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Stel je voor. Het is 2030. Je hebt geen auto voor de deur, maar je geraakt toch vlot waar je 
moet zijn. Niet alleen met fiets of met het openbaar vervoer, maar ook met de de deelwa-
gen. En niet alleen jij doet dit, ook je buren, vrienden, familie en kennissen. 
Onmogelijk zeg je?

Internationale voorspellingen voorzien dat tegen 2030 één op de tien wagens gedeeld zul-
len worden. Tegen 2050 zelfs één op de drie wagens. In stedelijke gebieden zullen er veel 
meer deelwagens zijn, in landelijke gebieden minder. 

Met deze studie geven we je inzicht in hoe autodelen er in de toekomst in Vlaanderen kan 
uitzien. Wat is autodelen precies? Wie zijn de belangrijkste en toekomstige aanbieders? Wie 
wil een deelwagen gebruiken? Zal autodelen in Vlaanderen doorbreken? Welke zijn de rem-
men en de stimuli? Wat voor impact zal dit hebben op ons dagelijks leven? Tot slot geven 
we enkele aanbevelingen aan overheden op verschillende niveaus om op deze transitie in 
te spelen.   
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Autodelen, vandaag en morgen

Autodelen is geen nieuw fenomeen. Internationaal zien we de eerste vormen in 1948 in 
Zwitserland. In Vlaanderen wordt de eerste particuliere autodeelgroep opgericht in 1998, de 
eerste autodeelorganisatie met een eigen vloot in 2000. De laatste jaren hebben heel wat 
nieuwe autodeelsystemen de markt betreden, in verschillende maten en vormen: kijk naar 
de elektrische autodeelcoöperatie Partago in Gent, de internationale autodeelorganisatie 
DriveNow in Brussel, of het autodeelplatform CarAmigo, waarop je je eigen wagen te huur 
kunt aanbieden. Verwacht wordt dat autodeelsystemen de nichemarkt verlaten en meer 
mainstream worden. Dit kan ervoor zorgen dat ons mobiliteitssysteem duurzamer wordt. Te-
gelijkertijd biedt een goed georganiseerd mobiliteitssysteem met een diverse vervoersmo-
di, zoals openbaar vervoer en fiets, een perfect kader voor een aanbod aan deelwagens. 

Deze evolutie brengt echter ook heel wat vragen met zich mee. Sommige van deze nieuwe 
autodeelsystemen spreken niet van autodelen maar autoverhuur. Wat is het verschil? Wat 
met Uber of BlablaCar? Blijven de maatschappelijke voordelen bij een groei van het feno-
meen hetzelfde?

Samenvattend beantwoordt deze studie de volgende onderzoeksvragen:

• Hoe kunnen we vandaag autodelen definiëren?
• Wat zijn de maatschappelijke voordelen van autodelen? Zijn die hetzelfde voor alle 

autodeelsystemen?
• Hoe zal autodelen in de toekomst evolueren? Wat zijn de kansen en bedreigingen-

voor de autodeelsystemen?
• Hoe kan de overheid het autodelen en autodeelsystemen sturen om de maatschap-

pelijke voordelen te verhogen/te maximaliseren?

Bond Beter Leefmilieu, Autodelen.net en Netwerk Duurzame Mobiliteit achten de tijd rijp 
voor een round-up van het fenomeen van autodelen. Hier kijken we samen naar wat auto-
delen kan betekenen voor de toekomst van de mobiliteit in Vlaanderen.  
Deze studie is interessant voor lokale overheden, mobiliteitsexperten en, niet te vergeten, 
de autodeelaanbieders zelf.

3. Autodelen in de toekomst      I 25

3.1.  De invloed van megatrends op autodelen    I 25

 Trend 1: klimaatverandering en stijgende tekorten aan grondstoffen I 25

 Trend 2: Demografische verandering en toenemende verstedelijking I 32

 Trend 3: Versnelde technologische ontwikkelingen   I 35

 Trend 4: toenemende multipolariteit in de samenleving   I 41

3.2. Kansen en uitdagingen in Vlaanderen     I 44

 Salariswagens        I 44

 De huidige en toekomstige ruimtelijke ordening in Vlaanderen  I 47

 Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid    I 50

 Het beleid zet meer en meer in op autodelen    I 52

4. Conclusies en aanbevelingen     I 55

BIJLAGE:          I 59

stand van zaken van de autodeelinitiatieven in Vlaanderen 
1 december 2016

BIBLIOGRAFIE         I 61



6 7 1 - Wat is autodelen?

In 1998 werd Carsharing Portland opgericht, het eerste officiële autodeelplatform van de VS. 
Dit startte als een informeel initiatief van een aantal buren. Kort na de start van Carsharing 
Portland volgden de lancering van Flexcar en Zipcar. Zipcar neemt in 2001 Carsharing Port-
land over3 en in 2007 Flexcar4. In 2013 is Zipcar onderdeel geworden van Avis5. Avis zet de 
dienst onder dezelfde naam voort, en breidt Zipcar uit naar Europese steden. Zipcar is intus-
sen internationaal de grootste autodeelorganisatie. 

IN VLAANDEREN

In Vlaanderen komt autodelen op vanuit een aantal organisaties die we kunnen beschou-
wen als de voorlopers van wat we vandaag de deeleconomie noemen. Een van de langst 
bestaande particuliere autodeelsystemen in Vlaanderen is Dégage: DE Gedeelde Autovloot 
GEnt. Dégage is in 1998 ontstaan vanuit het LETS-systeem, waarbij mensen goederen en 
diensten ter beschikking stellen in ruil voor een complementaire munt.6 Samen met Dégage 
ontstaan vanaf 1998 gaandeweg verschillende particuliere autodeelgroepen.

In 2000 richt Taxistop in samenwerking met het Duitse Cambio Mobilitätsservice GmbH,  
VAB en NMBS de onderneming Optimobil op. Die ontwikkelt zich later in België onder de 
naam Cambio: eerst in 2002 in Wallonië, in 2003 in Brussel en vervolgens in 2004 in  
Vlaanderen.7 

Deze autodeelgroepen roepen in 2001 in Vlaanderen de vereniging Autopia in het leven, 
met als doel hun belangen te verdedigen en autodelen te stimuleren. In 2003 wordt  
Autopia een vzw met als hoofddoelstelling duurzame mobiliteit via particulier autodelen te 
promoten.8 In samenwerking met Taxistop zorgt Autopia er in 2012 voor dat er een parallelle 
werking in Wallonië wordt opgezet. Geleidelijk aan beslist Autopia niet enkel het particuliere 
autodelen maar alle vormen te promoten. In 2015 verandert Autopia zijn naam naar  
Autodelen.net. 

WAT IS AUTODELEN.NET?
Autodelen.net is sinds 2016 een erkende socio-culturele beweging met als hoofddoelstelling de 
promotie van duurzame mobiliteit via alle vormen van autodelen. Autodelen.net is gegroeid uit 
enkele particuliere autodeelgroepen die de krachten bundelden onder de naam Autopia vzw. 
In 2015 verandert de organisatie haar naam in Autodelen.net, Vlaams Netwerk Autodelen. De 
organisatie bundelt de belangen van autodeelaanbieders en particuliere autodeelgroepen, verte-
genwoordigt autodelen tegenover overheden, en bouwt verder aan autodelen door innovatie en 
pilootprojecten.9  

3	 	zie	tiffanydstone.com/2013/08/23/lessons-learned-from-the-history-of-car-sharing/
4	 	zie	en.wikipedia.org/wiki/Flexcar
5	 	zie	www.wsj.com/articles/SB10001424127887324374004578217121433322386
6	 	zie	www.letsvlaanderen.be	
7	 	zie	www.taxistop.be/over-taxistop/historiek
8	 	zie	www.autodelen.net/historiek/
9	 	zie	www.autodelen.net/missie

1 - Autodelen in al zijn vormen
Autodelen is geen recent fenomeen, maar de voorbije jaren is deze mobiliteitsvorm spec-
taculair gegroeid. Recent zijn er heel wat nieuwe vormen van autodelen op de markt geko-
men. We onderzoeken wat de gemeenschappelijke kenmerken zijn van deze verschillende 
systemen. Vervolgens maken we een indeling van de verschillende vormen van autodelen.

1.1. GESCHIEDENIS VAN AUTODELEN

INTERNATIONAAL

Internationaal wordt aangenomen dat het eerste autodeelplatform opdook in 1948 in Zwit-
serland: Sefage, een afkorting van ‘Selbstfahrergemeinschaft’. Sefage werd opgericht door 
inwoners van een woningcoöperatie, in de eerste plaats om financiële redenen: wie geen 
eigen auto kon betalen, kon er een delen. Het platform bleef bestaan tot 1997. Daarna volg-
den Procotip (Frankrijk, 1971-1973), Green Cars (Engeland, 1977-1984), en verschillende initia-
tieven in Zweden: Bilpoolen (1976-1979), Vivallabil (1983-1998) en Bilkooperativ (1985-1990). 
Geen enkele van bovenstaande initiatieven is nu nog actief. 

In 1974 reed in Amsterdam de eerste elektri-
sche deelwagen rond, de Witkar. Het project 
stopte in 1986: op dat moment waren er 37 
wagens en 5 stations, en was duidelijk dat de 
Witkar zijn rendabiliteitsdoelstelling van 125 
wagens en 25 stations nooit zou halen.

Eind jaren 80 en begin jaren 90 worden in Eu-
ropa en Amerika nog verschillende experimen-
ten opgezet rond deelwagens, waarbij vaak 
een universiteit het initiatief nam: StattAuto 
(Duitsland, Berlijn, 1988), Mobility Enterprise 
(Verenigde Staten, 1983-1986) en STAR (Ver-
enigde Staten, 1983-1985). De meeste van deze 
proefprojecten bleken na een paar jaar niet 
rendabel.1 

In Zwitserland sloegen de experimenten wel aan. Hier werden in 1987 twee autodeeliniti-
atieven opgericht, onafhankelijk van elkaar: ATG (Auto Teilet Genosenschaft) en ShareCom, 
die later fusioneren tot Mobility. Mobility ontpopt zich tot een voorloper in Europa en is in 
1995 is het de eerste autodeelorganisatie die boordcomputers in haar wagens installeert. 
Jaar na jaar zet de organisatie vernieuwende initiatieven op waardoor ze de internationale 
concurrentie voorblijft. Eind 2008 had Mobility 84.500 klanten: zeven keer meer gebruikers 
in vergelijking met de totale bevolking dan het tweede land in de Europese ranking, Duits-
land.2  

1	 	zie	tiffanydstone.com/2013/08/23/lessons-learned-from-the-history-of-car-sharing
2	 	zie	www.mobility.ch/en/about-mobility/mobility-cooperative/about-us/history/

‹
Elektrische deelwagens 
zijn niet nieuw in het  
Amsterdamse straatbeeld. 
In 1974 reed in Amsterdam 
de Witkar rond, aan  
30 km/u met een actie- 
radius van 15 kilometer. 
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We omschrijven een autodeelsysteem als een mobiliteitsdienst met de volgende kenmerken:

• De gebruiker meldt zich op voorhand aan bij de organisatie of platform. Op het mo-
ment van aanmelding checkt de organisatie eenmalig de identiteit en rijbewijs van 
de bestuurder. Dat gebeurt niet meer wanneer de gebruiker een wagen ontleent. 
Na het checken van de formaliteiten is de gebruiker, al dan niet tegen betaling, 
klant of lid van de organisatie of van het platform.12  

• De gebruiker die zich aanmeldt, heeft als doelstelling om de wagen als chauffeur te 
gebruiken. 

• In tegenstelling tot bij een autoverhuurbedrijf kan het gebruik van de wagen zich 
beperken tot enkele uren of zelfs minuten. De gebruiker betaalt volgens het aantal 
gereden kilometers en/of de de duur van het gebruik. Sommige deelsystemen han-
teren tarieven per uur, andere per minuut. 

• Het ophalen van de wagen is niet gebonden aan openingsuren. De wagens zijn 
24/24 en 7/7 beschikbaar. Bij autodeelsystemen met een eigen vloot gebeurt het 
openen van de auto na reservatie met een kaart of smartphone. Zo kan de gebrui-
ker vaak gemakkelijk en snel een last minute reservatie maken en via de smart-
phone opzoeken waar er beschikbare vrije wagens in de buurt te vinden zijn. Bij 
peer-to-peer-autodeelsystemen zijn de wagens meestal niet uitgerust met zo’n sys-
teem. Daar moet de eigenaar de huurder de sleutel bezorgen, dat gebeurt op een 
afgesproken uur en plaats. 

• De voertuigen zijn beschikbaar op (verschillende) locaties in buurten waar veel 
mensen wonen, dus niet op afgelegen parkings op bijvoorbeeld industriezones of 
luchthavens, zoals wel het geval is bij autoverhuurbedrijven.

CARSHARING IS GEEN UBER OF RIDESHARING

Bij autodelen denken mensen vaak aan Uber. Dat is een deelplatform waar chauffeurs die 
mensen willen vervoeren en mensen die een wagen met chauffeur zoeken, elkaar kunnen 
vinden. Uber is geen autodelen: de mensen die zich op Uber aanmelden, willen niet zelf 
de wagen besturen, maar zijn op zoek naar een wagen met bestuurder die hen van punt A 
naar punt B kan brengen. Uber is een on demand-rittendienst of een soort taxidienst, net 
als Lyft, een gelijkaardig bedrijf. 
 
Daarnaast zijn er ook platforms voor ridesharing. Chauffeurs die een bepaalde rit gaan doen, 
bieden de vrije plaatsen in hun wagen aan via de website. Het vertrekpunt en eindpunt van 
de ritten en het vertrekuur liggen op voorhand vast. In Vlaanderen hebben we het  
ridesharingplatform Carpool.be, een platform voor het koppelen van vraag en aanbod om te 
 

12	 	Bij	peer-to-peer-verhuur,	zoals	Caramigo	en	Drivy,	wordt	aan	de	verhuurder	van	de	wagen	gevraagd	
om	bij	de	overdracht	van	de	sleutel	de	gegevens	van	de	gebruiker	(identiteit	en	rijbewijs)	te	controleren	en	een	
onderling	contract	te	tekenen.	Caramigo	en	Drivy	spreken	dan	zelf	ook	altijd	van	peer-to-peer-verhuur,	en	niet	
van	peer-to-peer-autodelen.	Dit	is	anders	bij	particuliere	autodeelgroepen,	zoals	Cozycar	en	Dégage,	waarbij	
mensen	op	voorhand	onderlinge	afspraken	hebben	gemaakt	over	het	gebruik	van	een	wagen,	en	waarbij	de	
afrekening	niet	gebeurt	na	ieder	gebruik,	maar	op	maandelijkse	basis.

1.2. DEFINITIE VAN AUTODELEN EN AUTODEELSYSTEEM

NAAR EEN DUIDELIJKE DEFINITIE

Er bestaan veel verschillende omschrijvingen van autodelen en autodeelsystemen. Volgens 
Le Vine (2014) is deze terminologie nooit gestandaardiseerd. Dit leidt tot verwarring bij zo-
wel professionelen als bij de eindgebruiker. Een duidelijke definitie is steeds meer nodig, 
want autodelen wordt met de dag belangrijker en overheden stellen zich de vraag welke 
plaats ze aan dit systeem willen geven in hun mobiliteitsbeleid. Hieronder lijsten we op 
welke beschrijvingen er al zijn en bouwen we daarop voort om tot een duidelijke definitie 
te komen.

Een van de eerste formele definities van autodelen in België, vinden we in het Koninklijk 
Besluit van 9 januari 2007, ter wijziging van het KB van 1 december 1975 houdende het al-
gemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 
weg. Autodelen wordt door het KB van 2007 omschreven als “het systematisch en beurte-
lings door vooraf bepaalde personen gebruiken van één of meerdere auto’s tegen betaling 
via een vereniging voor autodelen, met uitzondering van het gebruik van voertuigen be-
stemd voor gewone verhuur of huurkoop”.

Autodelen.net heeft een eigen definitie, die in 2015 tot stand kwam in overleg met de auto-
deelaanbieders. Zij omschrijven autodelen als “autogebruik waarbij meerdere personen om 
beurt gebruikmaken van één (of meer) wagen(s)”.10 Deze definitie is kort en bondig, maar 
maakt niet duidelijk wat de specifieke kenmerken zijn van een autodeelsysteem, vergele-
ken met bijvoorbeeld autoverhuurbedrijven of ridesharing. 

In 2015 vond in Nederland een grootschalig onderzoek plaats om inzicht te krijgen in de 
omvang van deelwagengebruik in Nederland, de stimuli en de belemmeringen en de ef-
fecten op verschillende aspecten van de samenleving. De auteur Jorritsma (2015) definieert 
autodelen als “het fenomeen waarbij consumenten lokaal gebruikmaken van een betaalde 
deelautodienst, die wordt aangeboden door hetzij een professionele aanbieder (busi-
ness-to-consumer-dienst, B2C), hetzij een particulier (consumer-to-consumer-dienst, C2C) 
via de tussenkomst van een organisatie.” Het uitlenen van de auto aan familie, vrienden en 
bekenden wordt in dit onderzoek niet meegenomen.

Deze definitie lijkt ons een goed vertrekpunt. Blijft de vraag: wat is een deelautodienst/au-
todeelsysteem? De laatste jaren hebben we heel wat nieuwe autodeelsystemen de markt 
zien betreden. Autodeelsystemen proberen complementair te zijn aan elkaar en zich van 
elkaar te differentiëren. Het resultaat: allerlei mengvormen, die moeilijk in een hokje te 
stoppen zijn. Sommige van deze autodeelsystemen omschrijven zichzelf bijvoorbeeld als 
‘particulier autoverhuur’.11 

Voor een verfijning van de definitie volgen we de aanpak van Le Vine, Zolfaghari & Polak 
(2014). 

10	 	zie	www.autodelen.net/wat-is-autodelen

11	 	bijvoorbeeld	www.caramigo.be	en	www.drivy.be
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1.3. Indeling van autodeelsystemen

In grote lijnen kunnen we het autodeelaanbod in drie grote systemen indelen: busi-
ness-to-consumer-carsharing (B2C), peer-to-peer-carsharing (P2P) en not-for-profit-carsha-
ring (NFP). We gebruiken de Engelse termen om zo dicht mogelijk bij de terminologie in 
de internationale literatuur aan te sluiten.18 Het eerste systeem splitsen we verder op op 
basis van het locatiemodel van de wagen en de plek waar de wagen moet worden terug-
gebracht. Vandaag de dag zien we dat autodeelorganisaties steeds meer een aanbod van 
verschillende systemen combineren. In hoofdstuk 3 gaan we hier dieper op in.

BUSINESS-TO-CONSUMER-CARSHARING (B2C) 

 Autodeelaanbieders met eigen vloot

Wat?
B2C-carsharing is autodelen waarbij een bedrijf een vloot wagens ter beschikking stelt aan 
de leden voor beurtelings gebruik. Autodelen.net definieert deze vorm van autodelen als 
‘autodeelaanbieders met eigen vloot’: “Een bedrijf stelt een wagenpark ter beschikking van 
zijn abonnees. De gebruiker betaalt aan de organisatie voor het gebruik van een wagen. De 
wagens staan verspreid over verschillende standplaatsen in de onmiddellijke omgeving van 
de gebruikers. Alle wagen zijn onmiddellijk toegankelijk voor de gebruikers, indien ze niet ge-
reserveerd zijn door iemand anders. De gebruiker tekent een contract met de organisatie. De 
kosten worden voornamelijk bepaald door het gebruik (tijd en kilometers) van de wagens.”19

Internationaal gezien is B2C op dit moment de grootste vorm van autodelen. De eerste 
autodeelorganisaties waren bedrijven die zich exclusief bezighielden met autodelen, zoals 
Zipcar, GoGet, Stattauto (nu Greenwheels) of Cambio. Nu de markt voor autodelen groeit, 
zien we de laatste jaren dat ook internationale automerken en autoverhuurbedrijven hierop 
inspelen: ze richten eigen nieuwe autodeelorganisaties op (zoals BMW en Sixt met  
DriveNow), of ze gaan fusies aan met autodeelorganisaties die al bestaan (zoals Avis dat 
Zipcar overnam).

