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heeft als doel de ecologische-, sociale en 
economische voordelen van autodelen te 
maximaliseren door: 

• De belangen te bundelen van de particuliere 
autodeelgroepen en autodeelorganisaties

• Autodelen te vertegenwoordigen tegenover 
(lokale) overheden

• De uitbouw van het algemeen concept 
autodelen

• Innovatie en pilootprojecten
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Wat is autodelen

Meerdere personen maken
structureel, gedurende een
langere periode om beurten
gebruik van één of meerdere
(gezamenlijke) auto’s



Voordelen voor een gemeente







Interessant: brede doelgroep

Profiel van autodelers
•Kan je/wil