Wie?
In de Verenigde Staten zijn Zipcar, Enterprise CarShare en Car2Go de grootste autodeelor-
ganisaties met eigen vloot.20 Deze spelers hopen gradueel uit te breiden naar de Europese 
markt. In Europa is DriveNow een grote speler, met een aanbod in Duitsland, Wenen, Lon-
den, Kopenhagen, Stockholm en Milaan, en sinds najaar 2016 ook in Brussel, net als Zipcar. 
DriveNow wil zich in de toekomst profileren op de Amerikaanse markt.21 Volgens Frost & 
Sullivan behoren verder DB Flinkster (Duitsland), Mobility International (Zwitserland), Enjoy 
Fiat (Italië), Eduo Auto (China), Bollore (met Autolib en BlueCar in Frankrijk), BlueIndy (VS en  
uitbreidingsplannen naar Singapore) en TimesCar Plus ( Japan) tot de tien belangrijkste auto-
deelorganisaties in de wereld.22

18			 een	mooie	visuele	weergave	van	deze	drie	systemen:	http://futureofcarsharing.com/
19			 zie	www.autodelen.net/vormen-van-autodelen
20				 zie	www.cleanfleetreport.com/best-car-sharing
21			 idem
22	 zie	www.frost.com/sublib/display-report.do?id=MB4D-01-00-00-00&src=PR

carpoolen bij woonwerkverkeer13. Daarnaast heb je Eventpool14, voor het koppelen van vraag 
en aanbod van vervoer van en naar bijvoorbeeld concerten en evenementen. Op Blablacar15 
worden vooral internationale ritten aangeboden. 

Een mengvorm is het Brusselse platform Ubeeqo16. Ubeeqo combineert een aanbod van au-
todelen met een aanbod aan kortetermijnverhuur en een aanbod van ritten met chauffeur. 
De ritten met (professionele) chauffeur worden aangeboden via Carasap.17

13		 zie	www.carpool.be/index/choose
14		 zie	www.eventpool.be/
15		 zie	www.nl.blablacar.be
16		 zie	www.ubeeqo.be/nl/particulieren/welkom
17		 zie	www.carasap.be/nl/

1. Hoe werkt autodelen?

Hoe werkt een autodeelsysteem?

Ik betaal 
het gebruik van 
de wagen per uur 
OF per minuut
EN/OF 
per kilometer.

Mijn rijbewijs en
identiteit worden
1 x gecontroleerd,

daarna ben
ik abonnee.

De wagen 
staat in
mijn buurt.

autodelen
een wagen gebruiken
die niet van jezelf is,

maar deel uitmaakt van 
een autodeelsysteem

Ik gebruik zelf
de wagen

= chauffeur

- OF - met een kaart 

- OF - smartphone, 
24/24 en 7/7.

Ik open de wagen met 
de sleutel die ik ophaal

‹
Kenmerken van een  
autodeelsysteem 
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One-way free-floating  
Bij een ‘one-way free-floating’ systeem kunnen deelwagens worden opgehaald en achter-
gelaten in in één grote zone. Volgens UITP zijn de pioniers van dit systeem het Canadese 
Communauto in samenwerking met het Franse VULOG.23 Communauto startte in 1995 en 
werkte eerst enkel met het ‘round-trip’-systeem. Sinds juni 2013 biedt Communauto in twee 
van de acht steden waar ze actief zijn ook wagens aan volgens het ‘one-way free-floating’-
systeem, onder de naam ‘AutoMobile’.24 

De grootste internationale ‘free-floating’-aanbieder is Car2Go, opgericht in 2008 (Le Vine, 
2014). Ook DriveNow, gestart in 2011, profileert zich in Europa met dit aanbod. Het Zwitserse 
Mobility Cooperative lanceerde eind augustus 2014 onder de naam Catch a Car een eigen 
‘free-floating’-systeem in Basel en is sinds midden 2016 ook actief in Genève.25  
 
Het Amerikaanse Zipcar experimenteert sinds 2014 met ‘free-floating’-wagens in Boston. In 
februari 2016 maakte Zipcar bekend een aanbod van ‘free-floating’-wagens uit te rollen26 
en is intussen hiermee actief in Brussel, Los Angeles, Denver, Seattle, Boston, Providence, 
Washington DC en Baltimore. Bovendien pakt Zipcar ook uit met een ‘one-way’-aanbod tus-
sen verschillende steden, met name tussen Boston en Providence, en tussen Washington DC 
en Baltimore.27

Volgens Le Vine (2014) kenmerkt dit soort autodelen zich door een meer spontaan ge-
bruik van de deelwagen: de wagen wordt niet gereserveerd of slechts enkele minuten op 
voorhand. Deze vorm van autodelen is enkel mogelijk indien er een soort van contractuele 
overeenkomst bestaat tussen de vlooteigenaar en de dienst die de openbare parkeerplaat-
sen beheert. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloot op 28 april 2016 dat ‘free-floa-
ting’-deelwagens een parkeerkaart krijgen om zich overal in Brussel op de openbare weg te 
parkeren. Bij de bekendmaking van deze beslissing, kondigden Car2Go, DriveNow en Zipcar 
aan in Brussel te zullen starten met een aanbod. Zipcar en DriveNow zijn ondertussen in 
Brussel aanwezig, Car2Go laat nog even op zich wachten.28

One-way station-based
Bij een ‘one-way station-based’-systeem kun je de deelwagen binnenbrengen bij gelijk 
welk ander parkeerstation van de autodeelorganisatie. Dit is het best te vergelijken met het 
systeem van de Villo-deelfietsen in Brussel en Velo in Antwerpen. Bolllore/Autolib’ is inter-
nationaal de grootste speler die met dit systeem werkt (Le Vine, 2014). In Vlaanderen heb-
ben we nog geen autodeelaanbieders die op deze manier werken, mogelijk zal Zencar in de 
toekomst ook dit systeem aanbieden.29 

Een uitdaging hierbij is dat de autodeelorganisatie moet vermijden dat auto’s zich allemaal 
in hetzelfde station verzamelen en dat er andere stations zijn zonder deelwagens. Autolib 
vangt dit op door kosteloze huur aan te bieden aan chauffeurs die de wagens terugbrengen 
naar onderbezette stations (Le Vine, 2014).

23	 	zie	www.uitp.org/news/free-floating-car-sharing-flexible-alternative-private-car
24	 	zie	fr.wikipedia.org/wiki/Communauto
25	 	zie	www.catch-a-car.ch/de/blog/
26	 	zie	www.zipcar.com/press/releases/flexible
27	 	zie	www.zipcar.com/press/releases/brussels
28	 	zie	www.egear.be/car2go-brussel-uitgesteld/
29	 	zie	www.mymicroinvest.com/nl/financings/2242-zen-car

In Vlaanderen hebben we vier autodeelaanbieders met een eigen vloot: Cambio (sinds 
2003), Bolides (sinds 2012), Partago (sinds 2015) en Stappin (sinds 2016). Cambio is hierbij 
de oudste, wijdst verspreide, met het grootste wagenpark en de meeste leden. In Brussel is 
er Cambio, Zencar en sinds 2016 Zipcar en DriveNow.

Verdere opsplitsing
Het autodeelsegment kunnen we verder indelen op basis van de locatie van de gedeelde 
wagen (‘station-based’ versus ‘free-floating’), en op basis van de plek waar de wagen moet 
worden teruggebracht (‘round-trip’ versus ‘one-way’). ‘Station-based’ wagens beschikken 
over een gereserveerde parkeerplaats. ‘Free-floating’ wagens worden geparkeerd op een 
parkeerplek die gebruikt mag worden door eender welke wagen. 

Bij ‘round-trip’-autodeelsystemen moet de wagen na gebruik teruggebracht worden naar 
dezelfde plek of zone waar de wagen werd opgehaald. Bij ‘one-way’-autodeelsystemen kun 
je de auto op de plaats van bestemming achterlaten en is de auto opnieuw in het deelsys-
teem beschikbaar.

Zo komen we tot de onderstaande indeling van de B2C-autodeelsystemen:

Round-trip 
Alle Vlaamse B2C-autodeelorganisaties bieden op dit moment enkel de round-trip formule 
aan. Cambio en Stappin werken met een ‘station-based round-trip’-systeem, waarbij de 
wagen wordt teruggeplaatst op de gereserveerde parkeerplaats. Bolides en Partago bieden 
een ‘free-floating round-trip’-systeem aan. De wagen wordt op de openbare weg gepar-
keerd, maar wel binnen een bepaalde wijk of buurt. Je moet dus telkens terugkeren naar 
die buurt na je rit. 

Het Amerikaanse Zipcar en Canadese Communauto zijn groot geworden met een  
‘station-based round-trip’-systeem. Volgens Le Vine (2014) is een kenmerk van dit type  
autodelen een reservatiesysteem waarbij de gebruiker ruim op voorhand kan reserveren 
en ook opgeeft wanneer zijn reservatie eindigt. Hierdoor kan ook de volgende gebruiker op 
voorhand die wagen reserveren.

‹
Zipcar is één van de oudste 
en grootste deelwagen-
aanbieders in Amerika, 
en groot geworden met 
een aanbod aan round-trip 
wagens. In februari 2016 
maakte Zipcar bekend een 
aanbod van ‘free-floa-
ting’-wagens uit te rollen, 
onder andere in Brussel. 
Bron: Zipcar
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duurzame mobiliteit. Winst maken is van ondergeschikt belang. Collaborative Fund specifi-
ceert hierbij niet wie eigenaar is van de vloot: een organisatie of een particulier. Als voor-
beelden noemen ze City Car Share, Philly Car Share (tot 2014) en I-GO Chicago (verkocht aan 
Enterprise Carshare in 2013)33.  

Autodelen.net noemt de derde vorm van autodelen ‘particulier autodelen’: “Bij particulier 
autodelen worden één of meerdere private wagens door verschillende buurtbewoners ge-
bruikt in een, meestal kleinschalig, gesloten systeem. Een tweede belangrijk kenmerk is het 
kostendelend principe. De eigenaar maakt geen winst maar krijgt de reële kostprijs van de 
wagen per gedeelde kilometer. Tot slot is er een grote mate van zelforganisatie waarbij elke 
autodeelgroep haar afspraken en regels zelf bepaalt. Buurtbewoners kunnen ofwel een wa-
gen lenen van een eigenaar ofwel samen een auto aankopen in mede-eigendom.”34 Martin 
en Shaheen (2016) noemen dit ‘fractional ownership’, een mede-eigenaarschap van een 
voertuig waarbij de kosten en het gebruik gedeeld worden.

Autodelen.net plaatst de Vlaamse autodeelorganisaties Cozycar en Dégage in deze catego-
rie. Cozycar is een platform dat particuliere autodeelgroepen die één of meerdere wagens in 
gesloten groepen delen, ondersteunt met voorbeelddocumenten, een reservatiemodule en 
juridische en financiële informatie.

Partago, de autodeelcoöperatie die momenteel enkel actief is in Gent, plaatst Autodelen.
net bij de autodeelaanbieders met eigen vloot of B2C. Volgens de indeling van Collaborative 
Fund kunnen we deze aanbieder in de derde categorie onderbrengen, als co-op.

PARTAGO: DE AUTODEELVLOOT IN HANDEN VAN EEN COÖPERATIE

Partago is een autodeelplatform dat de gebruikers toegang biedt tot goed onderhouden, 100% 
elektrische auto’s, beschikbaar in de buurt. Dit aanbod is momenteel enkel aanwezig in Gent. 
Partago is een coöperatie. Wie de wagens van Partago wil gebruiken, wordt eerst coöperant. Elke 
coöperant is mede-eigenaar van de organisatie en van de wagens, en verklaart achter de waar-
den van de organisatie te staan.

Partago is een voorloper in het delen van elektrische voertuigen met behulp van coöperatieve 
organisatiestructuur. In samenwerking met een aantal andere Europese coöperatieve elektrische 
autodeelorganisaties, zoals bijvoorbeeld SomMobilitat35, wil Partago een Europese coöperatie 
voor elektrisch autodelen uitbouwen, onder de vleugels van REScoop36.  

33	 	zie	futureofcarsharing.com
34	 	zie	brochure	Autodelen.net,	via	www.autodelen.net/vormen-van-autodelen/
35	 	zie	www.sommobilitat.coop/
36	 	zie	rescoop.eu/

PEER-TO-PEER-CARSHARING (P2P) 

 Autodeelaanbieders zonder eigen vloot

Wat?
Bij peer-to-peer-carsharing bezit de deelorganisatie geen eigen wagens, maar stelt ze wa-
gens van privé-eigenaars ter beschikking aan haar leden. Bij deze vorm van autodelen zijn 
er veel meer verschillende auto’s. De rol van de organisatie is het aanbieden van een plat-
form waarbij auto-eigenaars die hun wagen willen verhuren en autohuurders elkaar vinden. 
Het platform zorgt voor een betalingssysteem en bijkomende verzekering, en krijgt een per-
centage van het huurgeld. Het aanbod aan wagens is publiek zichtbaar via de website of  
app. Als je een auto nodig hebt, vraag je via het platform de wagen bij de eigenaar aan.

Wie?
De belangrijkste P2P-aanbieders in de Verenigde Staten zijn Getaround, Turo en JustShareIt. 
In Europa zijn dit Drivy, OuiCar en Koolicar in Frankrijk; SnappCar, WeGo en MyWheels in Ne-
derland; en Tamyca en Autonetzer in Duitsland.30 In Vlaanderen bieden Caramigo, Tapazz en 
Drivy een platform aan voor P2P-autodelen. 

Bij de verhuur van de wagens via P2P-carsharing moet de eigenaar vandaag bijna altijd 
de sleutel aan de huurder bezorgen. Bij Caramigo en Drivy moeten beide partijen op het 
moment van de sleuteloverdracht een document ondertekenen. Het Nederlandse platform 
MyWheels biedt de verhuurder de mogelijkheid om een boordcomputer in de wagen te in-
stalleren, zodat de huurder de wagen kan openen met een smartcard, smartphone of een 
soortgelijk instrument en er geen sleuteloverdracht meer nodig is.

Opvallend: de aanbieders zelf hebben het niet over autodelen, wel over ‘autoverhuur van 
particulieren aan particulieren’. Deze nieuwe soort autodelen is daarom één van de meest 
verwarrende vormen in het autodeellandschap, het is een uitdaging voor overheden om er 
een plaats aan te geven.

 

NOT-FOR-PROFIT- OF CO-OP-CARSHARING (NFP) 

 Particulier autodelen/Autodelen met je buren
 
De website The Bright Future of Car Sharing31, Martin en Shaheen (2016) en Autodelen.net 
onderscheiden elk nog een derde vorm van autodelen.  

Collaborative Fund definieert als derde vorm not-for-profit or co-op-carsharing. Deze vorm 
van autodelen is gefaciliteerd door een lokale organisatie of gemeenschap met als belang-
rijkste doelstelling duurzame mobiliteit. Collaborative Fund definieert als derde vorm not-for-
profit or co-op-carsharing. We spreken van een coöperatie indien deze is georganiseerd vol-
gens de principes van de Internationale Coöperatieve Alliantie.32 Deze vorm van autodelen is 
gefaciliteerd door een lokale organisatie of gemeenschap met als belangrijkste doelstelling 
 

30	 Op	basis	van	een	‘strategic	insight’	van	Frost	&	Sullivan,	Strategic Analysis of the European and North  
 American Peer-to-Peer Carsharing Market. Changing Consumer Habits, Cost Saving Potential, and   
 Enabling Technology Aid Growth’, gratis	samenvatting MB	15-18,	Juni	2015
31	 Een	initiatief	van	Collaborative	Fund:	http://www.collaborativefund.com/	en			
	 http://futureofcarsharing.com/		
32	 zie	http://www.cooperatiefvlaanderen.be/p_153.htm
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2 - Autodelen in de samenleving
Autodelen is een noodzakelijke schakel voor iedere gemeente, stad en regio die een 
duurzaam mobiliteitssysteem wil uitbouwen. Want zelfs als er een efficiënt aanbod van 
openbaar vervoer en een goed fietsnetwerk is, kun je soms een auto gebruiken: voor grote 
boodschappen of late uitstappen bijvoorbeeld. 

Autodelers maken een meer rationele en financiële afweging van de baten en kosten van 
de verschillende vervoersmodi dan autobezitters, die bijna reflexmatig in de auto stappen. 
Als autodeler leg je minder autokilometers af en stoot je minder CO2 uit dan als autobezit-
ter. Gemiddeld wordt een autodeelwagen door zeven à twaalf gezinnen gebruikt. Dat bete-
kent: minder geparkeerde wagens die de straten vullen, en meer vrije ruimte. 

2.1. Autodelers: jonge hoogopgeleide stedelingen. 

Het Nederlandse Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid ( Jorritsma, 2015) vergeleek het pro-
fiel van de Nederlandse deelautogebruiker met dat van autodelers wereldwijd. In Vlaande-
ren is het profiel van de autodeler (nog) niet in kaart gebracht, maar we gaan ervan uit dat 
dit aansluit bij de internationale profielen, en dan in het bijzonder dat van de Nederlandse 
autodeelgebruiker.

DE AUTODEELGEBRUIKER VANDAAG

Leeftijd
Vooral 30- tot 40-jarigen en (in iets mindere mate) 40- tot 50-jarigen maken in Nederland 
veel gebruik van deelauto’s. Ook de 18- tot 30-jarigen zijn een belangrijke gebruikersgroep. 
Dit komt overeen met de bevindingen uit andere westerse landen. 

Gezinssamenstelling
Autodelen is in Nederland vooral populair bij jonge alleenstaanden, bij huishoudens met 
jonge kinderen en bij koppels zonder kinderen in de leeftijd van 50 tot 65 jaar.

Inkomen en opleidingsniveau
De Nederlandse gebruikers van autodeelwagens, en dan vooral zij die een deelwagen via 
een organisatie huren, bevinden zich in de hogere sociaal-economische klasse. Nederlandse 
autodeelgebruikers hebben een bovengemiddeld tot zeer hoog inkomen, en een diploma 
van hoger onderwijs. Deze bevindingen wijken af van de internationale literatuur: daar zijn 
de gebruikers wel hoogopgeleid, maar hebben ze een laag tot gemiddeld inkomen.

Woonplaats
40% van de Nederlandse autodelers woont in zeer stedelijke gebieden, terwijl slechts 15% 
van alle Nederlanders met een rijbewijs in zeer stedelijke gebieden woont. Dit komt over-
een met Europese en Noord-Amerikaanse studies. 
 
 
 

Indeling van autodeelsystemen

Subindeling autodeelsystemen met eigen vloot
Waar terugbrengen?                                                Waar parkeren?

ROUND-TRIP ONE-WAY
Je brengt de wagen terug  Je laat de wagen in een 
naar dezelfde buurt.  andere buurt achter, de wagen 
 wordt daar opgehaald door 
 een nieuwe gebruiker.

De organisatie heeft zelf 
wagens die de leden 
om de beurt gebruiken.

B2C
business to consumer
Autodeelaanbieders 
met eigen vloot

De organisatie stelt
wagens van andere 
eigenaars ter beschikking 
aan haar leden.

P2P
peer to peer
Autodeelaanbieders 
zonder eigen vloot 

Buurtbewoners gebruiken elkaars 
wagen(s) en delen 
daarbij de kosten 
OF 
het autodeelsysteem 
is een coöperatie.

NFP
not for profit or co-op
Kostendelend autodeelsysteem

STATION-BASED FREE-FLOATING
Er is gereserveerde De wagen heeft  
parkeerplaats geen gereserveerde 
voor de wagen. parkeerplaats.

PP
autodelen

A = V AV ‹
Indeling van  
autodeelsystemen
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2.2. De maatschappelijke voordelen van autodelen

MINDER AUTOBEZIT EN MINDER PARKEERDRUK 

Nijland (2015) bevroeg een selectie van gebruikers van autodeelwagens, van wie de levens-
loop voor en na het instappen in een autodeelsysteem relatief ongewijzigd was gebleven. 
Hij onderzocht wat het effect was van het gebruik van een deelwagen op het autobezit van 
het gezin. 

Het resultaat: het ‘waargenomen autobezit’ van autodelers neemt af (zie figuur). Bijna 35% 
van de respondenten bezat geen wagen voordat ze met autodelen begonnen, ongeveer 
de helft van de respondenten bezat één wagen, 10% had twee wagens. Na het autodelen 
stijgt het aandeel respondenten zonder wagen naar 45%, het aandeel met één wagen daalt 
naar 40%. Het gemiddelde daalt van 0,85 auto’s per huishouden naar 0,72 auto’s per huis-

Andere kenmerken
Volgens een factsheet van Crow37 heeft de Nederlandse autodeler vergeleken met de ge-
middelde Nederlander minder vaak een eigen auto, is hij of zij sociaal actiever en is hij of 
zij vaak bevriend met andere autodelers. De Nederlandse autodeler hecht waarde aan zijn 
identiteit als autodeler en voelt zich verbonden met de participatiesamenleving. Opmerke-
lijk: als het over de functionele aspecten van autodelen gaat (kosten, milieu-impact, oplos-
sing voor parkeerproblemen, minder gedoe) hebben autodelers bijna dezelfde mening als 
niet-autodelers.

TOEKOMSTIGE AUTODELERS

Volgens Jorritsma (2015) wordt de autodeler steeds meer mainstream. Respondenten die 
nog niet autodelen maar wel interesse hebben om dit het komende jaar te gaan doen, 
hebben een profiel dat zich situeert tussen de huidige autodelers en het algemene publiek. 
Autodelers vandaag wonen in de kern van de stad, toekomstige autodelers bevinden zich 
meer aan de rand. Ook opvallend: bij de huidige autodelers zijn er even veel vrouwen als 
mannen, bij de potentiële autodelers is er grotere interesse van vrouwen dan van mannen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

37	 zie	www.crow.nl/downloads/pdf/verkeer-en-vervoer/crow-kpvv/factsheet-autodelen-3-wie-is-de-autode	
	 ler.aspx

›
Antwoord op de vraag “Zou 

u een auto kopen als u 
niet was gaan autodelen” 
in Nederlands onderzoek. 

40% van de P2P autodelers 
zou een auto kopen als ze 

geen gebruik maakten van 
P2P autodelen.

Bron: PBL, Het Planbureau 
voor de Leefomgeving 

(Nijland et al., 2015)

›
Nijland (2015) bevroeg 

een selectie van gebrui-
kers van autodeelwagens 

in Nederland, van wie 
de levensloop voor en 

na het instappen in een 
autodeelsysteem relatief 

ongewijzigd was gebleven. 
Na het autodelen stijgt 

het aandeel respondenten 
zonder wagen naar 45%, 

het aandeel met één  
wagen daalt naar 40%.  

Bron: Jorritsma et al. (2015)
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houden. Anders geformuleerd: autodelers bezitten ruim 30% minder auto’s dan voordat ze 
met autodelen begonnen. 

Uit literatuurstudie van een Europees onderzoek (Momo, 2009) bleek al eerder dat 16 tot 
40% van de autodelers (ten minste) één wagen wegdoet. Wereldwijd onderzoek toont aan 
dat één klassieke deelauto (een wagen van een B2C-systeem) ervoor zorgt dat vier tot zes 
auto’s van de hand worden gedaan.38

Jorritsma (2015) onderzocht het effect van het autodelen op de intentie om een wagen te 
kopen. 20% van de mensen die een auto delen via een B2C-systeem, zegt dat de 
deelauto een alternatief is voor de aanschaf van een eigen auto. Bij gebruikers van een  
P2P-systeem is dit nog hoger: 40 procent zou een auto kopen als ze niet gebruikmaakten 
van het autodeelsysteem. Dit kunnen we samenvatten als het niet-waarneembaar effect 
van autodelen: vijf tot zeven wagens worden niet aangeschaft bij gezinnen die gebruik ma-
ken van een B2C-autodeelsysteem.39

 
Autodelen leidt tot minder autobezit, dus ook tot een lagere parkeerdruk. Dit is vooral voor 
dichtbevolkte gebieden een gunstige situatie. Deze gebieden zijn niet alleen het meest ge-
schikte kader voor autodelen (goed openbaar vervoer en veel mensen in de nabijheid van 
de deelwagen), maar genieten bovendien het meest van de voordelen van autodelen: min-
der parkeerdruk, meer openbare ruimte, meer ruimte voor groen, plek om te spelen, noem 
maar op. Kortom: een betere leefkwaliteit.  

MINDER UITSTOOT VAN SCHADELIJKE STOFFEN 

Autodelen is een essentiële schakel in een duurzame mobiliteit: het openbaar vervoer is de 
ruggengraat van zo’n systeem, met deelwagens in de buurt kun je dan toch een auto ge-
bruiken wanneer dat nodig is, zonder dat je er daarvoor zelf een moet bezitten. 

Wie instapt in een autodeelsysteem, gaat andere mobiliteitskeuzes maken. Verschillende 
onderzoeken tonen aan dat het gebruiken van een wagen binnen een deelautosysteem (in 
plaats van een eigen wagen) leidt tot een afname van het autogebruik. Op basis van een 
enquête bij 3.000 Nederlandse respondenten concludeerde Meijkamp (2000) dat autodelers 
twee derde minder kilometers afleggen met de deelwagen dan mensen die hun eigen wa-
gen gebruiken. 

Zowel Jorritsma (2015) als Meijkamp (2000) wijzen erop dat de afname van het aantal gere-
den kilometers vooral te vinden is bij de groep autodelers die geen eigen wagen meer heb-
ben en enkel nog een deelwagen gebruiken. De auto staat niet meer voor de deur, waar-
door de gewoonte om snel even te auto te nemen voor een verplaatsing wordt doorbroken. 
Jorritsma (2015) vermeldt hoe uit het evaluatieprogramma ‘De deelauto in Nederland’ en 
uit Engels onderzoek van 2013 blijkt dat mensen die een deelwagen gebruiken, ook vaker 
kiezen voor de fiets, de trein, het stadsvervoer, en hoe ze ook meer wandelen, vaker online 
winkelen en bepaalde uitstappen niet meer maken. 

38	 	bron:	KpVV	Crow,	Factsheet	5	Autodelen	-	Argumenten	voor	autodelen.
39	 	bron:	idem

3. Voordelen van autodelen

een eigen auto kost een gezin
gemiddeld 5.000€/jaar

autodelen is kostenbesparend 
bij < 10.000km/jaar

Gemiddeld 
minder wagenbezitters

auto’s 72 / 100 huishoudens
           

Keuze uit verschillende
 wagens in de buurt

           

Autogebruik = Rationele keuze
Je rijdt minder vaak met de wagen 

en gaat vaker met fiets, te voet,
openbaar vervoer

Autogebruik = Reflex
Je rijdt vaak met de wagen 

Gemiddeld 
meer wagenbezitters

auto’s 85 / 100 huishoudens
           

een buurt zonder autodelers

een buurt vol autodelers
›

Een buurt vol autodelers 
versus een buurt 

zonder autodelers
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2.3. Waarom gebruikt men de deelauto (niet)?

Jorritsma (2015) geeft de drie belangrijkste motieven waarom mensen kiezen voor au-
todelen. Het belangrijkste motief: geld. Mensen beginnen met autodelen om kosten te 
besparen. Wie een goed inzicht heeft in de werkelijke kosten van autorijden, zal sneller 
beginnen met autodelen. Een tweede motief is het gemak. Wie vaak het openbaar vervoer 
gebruikt, wil af en toe toch nog over een wagen beschikken. Met een deelwagen heb je 
minder parkeerproblemen kun je gemakkelijk kiezen voor een model dat aansluit bij het 
soort verplaatsing: een kleine wagen voor een uitstap naar de ouders, een groter model om 
boodschappen te doen. Een derde motief volgens Jorritsma is genot. Dit geldt vooral voor 
P2P-autodelen, waarbij je uit een heel breed gamma aan wagens kunt kiezen. 

Natuurlijk moeten er in de eerste plaats effectief deelwagens beschikbaar zijn in je buurt. 
Daarnaast is informatie de grootste drempel om aan autodelen te doen. Mogelijke gebrui-
kers weten nog onvoldoende hoeveel een eigen auto echt kost, hoeveel een gedeelde 
wagen kost en welke vormen van autodelen er allemaal bestaan. Een beter inzicht in de 
kosten en het meer zichtbaar maken van autodeelsystemen zal zorgen voor een groei van 
autodelen.

Autodelers maken dus minder autokilometers, en dat betekent minder uitstoot van CO2 
en ook van andere schadelijke stoffen zoals NOX en PM10. Maar er is nog een andere reden 
waarom de emissie van deze schadelijke stoffen bij autodelers lager ligt dan gewone  
autogebruikers. De wagens die ter beschikking worden gesteld in een autodeelsysteem, en 
dan vooral in een B2C-systeem, zijn gemiddeld nieuwer dan privéwagen: ze beschikken dus 
over de nieuwste technologieën om het brandstofgebruik en de uitstoot te verminderen. 
( Jorritsma, 2015)

WAT IS HET EFFECT VAN EEN ‘FREE-FLOATING ONE-WAY’-B2C-SYSTEEM? 
 
Zoals uitgelegd in hoofdstuk 1, zien we een nieuw systeem van autodelen opduiken, waarbij 
wagens in de stad her en der staan geparkeerd, en de gebruikers na afloop de auto ook overal 
binnen deze zone weer kunnen achterlaten.40 Het is nog niet duidelijk of met dit autodeelsys-
teem mensen voor korte verplaatsingen nog steeds wandelen, fietsen of het openbaar vervoer 
verkiezen boven het gebruik van de deelwagen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek in Berlijn 
dat deze deelwagens bijna net zo inefficiënt zijn en bijna net zoveel ruimte innemen als auto’s in 
privébezit ( Jorritsma, 2015). Deze evolutie moet verder opgevolgd en geëvalueerd worden door 
de overheden, om een efficiënt toekomstgericht mobiliteitsbeleid uit te bouwen. 

 
 
 
 
AUTODELEN IS FINANCIEEL VOORDELIG 
 
Via autodelen kunnen mensen over een auto beschikken zonder volledig voor alle kosten 
van het wagenbezit te moeten opdraaien. Zeker voor mensen die weinig rijden is autodelen 
goedkoper: volgens CROW is autodelen financieel interessant voor mensen die minder dan 
10.000 km per jaar rijden.41 Volgens het Vlaamse autodeelbedrijf Stapp.in kan iemand die 
gemiddeld 7.500 km per jaar rijdt, 1.000 euro per jaar besparen.42 Hoe minder kilometers je 
doet met de wagen, hoe meer je bespaart door over te stappen op een deelwagensysteem.

De komst van private autodeelorganisaties op de markt, zoals DriveNow en Zipcar, tonen 
aan dat autodelen een duurzame mobiliteitsvorm is die kan georganiseerd worden zonder 
financiële steun van de overheid, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het openbaar vervoer. 
Tegelijkertijd zorgt autodelen voor winst op maatschappelijk vlak: meer vrije ruimte, meer 
leefbaarheid, versterking van het sociaal weefsel (met name bij P2P-autodelen en particu-
lier autodelen). Tal van redenen dus waarom de overheid in de toekomst best nog meer 
inzet op het faciliteren van autodelen. Noodzakelijk hierbij is dat de overheid zorgt voor een 
een sterke ruggengraat van openbaar vervoer en fiets, met goede multimodale hubs waar 
mensen vlot van het ene op het andere vervoersmiddel kunnen overstappen.

40		 Op	basis	van	een	analyse	van	de	kaart	met	geparkeerde	wagen	van	DriveNow	Brussel:		
	 www.drive-now.com/	Brussel,	geraadpleegd	op	17	oktober	2016.	 	
41	 zie	KpVV	Crow,	Factsheet	5	Autodelen	-	Argumenten	voor	autodelen.
42	 zie	stappin.be/nl/rekenvoorbeeld

›
Autodelen is een 

essentiële schakel in ons 
mobiliteitssysteem.  
bron: Carsharing U.S
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TREND 1

3 - Autodelen in de toekomst
De evolutie van autodelen kan niet los worden gezien van andere ontwikkelingen in onze 
samenleving. We bespreken de impact van deze trends op ons mobiliteitssysteem en op 
autodelen in het bijzonder. Daarna zoomen we in op het Vlaamse beleid. We onderzoeken 
welke aspecten van het Vlaamse beleid de ontwikkeling van autodelen stimuleren of af-
remmen.

3.1. De invloed van megatrends op autodelen

Op wereldschaal kunnen we een aantal autonome ontwikkelingen identificeren, de zoge-
naamde megatrends. Megatrends hebben een grote impact op de hele wereld, ook op de 
samenleving in Vlaanderen en de manier waarop we onze ruimtelijke ordening, energie-
voorziening, consumptie, mobiliteit en nog veel meer aanpakken. 

In dit hoofdstuk werken we met de indeling van de megatrends zoals geformuleerd door 
VMM in het Milieurapport Vlaanderen 2014. De inzichten van het Milieurapport Vlaanderen 
2014 bouwen verder op de trends geformuleerd in de internationale literatuur en focussen 
tegelijk specifiek op de Vlaamse situatie. 

TREND 1 - KLIMAATVERANDERING EN STIJGENDE TEKORTEN AAN GRONDSTOFFEN 

Abiotische en biotische grondstoffen worden schaars. Dit in combinatie met een toename 
van de bevolking zorgt voor een stijging van de druk op de grondstoffen en hulpbronnen, 
schommelingen in de prijzen van de grondstoffen en een onzeker investeringsklimaat. 

Ondanks die toenemende schaarste blijft de uitstoot van broeikasgassen stijgen en warmt 
het klimaat verder op. Gevolg: een verschuiving van klimaatgordels en seizoenen, het dooi-
en van sneeuw- en ijsmassa’s en stijging van de zeespiegel.

Effect op ons maatschappelijk systeem 
De effecten van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. Mensen worden zich 
bewust van hun impact op milieu en klimaat, en van de noodzaak om ons gedrag en sys-
teem aan te passen.  

Men wordt zich meer en meer bewust van de eindigheid van onze grondstoffen. Meer en 
meer mensen willen bewust omspringen met consumptiegoederen, en zijn bereid eigen 
goederen te delen en goederen van anderen te lenen. 

Er wordt geïnvesteerd in onderzoek en innovatie, om zo onze welvaartsgroei los te koppe-
len van ons grondstoffenverbruik. Industrieën zetten in op een transitie naar een kringloop-
economie, met het gebruik van afval en reststromen als nieuwe grondstoffen. 

Er zijn minder grondstoffen
en het klimaat verandert

4. Invloed van megatrends op autodelen
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‹
De invloed van megatrends 
op autodelen
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ZIEN WE?

HOE REAGEERT 
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WELKE KANSENS BIEDT 
DIT VOOR AUTODELEN?
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Bij een nieuwe bevraging van de Belgische ING-klant in maart 2016 bleek al 33% de term 
‘deeleconomie’ gehoord te hebben (ING, 2016). Indien de bereidheid om eraan deel te 
nemen dezelfde trend volgt als de naamsbekendheid, mogen we een spectaculaire groei 
verwachten. Het bekender worden van de verschillende deelsystemen op verschillende 
domeinen, zoals AirBnB, Uber of Peerby, zal ervoor zorgen dat alle systemen binnen de 
deeleconomie bekender worden, en autodeelsystemen in het bijzonder. 
 
 

 

Wat kan dit betekenen voor autodelen in de toekomst?
De groei van autodeelsystemen kunnen we kaderen binnen de opkomst van de deeleco-
nomie. Het streven naar meer duurzaamheid, meer aandacht voor het milieu en meer 
gemeenschapszin zijn belangrijke drijvende krachten daarvan. De deeleconomie biedt een 
antwoord op de uitdaging om efficiënter om te gaan met onze grondstoffen. Vooral voor de 
generatie jonger dan 35 jaar is gebruik belangrijker dan bezit. ( Jorritsma, 2015)

Verwacht wordt dat deelsystemen verder zullen groeien en doorbreken, ook onder impuls 
van technologische ontwikkelingen zoals de uitbouw van internetplatforms en het gebruik 
van smartphones, sociale verantwoordelijkheid en economisch belang.

De deeleconomie: stand van zaken
De deeleconomie is op dit moment echter nog te onbekend, en dus ook onbemind. ING 
(2015-1) presenteerde in juli 2015 de resultaten van een internationale bevraging over de 
deeleconomie bij bijna 15.000 consumenten in 15 landen (Australië, Verenigde Staten, en  
13 Europese landen waaronder België). Bijna een kwart van de bevraagde Belgen kende 
onmiddellijk het woord ‘deeleconomie’, 2% neemt er ook deel aan. 

Nadat de interviewer het begrip ‘deeleconomie’ omschreef, bleek echter 8,5% van de res-
pondenten al te participeren aan de deeleconomie, zonder het zelf te beseffen. (ING, 2015-2) 
Vermoedelijk is de werkelijke deelnamegraad nog hoger, omdat er tijdens het interview 
maar een beperkt aantal artikelen werden opgesomd die kunnen worden gedeeld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de studie van ING (2015-2) blijkt dat een kwart van de ondervraagde Belgen van plan is 
om binnen het jaar aan de deeleconomie deel te nemen. Bij de meeste andere Europese 
landen liggen deze gemiddelden nog hoger. ING maakt op basis van dit onderzoek een dui-
delijk conclusie: de participatie aan de technologie om goederen en diensten te delen zal 
op korte termijn toenemen en een effect op de internationale economie hebben.  
(ING, 2015-1 en ING, 2015-2).

‹
6% van de ING-responden-
ten leende het voorbije 
jaar de eigen wagen uit 
tegen betaling, 23% is be-
reid om dit in de toekomst 
te doen. Wat betreft het 
zelf lenen om te gebrui-
ken, heeft de consument 
vooral al ervaring met het 
ontlenen van wagens.     
Bron: ING, 2015-1

›
Uit een Europese 

bevraging blijkt dat 25% 
van de Belgen verwacht 

dat men het komende jaar 
meer zal participeren in de 

deeleconomie.
Bron: ING, 2015-1
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Naar nuluitstoot
Dat we ons meer bewust worden van onze impact op de klimaatverandering, leidt er niet 
toe dat we massaal de auto afzweren. Het zorgt wel voor een bewuster gebruik van de wa-
gen, een transitie naar een ander soort eigenaarschap én de doorbraak van een ander soort 
wagen. Onder invloed van onze klimaatdoelstellingen verhoogt de druk op de automobiel-
sector om versneld wagens op de markt te brengen met een nuluitstoot van broeikasgas-
sen. Een elektrische wagen, aangedreven door hernieuwbare energie, is het alternatief 
waar we vandaag volop op moeten inzetten.

Het Fraunhofer Instituut voor Systeem- en Innovatie-onderzoek (Fraunhofer ISI) onderzocht 
welke aspecten doorslaggevend zijn voor de verspreiding en doorbraak van elektrische wa-
gens.43 Huishoudens zijn nog niet echt bereid om hun conventionele wagen in te ruilen  
voor een elektrische wagen. Dit is vooral te wijten aan de hoge kostprijs van de wagen en  
de lage actieradius, die voortkomt uit een combinatie van te lage batterijcapaciteit, te lange  

laadtijd en onvoldoende beschikbare laadpalen. Gebruikers van elektrische deelwagens zijn  
ondanks deze nadelen toch enthousiast over de wagen: de wagen is gebruiksvriendelijk 
voor alledaagse verplaatsingen, gemakkelijk te besturen én milieuvriendelijk. 

Volgens Fraunhofer ISI is het aanbieden van elektrische wagen via conventionele autodeel-
systemen de manier om de wagen bij het publiek te introduceren. Gebruikers hebben op 
die manier de mogelijkheid om te kiezen voor een elektrische deelwagen als ze kunnen, en 
een conventionele wagen als ze moeten. Het instituut adviseert om het elektrisch autode-
len op maat te maken van twintigers tot veertigers, met partner en/of kinderen, met een 
multi-modaal verplaatsingspatroon, die nu al autodeelsystemen gebruiken als vervanging 
van of aanvulling op de eigen wagen. Deze groep staat er ook voor open om in de toe-
komst gebruik te maken van geïntegreerde mobiliteitsdiensten, bijvoorbeeld een dienst die 
openbaar vervoer en elektrische wagens combineert.

Het ideaal: de elektrische deelwagen
Conclusie: de ideale milieuvriendelijke wagen van de toekomst is de gedeelde elektrische 
wagen. En dat hebben sommige steden en bedrijven al goed begrepen. De Parijse agglo-
meratie voorziet sinds 2011 een publieke dienst met elektrische autodeelwagens, Autolib’. 
Autolib’ stelt een eigen wagen ter beschikking, de Bluecar, ontwikkeld door de Italiaanse 
onderneming Cecomp.44 Het volledige systeem is in handen van BlueSG, een dochteronder-
neming van Bolloré Group. Bolloré Group distribueerde het systeem reeds naar de Franse 
steden Bordeaux en Lyon, de Amerikaanse stad Indianapolis, en wil in de toekomst verder  
uitbreiden langs de Amerikaanse Westkust en ook naar Londen en naar Singapore. Singapo-
re is van plan om tegen 2020 over heel het eiland een nationaal autodeelprogramma met 
1.000 elektrische wagens verdeeld over 500 stations uit te rollen.45 

Ook andere spelers experimenteren met een aanbod aan elektrische deelwagens. Nissan 
biedt in San Francisco en de populaire toeristische stad Shikano in Japan de elektrische 
Renault Twizy aan als autodeelwagen.46 En zo zijn er nog tal van internationale voorbeelden.  

43	 	zie	www.isi.fraunhofer.de/isi-en/service/presseinfos/2016/press-release-12-2016-now-electric-vehicles-	
	 sharing-fleets.php
44	 	zie	fr.wikipedia.org/wiki/Autolib%27_(Paris)
45	 	zie	www.straitstimes.com/singapore/electric-car-sharing-scheme-to-be-rolled-out-from-2017
46	 	zie	www.autoblog.com/2016/08/02/nissan-experiment-car-sharing-electric-cars/

Over de streep trekken
Een studie van McKinsey & Company (Cornet, 2012) onderzocht welke positie de wagen in 
de toekomst zal innemen in de levensloop van de gemiddelde Duitser. Hiervoor werden 
meer dan 3.400 respondenten bevraagd. Uit de bevraging blijkt dat 78% van de 18- tot 
24-jarigen van mening is de komende tien jaar over een eigen wagen te beschikken. Het 
privébezit van de wagen wordt dus nog niet afgeschreven.  

Bij het inzoomen op de respondenten die leven in steden met meer dan 100.000 inwoners - 
dat is ongeveer een derde van de Duitsers - krijgen we een genuanceerder beeld. 30% van 
de bevraagde stedelingen is van plan om in de komende tien jaar gebruik te maken van 
een autodeelsysteem, in de leeftijdsgroep tussen de 18 en 39 jaar is dit zelfs 38%. Op het 
moment van de bevraging overwoog bijna een kwart van de stedelingen actief om in een 
autodeelsysteem in te stappen. 

Dit resultaat staat in schril contrast met de 2,5% stedelingen die op het moment van de 
bevraging al aan autodelen doen. Volgens McKinsey & Company wijst dit erop dat als de 
bestaande autodeelsystemen toegankelijker en gebruiksvriendelijker worden, er een groot 
publiek over de streep getrokken kan worden. 

Een studie van IBM (Stanley, 2016) bij meer dan 16.000 consumenten in zestien landen komt 
tot gelijkaardige conclusies. Het gemak van een wagen blijft zeer aantrekkelijk voor de con-
sument. Volgens deze studie heeft 39% van de consument interesse in autodelen, 36% in 
het ‘on-demand ride sharing model’ (de Ubers van deze wereld) en 33% in P2P-autoverhuur. 
Al deze opties geven de consument de voordelen van een wagen, zonder er zelf een te 
bezitten. Verder toont de studie dat 42% van de respondenten veel interesse hadden in de 
kostprijs van een lidmaatschap van een autodeelsysteem, en 24% toonde veel interesse in 
het gedeeld bezit van wagens. 

‹
Uit onderzoek blijkt dat 
88% van wie in een grote 
stad woont autodelen 
kent. Bijna 24% overweegt 
om in te stappen in een 
autodeelsysteem, 2,5% 
doet al aan autodelen. 
Bron: McKinsey & Company 
(Cornet, 2012)
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Deze samenwerkingsmodellen kunnen volgens ons nog efficiënter functioneren wanneer 
ze gecombineerd worden met wagens beheerd door een deelwagensysteem, zoals bijvoor-
beeld We Drive Solar in Utrecht52. General Electric, een van de grootste bedrijven ter wereld, 
onderzoekt momenteel wat de verschillende mogelijkheden zijn om elektrische deelwagens 
in te zetten in een smartgridsysteem. Dat doen ze in samenwerking met Clem, het bedrijf 
achter MonAutoPartage.Fr, gespecialiseerd in het aanbieden van gedeelde elektrische voer-
tuigen.53 

52	 	zie	www.wedrivesolar.nl
53	 	zie	www.gegridsolutions.com/press/gepress/ge_and_clem.htm

Ook dichter bij huis zien we pioniers die deze weg inslaan. Het Gentse Partago, opgericht in 
2015, trekt als autodeelcoöperatie voor 100% de kaart van elektrische deelwagens. Cambio 
voegde in 2012 elektrische deelwagens toe aan zijn vloot, en heeft momenteel een aanbod 
van elektrische deelwagens in Gent, Antwerpen, Leuven en Mechelen. Cambio is de enige 
speler die een aanbod van elektrische deelwagens en conventionele wagens combineert, 
en zo de keuzevrijheid en de actieradius van de bestuurder garandeert. De stad Gent geeft 
zijn inwoners een premie bij de aankoop van een elektrisch voertuig, op voorwaarde dat de 
wagen vervolgens gedeeld wordt via een erkende autodeelorganisatie.47

Het Brusselse Zencar, gelanceerd in 2011, was het eerste autodeelbedrijf in België met en-
kel elektrische voertuigen en de eerste concurrent voor Cambio in Brussel. Eerst had Zencar 
enkel compacte elektrische wagens met twee zitplaatsen in het aanbod.48 Vandaag zijn het 
allemaal vier- of vijfpersoonswagens, zoals de Mitsubishi I-Miev, BMW I-3, Renault Zoe en 
Renault Kangoo.49 

Twee opmerkingen: Zencar veronderstelt dat wie de deelwagen gebruikt, enkel rijdt binnen 
de 19 Brusselse gemeenten. Wie de wagen buiten dit gebied wenst te gebruiken, is ver-
plicht dit drie dagen op voorhand aan te vragen. Bovendien is deze autodeelorganisatie van 
plan om in de toekomst haar aanbod uit te breiden van ‘station-based round-way trip’ naar 
‘station-based one-way trip’ 50, net als haar Brusselse concurrenten ZipCar en DriveNow. 

Daarbij rijst dezelfde vraag als bij Autolib’ en DriveNow (zie hoofdstuk 2): zorgt deze vorm 
van autodelen wel voor een verschuiving van de eigen wagen naar de gedeelde wagen, of 
zorgt deze eerder voor een verschuiving van het gebruik van het openbaar vervoer naar het 
gebruik van de wagen? 

Extra ontwikkelingen
De opkomst van de elektrische wagen brengt een hele reeks nieuwe technologieën, bedrij-
ven en randontwikkelingen met zich mee, zoals batterijleasing, batterijwissels, vernieuwin-
gen van de navigatiesoftware, oplaadpunten, smartgridtoepassingen en meer (Amsterdam 
Roundtable Foundation, 2014). Zowel traditionele autobouwers als volledige nieuwe spelers 
zijn volop aan het onderzoeken welke modellen ze kunnen inzetten om deze verschillende 
nieuwe diensten en markten met elkaar te combineren. 

Tesla gaat zich in de toekomst niet enkel bezighouden met het op de markt brengen van 
elektrische voertuigen, maar wil met de integratie van zusterbedrijf Solar City de hele wo-
ning en het huishouden veranderen in een energiecentrale met zonnepanelen en lokale 
elektriciteitsopslag (Bienstman, 2016). Ook andere automobielbedrijven springen op de kar. 
Nissan bijvoorbeeld onderzoekt in samenwerking met U.S. Air Force sinds 2014 hoe elektri-
sche wagens een rol kunnen spelen in ons energienetwerk door het opslaan van energie, 
en deze terug af te geven op piekmomenten.51

47	 	zie	filipwatteeuw.be/mobiliteit/ambitieus_autodeelplan_voor_gent
48	 	zie	www.bruzz.be/nl/nieuws/elektrisch-autodelen-met-zen-car
49	 	zie	www.zencar.eu
50	 	zie	www.mymicroinvest.com/nl/financings/75-zen-car
51	 	zie	www.autoblog.com/2016/08/02/nissan-experiment-car-sharing-electric-cars/

›
Het Canadese Communauto 

breidt momenteel volop 
haar aanbod aan conven-

tionele wagens uit met 
elektrische wagens. 

Bron: Communauto

›
Zencar is een autodeelsys-

teem in Brussel met uit-
sluitend elektrische auto’s.

Bron: Autodelen.net
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TREND 2 Shaheen verwacht dat de nood om zich te verplaatsen met de wagen hoger zal liggen bij 
de ouder wordende generatie (de babyboomers) dan bij de huidige ouderen. Babyboomers 
hebben bredere interesses en zijn meer gewoon aan het gebruik van de wagen dan de vo-
rige generaties. Door hun hogere levenskwaliteit zullen ze nog meer dan de vorige genera-
ties de behoefte hebben om zich regelmatig te verplaatsen. 

De overheid staat voor de uitdaging de mobiliteit van deze komende oudere generatie te 
garanderen, liefst zo duurzaam mogelijk en met aandacht voor de basisbereikbaarheid. Een 
terugval van mobiliteit betekent een terugval in de levenskwaliteit: depressie, verlies van 
vrijheid, isolatie en meer. Het gebruik van de wagen zorgt voor een gevoel van onafhanke-
lijkheid bij dit deel van de bevolking.56

Uit een casestudie van Shaheen (2012) in een seniorengemeenschap in Noord-Californië, 
uitgevoerd tussen 2009 en 2011, blijkt dat de oudere populatie een geschikt profiel heeft 
om aan autodelen te doen: 83% van de respondenten doet vaak korte afstanden met de 
wagen, alle respondenten plannen hun uitstap op voorhand, en 77% past zijn verplaatsings-
gedrag aan omwille van de hoge brandstofprijzen. Iets meer dan 70% heeft ook interesse 
om deel te nemen aan autodelen. Indien de autodeelvloot enkel over elektrische wagens 
zou beschikken, valt de interesse terug tot 36% van de respondenten. 

Aandachtspunten voor ouderen
Shaheen formuleert een aantal aandachtspunten bij het voorzien van autodeelwagens voor 
de ouder wordende populatie. Zo hebben ouderen de deelwagen het best vlak bij de deur, 
doen zij de meeste van hun verplaatsingen vooral overdag en gebruiken ze de auto het 
liefst op vaste tijdstippen. Ze reserveren de wagen graag ruim op voorhand, en gebruiken 
hiervoor liefst de telefoon of het internet. 

De waarborg en een hoge maandelijkse abonnementskost kan een drempel vormen voor 
lidmaatschap, aangezien de oudere generatie af te rekenen heeft met hoge vaste kosten en 
een kleiner inkomen. Volgens Shaheen moeten autodeelorganisaties vooral de ‘pay-as-you-
go’-formule aanbieden aan ouderen. Verder zien we dat naarmate men ouder wordt, er een 
shift is van zelf rijden met de wagen naar meerijden met de wagen als passagier. Bij senio-
ren vanaf 85 jaar en ouder daalt het autogebruik als chauffeur naar 10% en minder. 

Overheden, autodeelaanbieders en projectontwikkelaars kunnen allemaal een rol spelen in 
het verhogen van de toegang tot en het gebruik van deelwagens door de oudere generatie. 
Zo kan men zorgen voor het plaatsen van autodeelwagens bij serviceflats,infoavonden voor 
ouderen, aangepaste reservatiesystemen, aangepaste wagens voor rolstoelen en meer. Ook 
kunnen autodeelorganisaties experimenteren met combinaties met ‘ride-sharing’ om zo de 
mobiliteit van ouderen te verzekeren. 

Een belangrijk moment om ouderen aan te spreken is bij de pensionering. Voor sommige 
ouderen betekent dit dat ze hun salariswagen moeten inruilen voor een eigen wagen. Op 
dit punt kunnen ze beslissen om in plaats van een eigen wagen in te stappen in een auto 
deelsysteem. Voor sommige gepensioneerden betekent het pensioen ook een terugval  
van inkomen. Hierbij kunnen ze de economische afweging maken om te kiezen voor een  
 
 
56	 	Idem

TREND 2 - DEMOGRAFISCHE VERANDERING EN TOENEMENDE VERSTEDELIJKING
De komende jaren zal de bevolking in Vlaanderen blijven groeien, zij het trager dan de 
voorbije decennia. Gevolg van de tragere bevolkingsgroei en de toenemende welvaart: 
vergrijzing. Ondanks een toename van de welvaart, zal ook de armoede toenemen, met 
een groeiende welvaartskloof als gevolg. Er wordt verwacht dat gezinnen nog verder zullen 
verdunnen. Gezinsverdunning en immigratie zullen maken dat onze steden verder blijven 
groeien en uitdijen.

 
Effect op ons maatschappelijk systeem
Meer mensen betekent een hogere vraag naar leefruimte. Dat betekent dat we de beschik-
bare leefruimte efficiënter moeten benutten. De verspreide bebouwing in Vlaanderen blijft 
resulteren in meer transport, fileproblemen en luchtvervuiling.

 
Wat kan dit betekenen voor autodelen in de toekomst?
Autodelen is een systeem dat vooral goed werkt in een stedelijke context. De grote inter-
nationale autodeelorganisaties, zoals Car2Go en DriveNow, zetten uitsluitend in op grote 
steden. De trend van verstedelijking maakt deel uit van hun groeimodel.54 Ook de Vlaamse 
autodeelspelers gedijen hoofdzakelijk in stedelijke gebieden. Autodelen zal niet enkel groei-
en omdat de steden groter worden, maar ook omdat in deze steden de noodzaak voor een 
duurzaam mobiliteitssysteem toeneemt.

Ook de evolutie van de demografie naar een oudere bevolking biedt kansen voor autode-
len. Susan Shaheen, dé internationale autoriteit als het over autodelen gaat, onderzocht het 
potentiële gebruik van (elektrisch) autodelen door ouderen. In 2011 telden de VS 35 miljoen 
senioren, tegen 2020 zijn dat er dubbel zoveel. Deze oudere Amerikanen wonen vooral in 
de voorsteden (52%), minder in steden (27%) en nog minder op het platteland (21%). De 
meerderheid van hen rijdt met de wagen: zij die in voorstedelijk gebied wonen nog meer 
(91%) dan zij die in stedelijk gebied wonen (74%).55

 

54	 	zie	presentatie	Christian	Lambert	van	DriveNow:	http://www.slideshare.net/shareNL/sharenl-sympo	
	 	sium-autodelen-2016-christian-lambert-drive-now
55	 	tsrc.berkeley.edu/sites/default/files/TRB_Carsharing%20for%20Older%20Populations.pdf

‹
Ook de Belgische 
bevolking evolueert naar 
een samenstelling met 
een groter aandeel aan 
ouderen.
Bron: https://populationpyra-
mid.net/nl/belgië
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TREND 3TREND 3 - VERSNELDE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN

Technologische vooruitgang heeft de voorbije eeuw onze samenleving grondig gewijzigd 
en zal dat de komende decennia blijven doen. Vlaanderen behoort vandaag tot koploper in 
Europa als het gaat over toegang tot internet, mobiele telefonie en digitale dienstverlening. 
In alle domeinen wordt er exponentieel ingezet op technologische innovatie. 

Effect op ons maatschappelijk systeem
Nieuwe ICT-toepassingen zullen bestaande praktijken en processen efficiënter maken en zo 
milieuwinst generen. In de toekomst zien we nog meer intelligente monitoring, intercon-
nectiviteit en artificiële intelligentie opduiken. 

Wat kan dit betekenen voor autodelen in de toekomst?
De opkomst van en toegang tot internet is een belangrijke motor van de groei van onze 
deeleconomie. Het internet wordt gebruikt als een platform waar vraag en aanbod elkaar 
kunnen vinden. Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat wagens steeds gemak-
kelijker met anderen gedeeld kunnen worden, dankzij boordcomputers, tracking software 
enzovoort.

De laatste jaren zijn er verschillende nieuwe autodeelorganisaties op de markt gekomen, 
elk met hun eigen app, platform en software. Deze groei is positief om met autodelen 
als geheel een ruimer publiek aan te spreken: elk autodeelsysteem probeert zich van de 
andere te onderscheiden met een specifiek aanbod aanbod aan wagens, tariefstructuur, 
voordelen, reservatiesysteem en andere dingen, en spreekt zo een nieuwe doelgroep aan 
die voorheen door de bestaande systemen nog niet bereikt werden. Bovendien zien we, zo 
vertelt Autodelen.net, wanneer een van de Vlaamse autodeelorganisaties uitgebreide pro-
motie maakt voor zijn systeem, ook een stijging van het aantal bezoekers op de websites 
van de andere Vlaamse autodeelorganisaties.

Moeilijk voor de consument 
Enerzijds is het positief dat de markt groeit en het aanbod divers is, anderzijds wordt het 
hierdoor voor de consument moeilijker om te snappen wat nu precies de mogelijkheden 
zijn. Zelfs voor een consument die mee is met het verhaal, is het niet altijd vanzelfsprekend 
de verschillende alternatieven met elkaar te vergelijken en te combineren. Er zijn nog heel 
wat ontwikkelingen mogelijk die op deze knelpunten een antwoord kunnen geven, die het 
bestaande aanbod performanter kunnen maken, en ons mobiliteitssysteem kunnen ver-
duurzamen. Dit kan gaan van internetplatformen die verschillende diensten aanbieden, tot 
nieuwe technologieën waardoor wagens onderling, en de wagens met de platformen, infor-
matie uitwisselen.

De meerderheid van de leden van een deelwagensysteem heeft vaak nog een eigen  
wagen. In de praktijk zien we dat wanneer we spreken over een consument zonder eigen 
wagen, deze meer voordeel kan halen uit een lidmaatschap van verschillende autodeelsys-
temen. In Gent bijvoorbeeld kan het interessant zijn om lid te zijn van én Dégage, een par-
ticulier autodeelsysteem, én Cambio, een B2C-autodeelsysteem, of Partago, de elektrische 
autodeelcoöperatie. Op die manier kun je voor een weekendje weg tijdig reserveren en 
kiezen voor een wagen van Dégage, en voor een last-minute rit een wagen van Cambio of 
Partago gebruiken. 

deelwagensysteem in plaats van een eigen wagen, als klant van een B2C-model, als lid van 
een P2P-model, of misschien door zelf een eigen autodeelgroep op te richten. In al deze 
gevallen is het belangrijk dat de gepensioneerde goed geïnformeerd is, zodat hij/zij de juis-
te keuzes kan maken. 

Als gepensioneerde verandert het verplaatsingsgedrag: geen vaste ritten meer naar het 
werk, maar meer tijd en ruimte voor uitstappen, met het openbaar vervoer, deelwagen of 
eigen wagen. Uit Vlaamse cijfers blijkt dat ouderen vaker het openbaar vervoer nemen dan 
de gemiddelde Vlaming. Autodeelwagens kunnen hierop een welkome aanvulling zijn. 

Lagere inkomens
Over het gebruik van deelwagens door mensen met een lager inkomen zijn er minder ge-
gevens. Bij de profilering van de huidige autodeelgebruikers, zien we dat dit vooral hoger 
opgeleiden zijn in een stedelijk gebied. Dit is tevens het doorsnee-profiel van de ‘early 
adopters’. Naarmate autodeelsystemen bekender zullen worden, kunnen we verwachten 
dat het profiel van de gebruiker meer en meer opschuift naar de gemiddelde Vlaming. In 
afwachting van deze verschuiving, kunnen er best al inspanningen worden geleverd om de 
mogelijke knelpunten in het gebruik van autodeelwagens door verschillende doelgroepen in 
kaart te brengen, en voorstellen te formuleren voor oplossingen. 
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Recent besloot BWM de optie om de wagen zonder sleutel te openen aan te bieden in de 
wagens voor particuliere verkoop, zodat in de toekomst de particulier de eigen wagen ge-
makkelijker kan delen met anderen via het DriveNow-platform.61 We mogen verwachten dat 
de markt en het aanbod niet zullen stilstaan en er steeds meer samenwerking zal komen,  
meer organisaties verschillende diensten zullen aanbieden, en meer grote spelers met nieu-
we diensten op de markt zullen komen.
 
 
Informatie op maat
Mobiel 21 beschrijft in ‘Duurzaam op weg. Digitale reisinformatie, meer dan nullen en enen’ 
hoe de smartphone en de interactiviteit van het internet de gebruiker relevante informatie 
op maat kan bezorgen.62 Als je vandaag verschillende vervoersmiddelen wil combineren, 
moet je te veel verschillende bronnen consulteren. 

De platformen die deze informatie bundelen, moeten meer zijn dan een inventaris van 
de verschillende vervoersmodi. De consument moet begin- en eindbestemming kunnen 
ingeven, en een overzicht ontvangen van de verschillende beschikbare vervoersmodi. De 
‘ANWB onderweg - Verkeer, Parkeer en Tanken’63 komt tegemoet aan deze nood, maar is 
nog onvoldoende flexibel en allesomvattend. Mobiliteitsplatformen moeten in staat zijn om 
realtime-informatie te geven. 

Lyon ontwikkelde zo’n platform, Optimod Lyon. Binnen dit systeem zal ook informatie van 
het autodeelsysteem Bluely en ‘realtime carpool matching’ verwerkt worden. De Nederland-
se Plannerstack Stichting biedt een toolbox die de opzet van dergelijke platformen onder-
steund.64 

Een app die momenteel internationaal hoge ogen gooit en een uitstekend voorbeeld van 
die interoperabiliteit is, is Whim, een initiatief van Mobility as a Service -MaaS- Global. 
Whim wordt in het najaar van 2016 getest in Helsinki, en later ook in twee andere Finse 
steden.65 De app toont met welke combinaties van vervoersmodi en welke route men een 
bepaalde trip kan maken. Het toont niet enkel de beschikbare modi, maar ook de duur en 
de prijs van de trip. De gebruiker kan bovendien niet enkel de informatie inwinnen, maar 
ook vervoersmodi zoals deelfiets en deelauto reserveren én betalen. De app zorgt boven-
dien voor actuele verkeersinformatie.

61	 	zie	http://www.bmwblog.com/2015/06/26/mini-offers-car-sharing-solutions-for-private-vehicles/
62	 	zie	www.mobiel21.be/nl/content/themas-0
63	 	zie	itunes.apple.com/nl/app/id501658692?mt=6
64	 	zie	www.plannerstack.org/#the-stack-model
65	 	zie	maas.global/

Carsharing aggregators
In een stad als Brussel, waar je sinds najaar 2016 niet alleen Cambio en Zencar, maar ook 
een aanbod van Zipcar en DriveNow hebt, kunnen platformen die het beschikbare aanbod 
van verschillende autodeelorganisaties in de buurt zichtbaar maken een meerwaarde zijn. 
De instapkost bij organisaties als Zipcar en DriveNow is niet al te hoog, waardoor de con-
sument al snel kan overwegen om van beide systemen lid te worden en zo over nog meer 
wagens op nog meer plaatsen te beschikken. 

En misschien wil je je keuze niet beperken tot systemen waarbij je zelf de wagen bestuurt, 
maar wil in één oogopslag zien of er een wagen met een chauffeur van Uber in de buurt 
bevindt, of dat er toch nog een snelle verbinding met de bus of metro mogelijk is. Hiervoor 
dienen we de evolueren naar een systeem van interoperabiliteit, dat ook nog eens ge-
bruiksvriendelijk is.

Systemen die het aanbod van verschillende autodeelorganisaties in een bepaalde stad 
zichtbaar maken, zijn ‘carsharing aggregators’.  Zo heb je Carjump (actief in vijftien Europese 
steden), Andale (in Italië en Duitsland) en Everyride (in Italië). In Brussel heb je Ubeeqo57. Dit 
is een platform met een eigen wagenpark (Matcha) kortetermijnverhuur (via Europcar) en 
een aanbod van wagens met chauffeur (CarAsap).

Eén systeem, vele deelmodellen
De systemen hoeven zich ook niet te beperken tot het delen van wagens. Urbi58 bijvoor-
beeld, beschikbaar in steden in Duitsland, Italië, Wenen, Stockholm en Madrid, maakt in 
Duitsland de volgende diensten zichtbaar in één blik: Car2Go, Car2Go Black, DriveNow, 
Multicity, Emio, Jaano, Sco2t, scoo.me, Bike Sharing en My Taxi. Het platform laat dus ook de 
beschikbare deelfietsen, deelscooters (zoals sco2t, scoo.me, Jaano en eMio) en taxi’s zien. 

Andere organisaties combineren zelf diver-
se deelmodellen binnen één systeem. Het 
Franse Clem.mobi biedt niet enkel elektri-
sche deelwagens aan, maar ook elektrische 
deelfietsen en een systeem om ritten te 
delen.59 Het Nederlandse MyWheels biedt 
een platform voor mensen die hun auto 
ter beschikking stellen in de buurt en heeft 
daarbij ook eigen wagens in zijn vloot. 
Mensen die een wagen ter beschikking 
stellen via MyWheels, kunnen beslissen 
om van de wagen een ‘Smartwheel’ te 
maken. Dan wordt er een boordcomputer 
in de wagen geïnstalleerd, waardoor de 
wagen 24/24 kan geopend worden met de 
OV-chipkaart.60 

57	 	zie	www.ubeeqo.be/nl/particulieren/welkom
58	 	zie	www.urbi.co/en/
59	 	zie	clem.mobi/autopartage/
60	 	zie	mywheels.nl/autodelen/veelgestelde-vragen/betekent-label-smartwheels/

‹
Urbi is een app waarop je 
verschillende vormen van 
gedeelde mobiliteit in de 
stad kan terugvinden. 
Bron: urbi facebook
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Zelfrijdende wagens
De groei van communicatietechnologie en -platformen en de groei van autodelen zal zaken 
veranderen, maar het zal de doorbraak van de zelfrijdende wagen zijn die ons mobiliteits-
systeem grondig dooreen zal schudden, volgens een studie van de Boston Consulting Group.
Zij verwachten dat de zelfrijdende wagen de markt zal penetreren na 2027. 

De zelfrijdende wagen zal lage onderhoudskosten hebben, makkelijk hanteerbaar zijn en de 
mogelijkheid hebben om zich autonoom te positioneren op de plek waar de gebruiker de wagen 
nodig heeft. De zelfrijdende wagen zal ook een belangrijke rol spelen in de verdere groei van 
autodeelsystemen. Autodeelorganisaties zullen zich meer kunnen profileren in kleinere steden 
en het aantal geregistreerde gebruikers van autodeelsystemen zal groeien. (Bert, 2015).

Uit een bevraging van de Boston Consulting Group bij Amsterdammers blijken heel wat fiet-
sers en klanten van collectief vervoer interesse te hebben over te stappen naar verplaatsin-
gen met zelfrijdende auto’s. Dit kan het aantal autoverplaatsingen sterk doen toenemen. 
Het delen van ritten kan dit negatief effect op het aantal autoverplaatsingen temperen. Om 
dit voldoende op te vangen, is het noodzakelijk dat de overheid maatregelen neemt om het 
delen van ritten te bevorderen.67

Model Lissabon
De ideale zelfrijdende wagen is dus hier ook de gedeelde wagen. In opdracht van het In-
ternational Transport Forum (2015) onderzochten wetenschappers hoeveel voertuigen in de 
stad zullen rondrijden als alle ritten gebeuren met zelfrijdende wagens die gedeeld wor-
den. Ze ontwierpen een mobiliteitsmodel voor de stad Lissabon waarbij de verplaatsingen 
gebeuren met de metro, die zorgt voor snelle verplaatsingen van grote groepen naar vaste 
haltes, aangevuld met een vloot van zelfrijdende wagens. Die staan in voor korte ritten van 
of naar een zelfgekozen vertrek- of eindpunt. 

Ze onderzochten een scenario met twee varianten: de wagens worden per gebruiker indivi-
dueel gebruikt (model autodelen) versus de wagens worden door verschillende onbekende 
gebruikers gezamenlijk gebruikt (model ritten delen). De impact op het totaal aantal voer-
tuigen in de stad is spectaculair: met een autodelende zelfrijdende vloot in combinatie met 
een metrosysteem is nog maar 20% van het totale aantal wagens nodig dan zonder auto-
delen, bij een rittendelende zelfrijdende vloot in combinatie met een metro zelfs maar 10%. 

In totaal zullen er wel meer autokilometers worden afgelegd, maar er zijn ook milieuvoor-
delen: minder wagens op piekmomenten, minder uitstoot van schadelijke stoffen en meer 
vrije ruimte want minder parkeerplekken nodig. Belangrijk om te onthouden hierbij is dat 
volgens de studie deze milieuvoordelen er enkel zijn als de zelfrijdende wagen gecombi-
neerd wordt met een sterk openbaar vervoer. Indien dit niet het geval is, en iedereen de 
zelfrijdende wagen neemt in plaats van het openbaar vervoer, zal dit volgens de studie lei-
den tot meer dan een verdubbeling van het aantal autokilometers. 

 

67	 	zie	‘Impactanalyse	Zelfrijdende	Voertuigen’,	Amsterdam,	17	augustus	2016,	door	The	Boston	Consul			
																	ting	Group,	op:		zelfrijdendeauto.com/impactanalyse-zelfrijdende-voertuigen-in-amsterdam/	

SMART CITIES

De trends van verstedelijking, toenemend tekort aan grondstoffen en versnelde technologische 
ontwikkelingen komen samen in de ontwikkeling van ‘Smart Cities’.

‘Smart Cities’ of ‘Slimme Steden’ is een internationaal concept waarbij men de aanwezige hulp-
bronnen en de behoeftes van de stedelingen optimaal op elkaar afstemt,  met behulp van de 
informatie- en communicatietechnologie en andere digitale technologie, om zo de levenskwali-
teit in de steden te verhogen.  

Smart Mobility is een onderdeel van deze Smart Cities. ICT-platformen en sociale media maken 
het gebruik van het openbaar vervoer, carpooling, autodelen en intermodaliteit een stuk prakti-
scher, en door het gebruik van slimme communicatie kan men transportstromen beter beheersen 
en beheren. 

Vlaamse steden willen stapje voor stapje een Smart City worden. In Antwerpen loopt een proef-
project met de hele stad als proefomgeving voor het ‘Internet of Things’.66  ‘Internet of Things’ is 
een concept waarbij het internet niet enkel gebruikt wordt door mensen, maar waarbij tal van 
sensoren in wagens, gebouwen, openbare ruimte enzovoort informatie doorgeven via internet.

Het Antwerpse ‘City of Things’ wil de Antwerpenaren verbinden via tal van innovatieve toepassin-
gen. Dit kan er onder andere voor zorgen dat de veiligheid verhoogt en de mobiliteit verbetert. 
Sensoren meten de luchtkwaliteit, volgen de verkeersstromen op of meten de bezettingsgraad 
van de parkings. Deze data worden ter beschikking gesteld via een open data-platform, en kun-
nen gebruikt worden voor de ontwikkeling van nieuwe applicaties om het leven gemakkelijker te 
maken.

66	 Bron:	https://www.iminds.be/nl/digitaal-onderzoek/go-to-market-testing/city-of-things,		
	 gecheckt	op	5	oktober	2016



41 3 - Autodelen  in de toekomst40

TREND 4TREND 4 - TOENEMENDE MULTIPOLARITEIT IN DE SAMENLEVING                                                           

Wereldwijd zien we dat de macht en invloed van sommige regio’s, landen en bedrijven blijft 
groeien ten opzichte van andere landen. Grote ondernemingen en economische machts-
blokken nemen beslissingen in een internationale context. 
Onze maatschappij wordt minder en minder aangestuurd vanuit gemeenschappelijke 
waarden en normen, de individualisering blijft toenemen. Mensen maken meer en meer 
individuele keuzes vanuit eigen waarde- er normenkaders. Onder invloed van het internet 
ontstaan er nieuwe, kleinere en maatschappijkritische groepen, die meer aansluiten bij de 
individuele waarden en normen. We evolueren naar een multipolaire wereld. 

De historisch gezien sterk gegroeide middenklasse staat onder druk, de armoedecijfers in 
Vlaanderen stijgen. De multiculturaliteit vergroot deze diversiteit. De groeiende multipolari-
teit die we wereldwijd zien, is een uitdaging voor ons bestuurlijk systeem. 

Effect op ons maatschappelijk systeem
We nemen de globalisering waar in ons dagelijks leven: bedrijven sluiten omdat ze verhui-
zen naar goedkopere landen, we zijn meer en meer afhankelijk van internationale bedrijven 
die beslissingen nemen in een globale context. Tegelijkertijd proberen groepen van mensen 
hier onafhankelijker van te zijn, door te kiezen voor lokale producten, markten en diensten 
en slimme specialisatie.

Individualisering en versnippering van gezinsvormen leidt tot meer consumptie van goede-
ren, energie en ruimte. Anderzijds zorgen meer milieubewuste stromingen voor een tegen-
gewicht. Het is nog onduidelijk wat het effect zal zijn van de stijgende armoedecijfers.

De dominante positie van klassieke politieke en maatschappelijke actoren verzwakt, en 
nieuwe alternatieve structuren en netwerken duiken op. Nieuwe maatschappelijke groepen 
trachten op tal van manieren het beleid te beïnvloeden, en het beleid wordt meer en meer 
uitgedaagd in het coherent en collectief aansturen van het maatschappelijk systeem.

 
Wat kan dit betekenen voor autodelen in de toekomst?
Autodelen is een mobiliteitssysteem dat goed past binnen de trend van de individualisering. 
Individuen willen graag duurzame vervoersmodi gebruiken, maar tegelijkertijd ook de vrij-
heid hebben om zich efficiënt te verplaatsen. Het systeem van autodelen geeft de burger 
de kans om te kiezen voor fiets, trein en bus wanneer mogelijk, en een wagen te gebruiken 
wanneer nodig. 

Dankzij autodelen, en vooral van de meer flexibele vormen waarbij je kan vertrekken wan-
neer je wil, wordt het verschil met de voordelen van het bezit van de eigen wagen miniem. 
Zeker voor wie in een stedelijke omgeving geniet van de nabijheid van producten, diensten 
en personen, waar er een dicht netwerk is van snel en goedkoop openbaar vervoer, en 
waar parkeerruimte schaars is, is de eigen wagen eerder een last. Kiezen voor een deelwa-
gen is hier geen ideologische keuze maar een economische keuze, waarbij autodelen als 
DriveNow en Zipcar perfect passen. 

Internationale autoproducenten en verhuurbedrijven erkennen het belang van autodeel-
systemen en zetten in op de autodeelmarkt. Dit doen ze door zelf autodeelsystemen op te 

Geleidelijke transitie
Een stedelijk mobiliteitssysteem zal niet zomaar van de ene op de andere dag switchen van 
een systeem met privé-autoverkeer, bussen, trams en metro naar een systeem met enkel 
metro en gedeelde zelfrijdende wagens. Zelfrijdende wagens zullen bij aanvang waarschijn-
lijk enkel ingezet worden in strikt gereguleerde en beschermde omgevingen, op speciaal 
hiervoor voorziene wegen. Wagens zullen zich geleidelijk aan omvormen naar zelfrijdende 
wagens, en de omgeving zal zich hier geleidelijk aan aanpassen. Volgens ACEA (Le Vine, 
2014) bieden autodeelsystemen het ideale kader om te experimenteren met de voorlopers 
van de zelfrijdende wagens.

De overheid heeft een belangrijke rol in de transitie naar een duurzamer mobiliteitssys-
teem. Het International Transport Forum (2015) zegt dat taxibedrijven, het stedelijk ver-
voerssysteem en het openbaar vervoer zich zullen moeten aanpassen. Er moet een snel, 
sterk en efficiënt openbaar vervoer komen - metro en trein - zodat niet alle ritten in de toe-
komst met de zelfrijdende wagens gebeuren. Elke stad moet beslissen hoeveel wagens ze 
kan en wil tolereren. Een goed beleid voor de vrijgekomen ruimte, door het creëren van 
lever- en laadzones, bredere voetpaden, fietspaden enzovoort zal zorgen voor een verho-
ging van het draagvlak voor een shift van privévervoer naar gedeelde mobiliteit.

‹
Bedrijven wereldwijd 
experimenten volop met 
de ontwikkeling van de 
zelfrijdende wagen, zoals 
Google, Tesla, Uber,... 
Er wordt verwacht dat de 
zelfrijdende wagen op 
de markt zal komen 
tegen 2027.
Bron: Wikimedia
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Regulerende overheid
Mobiel 21 (2016) merkt op dat bij de uitbouw van ons mobiliteitssysteem verschillende eco-
nomische en maatschappelijke belangen spelen. Ze pleiten er daarom voor dat Vlaamse en 
lokale overheden regulerend optreden en een globale visie en spelregels vastleggen. 

Zoals reeds meermaals in deze studie aangehaald, kan autodelen niet los worden gezien 
van een performant en duurzaam mobiliteitsnetwerk. We hebben meer en meer nood aan 
digitale reisinformatie om dit systeem efficiënt te laten functioneren. Om dit te realiseren, 
moet de overheid een evenwicht zoeken tussen reguleren en loslaten. Overheden dienen 
innovatieve oplossingen te stimuleren door het vooropstellen van ambitieuze doelstellingen, 
en moeten tegelijkertijd een visie vastleggen over hoe we zullen omspringen met onze 
privacy (Mobiel 21, 2016).

zetten, of door samen te werken met bestaande autodeelorganisaties. Autodeelsystemen 
komen zo meer en meer in handen van internationale spelers en in de logica van een inter-
nationale economische context terecht. Internationale autodeelsystemen beschikken, onder 
andere door hun samenwerking met autoproducenten, over het kapitaal om zich in één 
keer met 200 wagens of meer in een stad te profileren. Dit zagen we in 2016 in Brussel met 
de start van DriveNow en Zipcar.

Noodzakelijke voorwaarden
Enerzijds hebben deze grote internationale deelsystemen het kapitaal om zich in één keer 
in een grote stad te profileren, anderzijds zien we dat er een aantal noodzakelijke rand-
voorwaarden zijn vooraleer zo’n deelsysteem in een stad kan opstarten. DriveNow en Zipcar 
konden bijvoorbeeld pas in Brussel van start gaan toen de (lokale) overheid zorgde voor de 
nodige parkeervergunningen. 

Het Nederlandse ShareNL wijst erop dat deelplatforms geen landsgrenzen kennen. De deel-
economie is een fenomeen waarbij beleidsmakers te maken krijgen met mondiale spelers 
die mogelijk lokale economieën ontwrichten. Lokale beleidsmakers moeten hiervoor oplos-
singen bedenken en delen met de rest van de wereld. Volgens ShareNL moet “de politiek de 
dans tussen mondiaal en politiek opnieuw leren. Hoe de politiek dit gaat doen, heeft een grote 
impact op de manier waarop de deeleconomie wereldwijd zal gaan landen.” (van de Glind, 2016).

Met behulp van de technologische applicaties kunnen autodeelorganisaties commerciële sa-
menwerkingen opzetten die hun impact op de consument vergroten. Volgens ACEA (2014) zijn 
autodelers een belangrijke consumentendoelgroep voor supermarktketens. Zij beschikken over 
koopkracht, komen minder vaak winkelen maar spenderen meer. DriveNow en de Duitse super-
marktketen REWE hebben zo’n commerciële samenwerking. In de DriveNow-wagen is een kaart 
te vinden die recht geeft op 5% korting in de supermarktketen, en het winkelen bij REWE zorgt 
op zijn beurt voor gratis parkeerminuten voor de DriveNow-wagen.68 De boordcomputer van de 
wagen checkt hierbij of de wagen wel echt bij een REWE-supermarkt geparkeerd stond, en maakt 
de gebruiker zelfs attent op REWE-supermarkten in de buurt. 

 
Glokalisering
Binnen de trend van globalisering zien we ook een beweging naar ‘glokalisering’. Om tegen-
gewicht te bieden aan de economische grootmacht van multinationals, zijn er burgers die 
bewust kiezen voor lokale producten, diensten en markten. In deze context blijft er ruimte 
voor kleinere autodeelorganisaties, particuliere autodeelsystemen en autodeelcoöperaties. 

Internationaal zien we meer en meer privéspelers vervoersmodi aanbieden, niet alleen 
auto’s maar ook fietsen, scooters, minibussen. Dit beperkt zich niet tot het aanbieden van 
feitelijke vervoersmiddelen of transport. Zoals beschreven onder trend 3, manifesteert het 
aanbod van deze spelers zich ook op het vlak van ontsluiten van data, datamanagement, 
en het aanbieden van websites en apps die de informatie ontsluiten en bundelen, en die de 
mobiliteit van de klant sneller en efficiënter maken.
68	 zie	http://blog.drive-now.de/2014/05/05/mit-drivenow-zu-rewe-parken-einkaufen-5-sparen-und-verguen	
	 stigtparken/

›
DriveNow, een samen-

werking van BMW en Sixt, 
verspreidt zich over de 
Europese hoofdsteden.

Bron: DriveNow
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De verklaring is simpel: wie een salariswagen ter beschikking heeft, heeft geen nood aan 
een deelwagen. Bovendien is de salariswagen een wagen die men nauwelijks kan delen: 
de car policy van de bedrijven beperkt het gebruik van de wagen tot de werknemer, soms 
op aanvraag uitgebreid naar andere inwonende gezinsleden.

Het afbouwen van de salariswagen in Vlaanderen biedt kansen voor de groei van het ge-
bruik van deelwagens. Wie vandaag de dag een salariswagen heeft, is gewend aan het ge-
mak van het gebruik van een wagen waarbij iemand anders voor het onderhoud zorgt. Een 
B2C-autodeelsysteem kan dezelfde voordelen bieden aan de consument. Of zelfs nog beter, 
want men kan iedere keer opnieuw kiezen wat voor wagen men nodig heeft: een kleine 
voor een uitstapje naar de stad, of een grote voor de boodschappen.

Bedrijven en deelmobiliteit
Het vraagstuk van het afbouwen van de salariswagen ligt op de regeringstafel. Dit gaat ge-
paard met de uitwerken van het voorstel van een mobiliteitsbudget.72 Met het mobiliteits-
budget wordt een deel van het loonpakket gereserveerd om te spenderen aan een waaier 
van vervoersoplossingen. Dit biedt kansen voor de deelwagen: de deelwagen kan een optie 
zijn die als onderdeel van het mobiliteitsbudget. Eerste stappen in deze richting worden 
momenteel gezet met Olympus, een samenwerking van mobiliteitsorganisaties die te sa-
men via één app of via één kaart - bijvoorbeeld de bestaande MOBIB-kaart - hun diensten 
aanbieden. Cambio is bij deze samenwerking betrokken.73

Er zijn heel wat mogelijkheden voor bedrijven om de mobiliteit van de werknemers te com-
bineren met een deelwagensysteem. Zo kan een onderneming bedrijfswagens als deelwa-
gens ter beschikking stellen. Leasebedrijf Arval lanceerde eind 2015 als eerste leasebedrijf 
poolwagens zonder sleutels, die met ondersteuning van een eigen online platform en app 
gereserveerd en geopend worden.74 Autodeelorganisatie Stapp.In promoot haar systeem van 
haar eigen deelwagenpark ook als vlootbeheersysteem naar bedrijven toe. De autodeel-
organisatie is momenteel stappen aan het zetten om haar systeem beschikbaar te maken 
voor alle merken en modellen op de markt.

Gemeenten en deelmobiliteit
Als volgende stap kan een onderneming overwegen de bedrijfsvloot ter beschikking te stel-
len aan mensen uit de buurt. De Vlaamse gemeenten Gent, Antwerpen, Mechelen, Sint- 
Niklaas, Schelle, Edegem, Deinze, Bilzen, Schoten, De Panne, Diksmuide, Wevelgem,  
Roeselare, Bornem, Neerpelt en Duffel experimenteren met deze vorm van autodelen, 
onder impuls van Autodelen.net.75 

Wagens van het wagenpark van de gemeente worden ‘s avonds of in het weekend ter 
beschikking gesteld aan de inwoners van de gemeente. Voor het organiseren van de sleu-
teloverdracht hebben ze verschillende systemen: sommige gemeenten werken samen met 
Cambio, andere met een P2P-platform, een sleutelkastje,... In sommige gemeenten moet 
de gebruiker de sleutel afhalen tijdens de kantooruren bij de gemeente.
 
72	 zie	www.demorgen.be/binnenland/wat-is-de-regering-eigenlijk-van-plan-met-het-mobiliteitsbud	 	
	 get-en-7-andere-pertinente-vragen-bbdcfee6/
73	 zie	www.olympus-mobility.com/nl/voor-wie-8.htm
74	 zie	www.madeinvlaamsbrabant.be/nieuws/arval-pakt-uit-met-deelwagen/
75	 zie	www.autodelen.net/project/delen_gemeentelijk_wagenpark/

3.2. Kansen en uitdagingen in Vlaanderen

Het federaal, Vlaams en lokaal beleid zetten allen meer en meer in op autodelen. Er zijn 
nog een aantal knelpunten in het beleid die de groei van autodelen afremmen, zoals de sa-
lariswagen en het Vlaamse ruimtelijke beleid. Het beleid voor het openbaar vervoer creëert 
ruimte om in te zetten op innovatieve autodeelsystemen in landelijk gebied.

SALARISWAGENS

Volgens Febiac reden er eind 2013 1,1 miljoen bedrijfswagens op de Belgische wegen. Hier-
van stonden er 477.000 wagens op naam van een bedrijf, 316.000 op naam van een zelfstan-
dige en de overige 308.000 op naam van een leasebedrijf.69 Dit op een totaal van net geen 
5,5 miljoen ingeschreven personenwagens in België, waarvan 3,3 miljoen in Vlaanderen.70

In Vlaanderen mogen heel veel van deze bedrijfswagens ook privé gebruikt worden. Hoe-
veel exact, daar zijn geen cijfers over. Volgens een schatting van Febiac bedraagt het privé-
gebruik van de leasewagens 90% en van de wagens op naam van een bedrijf 50 tot 70%. 
Dit zou betekenen dat er eind 2013 zo’n 560.000 salariswagens in België in gebruik waren, 
ongeveer 10% van het aantal ingeschreven personenwagens.

Het ter beschikking stellen van een bedrijfswagen voor privégebruik is een gunstmaatregel 
die fiscaal zeer voordelig is voor de werkgever in vergelijking met het uitkeren van loon in 
euro’s. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van de chauffeurs daarbovenop een tankkaart 
van het bedrijf kunnen gebruiken.71 

Zowel de Europese Commissie als de OESO raden België aan deze gunstregeling van be-
drijfswagens af te bouwen, omwille van de negatieve impact op het milieu en verkeersop-
stoppingen. Verder is het zo dat de Belgische staat zo belastinginkomsten misloopt. België 
kan deze middelen beter inzetten voor een verlaging van de loonlast, en zo zorgen voor een 
betere competitiviteit van de ondernemingen. 

Het privégebruik van bedrijfswagens heeft een remmende impact op een transitie naar een 
meer duurzame mobiliteit. Zoals al eerder in deze studie aangegeven, zorgt een auto voor 
de deur voor een reflexmatig autogebruik en een minder duurzaam mobiliteitsgedrag. Wie 
een auto heeft, zal deze sneller gebruiken voor kleine verplaatsingen. Ook voor verdere 
privéverplaatsingen is het openbaar vervoer minder vaak een optie, en al helemaal als de 
werknemer nog eens beschikking heeft over een gratis tankkaart. Wie wil er nu een trein-
ticket betalen als men gratis met de auto kan rijden?
 
Als we de Vlaamse autodeelorganisaties bevragen over remmende factoren op het doorbre-
ken van het autodelen in Vlaanderen, dan zijn salariswagens de meest genoemde factor.  
 

69	 Bron:	“België	telt	560.000	salariswagen”,	De	Standaard,	zie	www.standaard.be/cnt/	 	 	
	 dmf20141003_01301392
70	 statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/verkeer_vervoer/verkeer/inschrijving/
71	 In	2014	voerde	Knack/Le	Vif	-	in	opdracht	van	autofabrikant	Mercedes	-	een	enquête	uit	bij	iets	min-	
	 der	dan	7.000	respondenten	(76%	mannen/24%	vrouwen).	Daarvan	had	51%	geen	en	49%	wel	een	be	
	 drijfswagen.	Uit	die	enquete	blijkt	dat	93%	van	de	bedrijfswagengebruikers	heeft	een	tankkaart	ter			
	 beschikking.	Uit	een	bevraging	van	iVox	is	dat	90%.



47 3 - Autodelen  in de toekomst46

Volgens Leaseplan (2015) verdiept het bedrijfsleven zich te weinig in de nieuwe zakelijke 
autodeelconcepten omwille van slechte ervaringen met poolauto’s in het verleden. Een 
bedrijfswagenvloot die verschillende personeelsleden moeten delen, brengt heel wat admi-
nistratieve rompslomp en bijhorende kosten met zich mee. Bedrijven zijn niet op de hoogte 
van de gebruiksvriendelijkheid en de voordelen van de technologie van de huidige auto-
deelsystemen. Het verhogen van die kennis bij bedrijven zal volgens Leaseplan zorgen voor 
een versnelling van de doorbraak van autodelen.

Leasebedrijven zullen zich in de toekomst aan deze ontwikkeling moeten aanpassen als ze 
hun markt willen behouden. In de leasemarkt door particulieren zien we al wat beweging 
om leasing en autodelen te combineren. Zo is er bijvoorbeeld Privatelease.com bij wie je je 
als eigenaar van de leasewagen je auto mag delen via het autodeelplatform van Snappcar.
nl.78 Het Nederlandse deelautoplatform Deelootoo, een onderdeel van het deelplatform  
Share2Use, doet de omgekeerde beweging: wie wil, kan een deelauto leasen.79

Volgens Berno Kleinherenbrink, Directievoorzitter LeasePlan Nederland, kunnen leasemaat-
schappijen een grote rol spelen in de ontwikkeling van autodelen. Deze bedrijven hebben 
al heel wat middelen in handen om snel nieuwe communities van deelautogebruikers uit 
te bouwen, of om platformen aan te bieden aan diverse bestaande autodeelorganisaties. 
Traditionele scheidslijnen tussen de verschillende contracten zoals huur, lease, shortlease en 
autodelen zullen nog meer en meer vervagen (Leaseplan, 2015). 

De volgende stap in de evolutie is het aanbieden van ‘mobiliteit’ in plaats van het aanbie-
den van voertuigen, zoals MaaS (Mobility as a Service) momenteel uitprobeert in Helsinki 
met Whim.80 In Vlaanderen is het aanbod van Olympus81 een eerste stap in deze richting, 
met een B2B-platform van mobiliteitsdiensten voor bedrijven.
 

DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE RUIMTELIJKE ORDENING IN VLAANDEREN
 
Autodelen scoort vooral goed in stedelijke kernen. Dit zijn gebieden met een zeer hoge 
bevolkingsdichtheid, een goed uitgebouwd openbaar vervoer, nabijheid van winkels en 
voorzieningen en een hoge parkeerdruk. Al deze kenmerken dragen bij tot het succes van 
autodelen in stedelijke gebieden: stedelingen hebben enkel af en toe een wagen nodig om 
zich te verplaatsen, de eigen wagen staat veel ongebruikt stil, een parkeerplaats vinden is 
moeilijk, noem maar op. Als autodeelaanbieder een deelwagen plaatsen in een stedelijk 
gebied is rendabel: veel potentiële klanten wonen op wandelafstand.

Vlaanderen stimuleerde de voorbije decennia een beleid van een eigen private vrijstaande 
woning met tuin. Om de Vlaming deze mogelijkheid te geven, werd heel wat ruimte aange-
sproken aan de rand van de gemeente, of langs de verbindingswegen tussen de gemeen-
ten. Vlaanderen is hierdoor kampioen geworden in lintbebouwing.82 Volgens Bond Beter 
Leefmilieu schat men de lengte van de lintbebouwing in Vlaanderen tussen de 4.155 km en  
 

78	 zie	https://privatelease.com/
79	 zie	http://deelootoolease.nl/
80	 zie	maas.global/whim/
81	 zie	www.olympus-mobility.com/nl/home-1.htm
82	 Voor	wie	meer	wil	lezen	over	lintbebouwing:	zie	Wouter,	Kim.		“In	de	ban	van	het	lint.	Lintbebou	
	 wing	in	Vlaanderen”.	Eindverhandeling	Verkeerskunde	HSV	Diepenbeek,	2012.	te	vinden	op	http://	
	 www.tmleuven.be/thesisprijs/laureates/2013WoutersKim_thesis.pdf

 

In het landelijke Mesen, gelegen in West-Vlaanderen, loopt er sinds juli 2016 een proefpro-
ject van Solidariteit voor het Gezin in samenwerking met Autodelen.net en Partago. Twee 
van hun elektrische wagens die gebruikt worden voor vervoer van ouderen, kunnen overdag 
worden gereserveerd voor particulier gebruik. De klant kan kiezen of hij/zij de wagen zelf 
zal besturen of de wagen met een chauffeur wil.76  Het pilootproject Avira van Autodelen.
net moedigt organisaties en particulieren met een rolstoelvriendelijke auto aan om de wa-
gen te delen via een autodeelproject.77 

In Gent kunnen bedrijven die een elektrische wagen willen delen met de buurt dit doen in 
samenwerking met Partago. Deze wagens zijn dan in de week exclusief voor het bedrijf, en 
in het weekend voor de buurt. Dit systeem is een oplossing voor één van de knelpunten bij 
autodeelorganisaties: de deelwagens staan vaak nog stil in de week tijdens de werkuren en 
worden vooral in het weekend gebruikt. 

Salariswagens vervangen door deelwagens
Het ideaalbeeld is dat salaris- en poolwagens vervangen worden door deelwagens. Dit is nu 
al het geval bij sommige kleinere organisaties gelegen in een stedelijke omgeving. Zij kun-
nen gebruikmaken van Cambio voor zakelijk gebruik. 

Bond Beter Leefmilieu, gelegen vlak bij het Brusselse Centraal Station, is een voorbeeld 
van een organisatie die dit doet. Werknemers die op verplaatsing gaan naar een plek die 
moeilijk bereikbaar is met het openbaar vervoer kunnen gebruik maken van de Cambio 
wagens. Hierbij kunnen de werknemers kiezen uit een wagen van gelijk welke standplaats 
in Vlaanderen. Dit heeft als voordeel dat men de wagen niet hoeft op te halen aan het 
kantoor, maar dat men ook van een standplaats vlakbij de woning kan vertrekken. Of men 
kan ervoor kiezen om toch nog een deel van de verplaatsing met de trein te doen, en met 
de Cambio van aan een station te vertrekken. Ook Bolides, met een wagenpark in Gent en 
Antwerpen, werkt aan een zakelijk aanbod naar bedrijven. Kunnen we in de toekomst evo-
lueren naar deelwagenpools op bedrijventerreinen?
 
 

76	 	zie	https://www.solidariteit.be/diensten/autodelen-mesen-heuvelland/
77	 	zie	http://www.autodelen.net/project/avira-project/

‹
De gemeente Edegem 
deelt haar elektrische 
wagen met haar inwo-
ners via het systeem van 
autodelen.
Bron: autodelen.net
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Een dergelijke ruimtelijke ontwikkeling versterkt de steden en creëert kleinere stedelijke 
kernen in een meer landelijke omgeving. In deze kernen zijn gemeenschappelijke voor-
zieningen gemakkelijker bereikbaar met de fiets en is aansluiting op het openbaar vervoer 
dichtbij. Deze gewenste ruimtelijke ontwikkeling biedt kansen voor de ontwikkeling van een 
duurzamer mobiliteitssysteem, en voor de uitbreiding van autodeelsystemen van stedelijke 
gebied naar deze verstedelijkte kernen.

Experimenten
In afwachting van dit beleid, vinden verspreid in Vlaanderen projecten plaats die experimen-
teren met een vernieuwing van onze traditionele woon- en leefvormen: de ontwikkeling 
van duurzame wijken, cohousingprojecten, nieuwbouwprojecten in de stad met een mix 
aan woonvormen,... Deze projecten met kleinere en compactere woonvormen en meer ge-
meenschappelijke ruimte zijn broedplaatsen van nieuwe leefvormen met minder hebben en 
meer delen. Veel van deze experimenten besteden aandacht aan de verschillende aspecten 
van duurzaamheid, en mobiliteit maakt hier onderdeel van uit. Cohousingprojecten die één 
of meerdere wagens delen, duurzame wijken die aandacht besteden aan aansluiting aan 
openbaar vervoer enzovoort. 

Dergelijke projecten zijn broodnodig om zoveel mogelijk actoren te inspireren de noodza-
kelijke trendbreuk in onze ruimtelijke ontwikkeling te realiseren. Het bevolkingsaantal in 
Vlaanderen zal immers blijven stijgen, wat zal leiden tot een blijvende vraag naar nieuwe 
woningen én een stijging van de mobiliteitsvraag. Mits de nodige begeleiding, kan men bij 
deze projecten het autobezit tot een minimum herleiden. 

Begeleiding
Garage Swap is een voorbeeld van zo’n begeleiding. Dit project ging in april 2016 van start 
en wil 6 pilootprojecten in Vlaams-Brabant ondersteunen. Projectontwikkelaars van nieuw-
bouwprojecten worden begeleid om in samenspraak met de gemeente en omwonenden 
minder parkeerplaatsen te voorzien dan wettelijk bepaald, en in de plaats hiervan deel-
auto’s, deelfietsen en stimuli voor het gebruik van openbaar vervoer te voorzien.84 Lokale 
overheden (reglementen), projectontwikkelaars (maken van duidelijke duurzame keuzes bij 
nieuwe projecten)85 en bevolkingsgroepen (als eindconsument) zijn de belangrijkste stake-
holders om tot dergelijke transitie te komen.

Ook in bestaande wijken kan nog heel wat gebeuren. Het Vlaamse Instituut voor Bio-Ecolo-
gisch bouwen & wonen, VIBE, biedt begeleidingen aan samenwerkingen van actoren - in-
woners, lokale besturen, huisvestingsmaatschappijen - die een bestaande wijk duurzamer 
willen maken. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de mogelijkheden inzake 
duurzame mobiliteit in de wijk.86 

De hierboven beschreven begeleidingen bieden kansen voor de ontwikkeling van wijken 
waarbij deelwagens of zelfs buurtdeelwagens vanzelfsprekend zijn. Volgens Leaseplan 
(2015) zijn er nog heel wat kansen voor de ontwikkeling van autodeelinitiatieven volgens 
het model van een buurtpoolauto, waarbij buren samen een wagen aankopen en delen.

84	 	www.garage-swap.be/
85	 	ook	in	Groot-Brittanië	werkt	men	hieraan:	http://www.carplus.org.uk/wp-content/uploads/2015/03/	
	 	Car-clubs-in-property-developments-2015.pdf
86	 	www.duwobo.be/duurzame-wijken/

de 6.000 km. Daarnaast heb je ook veel alleenstaande woningen en verspreide verkavelin-
gen, samen met een oppervlakte van maar liefst 35.500 hectare of zo’n 70.000 voetbalvelden.83 

Eigenaars van deze woningen hebben geen probleem om hun auto te parkeren: hiervoor is 
voldoende ruimte vlakbij de eigen woning. Daar waar we bij stedelingen het bezit van de 
eerste wagen in vraag kunnen stellen, moeten we in landelijke gebieden mikken op het 
vermijden van de aankoop van een tweede of derde wagen. Voor autodeelaanbieders met 
een eigen vloot is het momenteel vaak economisch niet haalbaar om deelwagens te plaat-
sen in landelijke gebieden. Het delen van privéwagens via particulier autodelen of via een 
P2P-platform is een mogelijk alternatief.

Vlaanderen is zich al een hele tijd bewust van de nadelen die deze ordening met zich mee-
brengt. Het bijsturen van het ruimtelijk structuurplan, is een werk van lange adem - heel  
lange adem. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uit 1997 formuleerde het principe van 
‘kwalitatieve verdichting’ of van ‘gedeconcentreerde bundeling’. Bijna twintig jaar na datum 
is de beoogde trendbreuk nog steeds niet behaald.

Nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
De Vlaamse regering zal deze legislatuur een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen vaststel-
len, als opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De krachtlijnen van het nieuw 
beleidsplan worden momenteel vastgelegd in het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 
Het witboek pleit voor een ruimtelijke ontwikkeling die rekening houdt met de ‘knooppun-
tenwaarde’ en het ‘voorzieningenniveau’. Dit principe moet ervoor zorgen dat onze toekom-
stige ruimtelijke ontwikkeling zich meer concentreert in de buurt van basisvoorzieningen en 
bestaande knooppunten van collectief vervoer, in plaats van in afgelegen gebieden. 

83	 Beleidsbabbel	Bond	Beter	Leefmilieu,	14	januari	2016,	Grietens,	Erik.	“Lintbebouwing	kost	ons		
	 126	miljoen	per	jaar”	,	http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/877/15860,	

‹
Autodelen creëert ruimte 
die op een andere manier 
kan worden ingevuld.
Bron: autodelen.net
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Volgens deze nieuwe nota werd bij de uitwerking van basismobiliteit te weinig rekening ge-
houden met combimobiliteit, en was het een foute keuze om de organisatie van de basis-
bereikbaarheid toe te wijzen aan slechts één operator, De Lijn. De nieuwe nota is het start-
sein om een model uit te werken waarbij er wordt ingezet op verschillende vervoersmodi 
en verschillende aanbieders. Hiervoor formuleert de nota een ‘gelaagd vervoersmodel’ met 
vier lagen: ‘treinnet’, ‘kernnet’, ‘aanvullend net’ en ‘vervoer op maat’. De organisatie van de 
laag ‘aanvullend net’ en ‘vervoer op maat’ zal worden uitgewerkt op het niveau van een 
‘vervoersregio’. Een vervoersregio is een gebied met vervoerskern en invloedsgebied, waar-
van de gemeenten een samenhangend geheel vormen inzake mobiliteit. 

Vervoer op maat
Bij de laatste laag ‘vervoer op maat’, komt naast een reeks andere alternatieven het aanbod 
van deelwagens ter sprake. Volgens De Standaard van 18 december 2015 betekent dit dat 
“lege bussen verdwijnen voor taxi’s en deelauto’s”.89 We moeten er ons echter van bewust 
zijn dat de deelwagensystemen die we momenteel in de stad zien, niet zomaar kunnen 
kopiëren naar het platteland. Autodeelaanbieders, lokale overheden en tal van andere lo-
kale spelers moeten uitgedaagd worden om innovatieve autodeeloplossingen te zoeken in 
samenwerking met elkaar en op maat van de bewoners van rurale gebieden. 

Hierbij kunnen we leren van onderzoeken en projecten in het buitenland. In het voorjaar 
van 2016 was er in elke Nederlandse gemeente, op drie na, een deelwagen beschikbaar. 
Dit lijkt vooral te danken te zijn aan de groei van het aanbod wagens in P2P-autodeelsyste-
men.90 We kunnen ook leren van de Britse organisatie Carplus91. Deze organisatie begeleidt 
heel veel projecten, en zet van al haar onderzoeken een verslag op haar website.  

89	 	www.standaard.be/cnt/dmf20151217_02026688
90	 	Hierbij	maken	we	wel	de	kanttekening	dat	een	Nederlandse	gemeente	qua	inwonersaantal	en		
	 	oppervlakte	gemiddeld	een	stuk	groter	is	dan	een	gemeente	in	Vlaanderen.
91	 	www.carplus.org.uk/

VAN BASISMOBILITEIT NAAR BASISBEREIKBAARHEID

Zoals hierboven reeds veelvuldig vermeld, hangt het gebruik en succes van autodeelsyste-
men sterk samen met het aanbod van de andere vervoersmodi in ons mobiliteitssysteem. 
Autodeelsystemen zullen zich vooral daar ontwikkelen, waar men kan kiezen uit een ruime 
waaier van vervoersmodi, waardoor men minder afhankelijk is van de wagen. We zien hier-
bij dat deelwagensystemen wereldwijd zich vooral manifesteren in een zeer stedelijke tot 
stedelijke context.

Het voorbije decennia was het openbaar mobiliteitssysteem in Vlaanderen georganiseerd 
volgens het principe van ‘basismobiliteit’, vastgelegd met het decreet Personenvervoer in 
2001. Volgens dit principe heeft iedereen in Vlaanderen binnen een bepaalde straal van de 
woning recht op openbaar vervoer. Deze bepalingen hebben onder andere gezorgd voor het 
ontstaan van het systeem van belbussen. 

De invulling van het begrip ‘basisbereikbaarheid’ moet in de toekomst de bepalingen van 
het principe van basismobiliteit vervangen. Bij basisbereikbaarheid is het uitgangspunt dat 
belangrijke maatschappelijke functies bereikbaar moeten zijn op basis van een vraagge-
richt systeem met een optimale inzet van middelen. Hiertoe heeft de Vlaamse regering in 
december 2015 een nieuwe conceptnota neergelegd: “Met basisbereikbaarheid naar een 
efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen dat optimaal tegemoet komt aan de 
globale en lokale vervoersvraag.”87                                                                                  88

87	 	zie	docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g614-1.pdf
88	 	zie	static.delijn.be/Images/Beeld-combi-mobiliteit-met%20titel-DEF_tcm3-13449.pdf

Treinnet
Kernnet
Aanvullend net
Vervoer op maat

TAXI
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VERVOER

KERNNET

BUSSTATION
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AANVULLEND
NET

COLLECTIEVE TAXI

FIETSPUNT

CAMBIO STANDPLAATS

Zo ziet combi-mobiliteit eruit

‹
Hoe ziet ons mobiliteits-
netwerk eruit volgens de 
indeling in vier lagen en 
een combinatie van 
verschillende vervoers-
alternatieven? Volgens 
De Lijn is dit een mogelijk 
toekomstbeeld.
Bron: DeLijn

› 
In het landelijke Mesen 

loopt er een proefproject 
waarbij elektrische wagens 

die gebruikt worden voor 
vervoer van ouderen, kun-
nen gereserveerd worden 

voor particulier gebruik. De 
klant kan kiezen of hij/zij 
de wagen zelf zal bestu-

ren of de wagen met een 
chauffeur wil.

Bron: autodelen.net
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worden aan autodelen, bij voorkeur met een uitgewerkt autodeelactieplan. Autodelen.net 
pleit voor de opname van een autodeelactieplan in elk mobiliteitsplan, als essentiële scha-
kel voor mobiele, duurzame en leefbare gemeenten.96

De stad Gent, vandaag al de grootste autodeelstad in Vlaanderen, lanceerde april 2016 zo’n 
autodeelplan. Het plan heeft als doel om van 5.500 autodelers nu te evolueren naar 20.000 
autodelers in 2020. Om dit te realiseren zal de stad een aantal acties opzetten, die tot stand 
komen in overleg met de Gentse autodeelorganisaties en met Autodelen.net.

Een belangrijk onderdeel van dit autodeelplan is de graduele uitbreiding van het aantal au-
todeelparkeerplaatsen, van 110 in 2016 naar 500 in 2020. Dit gaat over zowel voorbehouden 
parkeerplaatsen - gebonden aan een wagen, zoals bijvoorbeeld bij Cambio - als parkeer-
plaatsen waar eender welke autodeelwagen kan parkeren. Aan bepaalde parkeerplaatsen 
worden ook laadpalen voor elektrische wagens voorzien. Het is de bedoeling dat er zich zo 
in alle Gentse wijken autodeelclusters ontwikkelen. De wagens van de erkende autodeel-
organisaties zullen beschikken over parkeerkaarten, waarmee er binnen het hele Gentse 
grondgebied gratis geparkeerd kan worden.

Het deelwagenpark zal uitgebreid worden met wagens uit het wagenpark van de stad Gent. 
Daarnaast voorziet Gent financiële tussenkomsten om het autodelen te bevorderen. 
Er zijn subsidies voorzien voor de aankoop van elektrische en CNG-deelvoertuigen en er is 
een tegemoetkoming voor de gebruikers op de instapkost bij autodeelorganisaties. Om dit 
alles bekend te maken, is er in 2016 en en 2017 een aanzienlijk budget voorzien voor een 
communicatiecampagne.

Autodeelplannen
Autodelen.net begeleidt lokale overheden bij het opzetten van dergelijke autodeelplannen. 
Ook de stad Leuven heeft zo’n autodeelplan, en Antwerpen en Mechelen zijn hier momen-
teel mee bezig. Een belangrijk aandachtspunt voor deze steden en gemeenten is om het 
autodeelplan niet los te zien van een duurzaam mobiliteitsplan. Een succesvol autodeelsys-
teem zal immers enkel functioneren binnen een systeem met voldoende alternatieve ver-
voersmodi en een goede intermodaliteit.

Het beleid kan autodelen ook ondersteunen door zelf het goede voorbeeld te geven. Zo 
beschikken heel wat overheden zelf over een eigen vloot met wagens. Verschillende lokale 
overheden hebben systemen opgezet om de wagens van de gemeente te delen met de 
inwoners (zie onder titel ‘salariswagens’). Bnnen de Vlaamse overheid wordt nagedacht om 
deelwagens te gebruiken in plaats van eigen wagens, in het kader van de Vlaamse  
Klimaattop en het actieplan Mobiliteit van de Vlaamse overheid.97

96	 	zie	http://www.autodelen.net/overheden/autodeelactieplan2/
97	 	zie	http://www.vlaamseklimaattop.be/sites/default/files/atoms/files/VR_2016_1507_DOC.0887_1BIS_	
	 	Klimaat_Actieplan_Mobiliteit%28inc.-bijlagen%29_0.pdf

Zo bijvoorbeeld een proefproject waarbij autodeelsystemen werden opgezet in het rurale 
gebied van Schotland.92

Over de grens gaan ze ook verder dan systemen van autodelen. In Nederland loopt mo-
menteel het project Samobiel, naar analogie van een gelijkaardig project in Zweden. Dit is 
geen vorm van autodelen, maar een vorm van ritten delen. Dorpsbewoners beheren zelf 
het platform waarbij vraag en aanbod aan ritten elkaar kunnen vinden, en waarbij men zelf 
een netwerk van stopplaatsen, routes en grenzen vastlegt.93 Verder mag het nadenken over 
‘basisbereikbaarheid’ niet los komt te staan van het versterken van centraal gelegen dorps-
kernen. Mobiliteit en ruimtelijke ordening moeten elkaar kunnen versterken.94 

Om verder vast te leggen wat dit nu allemaal concreet betekent en hoe dit verder uitgerold 
moet worden, geeft de nota ‘basisbereikbaarheid’ het startsein voor drie proefprojecten, 
met start in het najaar van 2016 en evaluatie in het najaar van 2017. Deze proefprojecten 
zullen plaatsvinden in de vervoersregio rond Mechelen, rond Aalst en in de Westhoek.95 Het 
is belangrijk dat binnen deze proefprojecten geëxperimenteerd wordt met de verschillende 
opties van autodelen en ritten delen. 
 

HET BELEID ZET MEER EN MEER IN OP AUTODELEN

Green Deal
Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift lanceerden in januari 2016 een Green 
Deal Gedeelde mobiliteit. Dit kadert binnen de Groene Economie Convenanten van minister 
Schauvliege. Met de Green Deal gaan verschillende partners - lokale overheden, bedrijven, 
softwareontwikkelaars, mobiliteitsorganisaties, bouwpromotoren, verzekeringsmaatschap-
pijen en meer - een vrijwillige overeenkomst aan met de Vlaamse overheid. Doelstelling 
van deze samenwerking is de gedeelde mobiliteit, waaronder auto-, fiets- en ritten delen, 
exponentieel te versnellen. Voor autodelen moet dit ervoor zorgen dat Vlaanderen in 2020 
100.000 autodelers telt.

De Green Deal wil werken op negen thema’s. Men zal werken aan een plan van aanpak om 
deelinitiatieven zichtbaarder en bekender maken, belemmeringen in de regelgeving weg-
werken, knelpunten in de verzekering oplossen, technologische innovatie inzake deel- 
initiatieven faciliteren, en proefprojecten bij nieuwbouw-, (her)ontwikkelingsprojecten en 
bedrijventerreinen opzetten. Dit zal gebeuren door concrete acties en engagementen van 
de partners. Dit alles wordt gecoördineerd door de vier initiatiefnemende organisaties. 

Lokaal niveau
Ook op lokaal niveau kan er heel wat gebeuren om autodelen te bevorderen. In grote ste-
den, maar ook kleinere gemeenten. Een stevig duurzaam mobiliteitsplan, waarbij  alterna-
tieve vervoersmodi worden gefaciliteerd en gepromoot, is een goede basis voor een hoofd-
stuk over autodelen. In dit duurzaam mobiliteitsplan moet voldoende aandacht besteed 

92	 	www.carplus.org.uk/wp-content/uploads/2012/08/the-benefits-of-developing-car-clubs-in-	
	 	Scotland_carplus-november-2013_Web.pdf
93	 	zie	samobiel.nl/over/
94	 	zie	interview	met	Thomas	Vanoutrive,	www.delijn.be/nl/zakelijk-aanbod/steden-gemeenten/dossiers/	
	 	basisbereikbaarheid/4-vragen-over.html
95	 	www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801ab564
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4 - Conclusies en aanbevelingen
Autodelen is vandaag veel meer dan Cambio of een paar buren die een wagen delen. De 
voorbije jaren verschenen heel verschillende autodeelorganisaties op het toneel: sommige 
in de vorm van coöperaties en kmo’s, andere in handen van grote internationale spelers 
en grote ondernemingen. We zien meer en meer gemixte systemen ontstaan: aanbod van 
ridesharing mét een deelwagen, mobiliteitsplatformen die fietsen, wagens of ritten aan-
bieden, tot volledige geïntegreerde systemen met een aanbod aan trein, bus én gedeelde 
wagen.

Enerzijds is dit een positieve ontwikkeling, het is het teken dat het systeem deze niche-
markt incorporeert. Het zorgt voor een verrijking voor de consument: groter aanbod, meer 
keuze en betere dienstverlening. Anderzijds komt op deze manier onze mobiliteit zo meer 
en meer in handen van multinationals. En niet enkel onze mobiliteit, maar ook de informa-
tie over ons verplaatsingsgedrag en een deel van onze privacy. Het is nu het moment om 
ons als samenleving de vraag te stellen wie we aan het stuur willen van de mobiliteit van 
de toekomst: de overheid, de multinationals of wijzelf? 

Autodelen is geen systeem dat aan de zijlijn van ons mobiliteitssysteem zal blijven staan. In 
de voorbije hoofdstukken maakten we duidelijk hoe de elektrische mobiliteit en autodelen 
elkaar kunnen versterken, en hoe de zelfrijdende wagen bij voorkeur een gedeelde wagen 
zal zijn. Daarbij mogen we niet vergeten in te zetten op intermodaliteit: een snel en stipt 
openbaar vervoer, efficiënte mobiliteitshubs en een overzichtelijk digitaal platform. Dit alles 
is nodig als we de impact van ons autogebruik op de verkeersdrukte willen beperken. 

Lokale overheden worden meer en meer uitgedaagd om hun mobiliteit in goede banen te 
leiden, en worden hierbij met de vraag geconfronteerd hoe ze het systeem vormgeven en 
aan wie ze de mobiliteitsdiensten in handen geven. Hierbij mag de overheid de gebruikers, 
met name haar burgers en andere actoren voor wie ze de bereikbaarheid moet verzekeren, 
niet aan de kant laten staan. Deze gebruikers hebben in het verleden al meermaals laten 
zien dat ze tijdig gehoord willen worden. De burger, het middenveld en de ondernemingen 
willen niet enkel participeren in het debat, maar zij kunnen ook een deel van de verant-
woordelijkheid op zich nemen om ons toekomstig mobiliteitssysteem vorm te geven. 

Op basis van de voorgaande hoofdstukken formuleren we de volgende conclusies en 
aanbevelingen: 

Er zijn minder grondstoffen
en het klimaat verandert

Invloed van megatrends op autodelen

We gaan meer delen

We stappen af van 
fossiele grondstoffen

Groei van autodelen

Autodeelsystemen zetten 
elektrische wagens in 
de markt

Elektrische deelwagens
als batterij in ons
elektriciteitsnet

WELKE KANSEN BIEDT DIT 
VOOR AUTODELEN?

HOE REAGEERT 
DE SAMENLEVING?WELKE TRENDS ZIEN WE?

De demografie verandert Een groter aandeel 
ouderen in de samenleving

We wonen meer in de stad

We wonen kleiner

Autodeelsystemen aan
serviceflats

Ouderen gebruiken deel-
wagen i.p.v. eigen wagen

Meer mensen in de buurt
van autodeelsystemen

De technologie ontwikkelt
zich steeds verder

We gebruiken vaker 
het internet

Systemen communiceren 
met elkaar via internet

Evolutie naar de 
zelfrijdende wagen

Autodeelsystemen worden 
toegankelijker

Autodelen wordt deel van 
platform met verschillende
mobiliteitsdiensten

Deelauto rijdt zelf naar de 
volgende persoon die 
de wagen wil gebruiken

Toenemende multipolariteit
in de samenleving

Grote ondernemingen
spreiden zich internationaal
uit en beïnvloeden de markt.

Burgers willen individuele
keuzes kunnen maken.

Autodelen komt meer en
meer in handen van 
multinationals

Burger profiteert van 
toename autodeelsystemen
en mobiliteitsopties

Sommige burgers kiezen
bewust voor kleine kosten-
delende autodeelsystemen

‹
Kansen en uitdagingen
voor autodelen in
Vlaanderen
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• Resultaten van studies over autodelen in het verleden gelden niet noodzakelijk voor de  
 nieuwe vormen van autodelen. 

In het verleden is onderzocht welk effect autodeelsystemen hebben op de samen-
leving. Deze uitspraken zijn meestal gebaseerd op onderzoek van station-based 
round-trip-autodeelsystemen. Er moet onderzocht worden wat het effect is van de 
nieuwe autodeelsystemen: P2P-platformen en free-floating one-way-systemen. 
Meer gespecialiseerd onderzoek is nodig om de (milieu)impact van de verschillen-
de autodeelsystemen met elkaar te vergelijken, hoe de verschillende systemen 
elkaar kunnen versterken en welke plaats deze systemen innemen in een duur-
zaam mobiliteitssysteem.

• Het aantal gebruikers van autodeelsystemen zal blijven groeien, maar onderzoek en   
 pilootprojecten om autodelen ingang te doen vinden bij specifieke doelgroepen is zeker  
 nodig.

Autodelen is een recent fenomeen. De huidige gebruikers van autodeelsystemen 
hebben het typische profiel van ‘early adopters’: jong, stedelijk en hoogopgeleid. 
Het gebruik van autodelen zal groeien en hiermee zal het profiel van de gemid-
delde gebruiker meer en meer opschuiven naar het profiel van de gemiddelde 
Vlaming. Toch moet er voor specifieke doelgroepen onderzocht worden wat de 
remmen en de stimuli zijn om een autodeelsysteem te gebruiken. Alle spelers 
moeten blijven inzetten op innovatie om de toegankelijkheid voor de gebruiker te 
verhogen.

• Autodelen is een noodzakelijke schakel in een duurzaam mobiliteitssysteem met het  
 openbaar vervoer als ruggengraat. Bijkomend onderzoek is nodig om te weten te ko- 
 men met wat voor deelsystemen de basisbereikbaarheid in dunbevolkte gebieden kan  
 georganiseerd worden.

Autodelen is geen concurrentie van het openbaar vervoer. Gelukkig hebben we dat 
in Vlaanderen al goed begrepen. Gebruikers van autodeelsystemen rijden minder 
met de wagen en gebruiken meer en vaker vervoersalternatieven dan voordat ze 
lid werden van een autodeelsysteem. Autodeelsystemen zijn een noodzakelijke 
schakel in een duurzaam mobiliteitssysteem. We kunnen echter de huidige stede-
lijke autodeelsystemen niet zomaar inplanten in landelijk gebied. Er is bijkomend 
onderzoek nodig om te weten te komen met welke innovatieve deelsystemen we 
de basisbereikbaarheid kunnen ondersteunen.

• Een groot aandeel van ons autoverkeer bestaat uit bedrijfs- en salariswagens. De deel 
 wagen moet gepromoot worden als onderdeel van het mobiliteitsbudget en als alterna- 
 tief voor de eigen bedrijfsvloot.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor bedrijven om de mobiliteit van de werk-
nemers te combineren met een deelwagensysteem. Een bedrijf kan de eigen 
bedrijfswagens als deelwagenvloot beheren voor zijn personeel, zijn wagens als 
deelwagens ter beschikking stellen aan mensen in de buurt of zelf intekenen op 
een bestaand deelwagensysteem. Door te opteren voor een mobiliteitsbudget in 
plaats van salariswagens, laten bedrijven werknemers toe verschillende duurzame 
vervoersmodi te combineren, waaronder de deelwagen. 

• Autodelen is een vorm van mobiliteit met een overtuigende meerwaarde voor de  
 samenleving en een duurzaam mobiliteitssysteem. De overheid kan de impact van   
 autodelen maximaliseren door het ondertekenen van de Green Deal en te zorgen voor  
 een erkenningskader voor autodeelorganisaties. 
   Autodelen is een vorm van mobiliteit met heel wat maatschappelijke voordelen  
   ten opzichte van privé autobezit: er zijn minder parkeerplaatsen nodig, de uit  
   stoot van schadelijke stoffen daalt,… Bovendien is autodelen een economisch   
   interessant systeem voor mensen die weinig met de auto rijden. Genoeg   
   redenen voor de overheid om autodelen een duwtje in de rug te geven dus.  
   Momenteel is autodelen onbemind, want vaak nog onbekend. De overheid kan   
   ervoor zorgen dat autodelen zichtbaarder wordt. De overheid kan ook belemmerin 
   gen in de regelgeving wegwerken en zorgen voor een erkenningskader voor auto- 
   deelorganisaties. Binnen het kader van de Green Deal kan dit gebeuren in samen 
   werking met alle stakeholders. 

• Een groter aanbod aan autodeelsystemen is positief voor de verdere groei van het aan 
 tal mensen die autodelen, maar de consument heeft nood aan een duidelijk overzicht.  
 De overheid kan dit bevorderen door autodeelorganisaties te stimuleren om samen te  
 werken. 

Zoals veelvuldig in deze studie vermeld, zijn de laatste jaren verschillende nieuwe 
autodeelorganisaties gestart. Dit biedt voordelen voor de consument, die zo meer 
keuzevrijheid heeft, maar leidt tegelijkertijd tot verwarring. De consument moet 
kunnen beschikken over een overzicht om de verschillende vormen van autodelen 
te vergelijken. Hierbij is het belangrijk om de mogelijkheid te geven de kostprijzen 
van het gebruik van een deelwagen onderling te vergelijken, en te vergelijken met 
de kostprijs van het bezit van een eigen wagen. De overheid kan autodeelsyste-
men aanmoedigen om samen te werken en criteria voor interoperabiliteit naar 
voren schuiven, zodat verschillende mobiliteitsdiensten onder één platform kunnen 
worden aangeboden.

• Lokale overheden hebben de sleutel in handen om ons mobiliteitssysteem te verduur 
 zamen en autodeelsystemen een boost te geven.

Een lokale overheid kan op heel wat facetten van onze mobiliteit inspelen. Naast 
het zorgen voor een goed duurzaam mobiliteitsnetwerk met fietspaden en multi-
modale hubs en het ontmoedigen van het privé-autogebruik, kan ze het autodelen 
bevorderen. Hierbij is de opmaak van een autodeelactieplan zeer belangrijk. Door 
de opmaak van een actieplan creëert de overheid een langetermijnvisie en maakt 
ze duidelijke keuzes die ze naar de buitenwereld kan communiceren. Lokale over-
heden kunnen bij Autodelen.net begeleiding aanvragen om zo’n plan op te stellen.

  • Autodeelsystemen werken meer en meer internationaal. Overkoepelende autodeel- 
 organisaties kunnen best deze trend volgen en nadenken over een Europees of interna 
 tionaal netwerk. De overheid kan deze samenwerking aanmoedigen en ondersteunen.

In verschillende landen is een organisatie actief die het autodelen promoot en be-
langen verdedigt, zoals Autodelen.net in Vlaanderen, Bundesverband Carsharing in 
Duitsland, Carplus in Groot-Brittanië, Carsharing Association in de VS enzovoort. Net 
zoals de autodeelsystemen meer en meer de landsgrenzen overschrijden, kunnen 
deze organisaties best ook meer en meer samenwerken en kan er nagedacht wor-
den over een Europees platform dat studies bundelt en belangen verdedigt. 
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Overzicht van de autodeelinitiatieven in Vlaanderen,  
stand van zaken 1 december 2016.

Autodelen.net  
(www.autodelen.net) 
Autodelen.net is het Vlaams Netwerk Autodelen en heeft als doel de ecologische, sociale 
en economische voordelen van autodelen te maximaliseren door:
●	 De belangen te bundelen van de autodeelorganisaties en particuliere autodeel- 

groepen 
●	 Autodelen te vertegenwoordigen tegenover (lokale) overheden
●	 De uitbouw van het algemeen concept autodelen
●	 Innovatie en pilootprojecten

 
De organisatie streeft naar een duurzame maatschappij waarin autogebruik belangrijker 
wordt dan autobezit, waarin iedereen mobiel is en waarin iedereen die al eens een auto 
nodig heeft er één kan gebruiken. Ze droomt van buurten met veel ruimte, schone lucht en 
een grote verbondenheid.

Bolides 
(www.bolides.be) 
Bolides, een autodeelaanbieder met een eigen vloot (roundtrip/free floating), introduceer-
de in 2014 een nieuwe vorm van autodelen in enkele Antwerpse wijken. De voornaamste 
kenmerken: er zijn geen vaste kosten, je betaalt enkel wanneer je rijdt en na de rit parkeer 
je gratis voor je deur. Reserveren, een wagen kiezen, openen en starten gaat snel en mak-
kelijk via je smartphone. Bolides werkt samen met Dockx Rental om voldoende en goed 
onderhouden wagens op wandelafstand in je buurt te verzekeren. Bolides telt een 25-tal 
deelwagens in Antwerpen en Gent. 
 
Cambio 
(www.cambio.be) 
Cambio is een autodeelaanbieder met een eigen vloot (round-trip/station-based). Met je 
Cambiokaart krijg je toegang tot alle Cambiowagens wanneer en voor zolang je wil. Er zijn 
verschillende types wagens af te halen op verschillende gereserveerde standplaatsen in 
de stad. Cambio zorgt voor onderhoud, herstelling, verzekeringen… Je betaalt ook enkel als 
je de auto gebruikt, niet als hij stilstaat. In deze prijs zit de brandstof, onderhoud,... inbe-
grepen. Cambio is aanwezig in alle grote steden van België en telt momenteel ca. 24.000 
leden (waarvan ca. 13.000 in Vlaanderen) en 785 deelwagens (ca. 410 in Vlaanderen) 

CarAmigo 
(www.caramigo.be) 
CarAmigo is een online platform dat autoverhuur tussen particulieren (P2P) mogelijk maakt. 
Dankzij CarAmigo kunnen auto-eigenaars een deel van hun autokosten recupereren door 
hun wagen aan anderen te verhuren. Dit kan in alle gemoedsrust dankzij een full omni-
um-verzekering en doordat CarAmigo alle nieuwe chauffeurs verifieert. Een chauffeur die 
een wagen wenst te huren, kiest zelf de gewenste wagen, waar en wanneer hij wil, dit ook  
 
 

• Autodelen is het perfecte platform om de consument te laten kennismaken met elek- 
 trisch rijden en elektrische wagens in de markt te zetten. Overheden kunnen dit stimu 
 leren door autodeelplatformen te ondersteunen hun vloot stelselmatig te vervangen   
 door elektrische wagens.

Uit onderzoek blijkt dat autodeelsystemen het perfecte platform zijn om elektrische 
wagens in de markt te zetten. Elektrische wagens zijn duurder dan een gewone 
wagen en hun actieradius is nog beperkt. Door gebruikers van autodeelsystemen 
te laten kennismaken met elektrische wagens en aan te moedigen elektrische 
wagens te gebruiken, worden elektrische wagens in de markt gezet. Gebruikers 
kunnen voor kleine verplaatsingen kiezen voor de elektrische wagen, en voor grote 
verplaatsingen, voorbij de actieradius van de elektrische wagen, voor een conventi-
onele wagen indien nodig.

• We moeten nu inzetten op de transitie van autobezit naar gedeeld autogebruik, zodat in  
 de toekomst de zelfrijdende wagen als vanzelfsprekend een gedeelde  
 wagen is.

Zelfrijdende wagens zullen doorbreken. De vraag is enkel wanneer. Het gebruiks-
gemak van de zelfrijdende wagen lijkt deuren te openen om het autogebruik 
opnieuw te doen stijgen. Heel wat gebruikers van het openbaar vervoer hebben 
interesse om over te stappen naar de zelfrijdende wagen. Door van de zelfrijdende 
wagen een gedeelde wagen te maken, kunnen we impact van deze verschuiving 
beperken. Dit systeem moet tegelijkertijd gecombineerd worden met een snel en 
efficiënt vervoersnetwerk voor massavervoer. De overheid staat voor de uitdaging 
om deze transitie in goede banen te leiden.
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in alle gemoedsrust dankzij 24/24 bijstand bij autopech verzorgd door Touring. Caramigo 
heeft partnerschappen met Ford en Zipcar. Op de CarAmigo-website worden momenteel  
ca. 1.000 wagens aangeboden. 

Cozycar
(www.cozycar.be)
Cozycar is een dienst van Autodelen.net en ondersteunt particulieren die een wagen met 
één of meerdere buren willen delen voor een bepaalde prijs. De dienst telt momenteel ca. 
5.000 geregistreerden en ca. 500 deelwagens. 

Dégage!  
(www.degage.be)
Dégage!, ofwel DE Gedeelde Autovloot Gent, is een particulier autodeelsysteem met meer 
dan 70 auto’s en meer dan 900 gebruikers in Gent. Mensen zonder auto gebruiken een auto 
tegen een kostprijs zonder er zelf één te kopen. Auto-eigenaars laten hun auto door ande-
ren gebruiken tegen een kilometervergoeding. Reservaties en rittenbeheer doe je online. 
Dégage! zorgt voor de verzekering en vangt de stijging van een bonus malus op. Je betaalt 
een prijs per kilometer waarin brandstof is inbegrepen. 

Drivy 
(www.drivy.be)
Drivy is een online platform dat autoverhuur tussen particulieren (P2P) mogelijk maakt. 
Dankzij Drivy kunnen auto-eigenaars een deel van hun autokosten recupereren door hun 
wagen aan anderen te verhuren. Drivy beschikt over een partnerschap met verzekerings-
maatschappij Allianz en carpoolservice Blablacar. De organisaties komt oorspronkelijk uit 
Frankrijk en is in verschillende Europese landen actief. De Belgische versie telt momenteel 
ca. 750 deelwagens.

Partago 
(www.partago.be) 
Partago (round-trip/free-floating) is een Gentse coöperatie die 100% elektrische auto’s 
beheert voor haar coöperanten. De vloot telt momenteel 7 deelwagens. Hoe meer coö-
peranten, hoe meer auto’s. Je betaalt vooraf een bedrag (prepaid). Er is geen maandelijks 
abonnement. Het gebruik wordt afgerekend per minuut, met een minimum per rit en een 
maximum per dag. Er is geen einduur en er zijn geen vaste parkeerplaatsen. 

Stapp.in 
(www.stappin.be)
Stapp.in is een autodeelaanbieder met eigen vloot (round-trip/station-based) met een loka-
le focus per gebied. Het bedrijf werd opgericht in 2015 in de schoot van garage Houttequiet 
(Temse). Momenteel loopt een pilootproject in de gemeente Beveren (met een zevental 
deelwagens). Indien 5 mensen uit dezelfde buurt lid worden, plaatst het bedrijf een deel-
wagen.

Tapazz 
(www.tapazz.com)
Tapazz is een online platform dat autoverhuur tussen particulieren (P2P) mogelijk maakt. 
De organisatie werd opgericht in 2012 en telt ca. 150 deelwagens.
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Meer informatie?

Bond Beter Leefmilieu werkt samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemin-
gen, met één doel: de overstap maken naar de duurzame, hernieuwbare samenleving. Dit 
doen we op het vlak van energie, mobiliteit, grondstoffen, voeding en ruimtelijke ordening.
CONTACT : info@bblv.be, 02 282 17 20

Autodelen.net is het Vlaams Netwerk Autodelen en heeft als doel de ecologische, sociale 
en economische voordelen van autodelen te maximaliseren. Dat doet Autodelen.net door 
de belangen te bundelen van autodeelorganisaties en particuliere autodeelgroepen, autode-
len te vertegenwoordigen tegenover (lokale) overheden, het algemeen concept autodelen 
verder uit te bouwen en in te zetten op innovatie en pilootprojecten. 
CONTACT : info@autodelen.net, 09 242 32 75

Share North is een Europees Interregproject bestaande uit 8 internationale partners uit de 
Noordzeeregio. Het heeft als doel bewustmaking te creëren betreffende de opportuniteiten 
en voordelen van gedeelde mobiliteit. Dit doen de partners door de organisatie van disse-
minatie-evenementen, algemene promotiecampagnes, het opzetten van living labs en het 
delen van hun expertise aan beleidsmakers, bijvoorbeeld bij het opzetten van duurzame 
mobiliteitsplannen. 
CONTACT : http://share-north.eu/ 

Netwerk Duurzame Mobiliteit werkt in stereo aan het verduurzamen van de mobiliteit in 
Vlaanderen: als koepel van mobiliteitsverenigingen en als netwerk van mensen, organisa-
ties en ondernemingen.
CONTACT : info@duurzame-mobiliteit.be, 09 331 59 10

SHARE-North
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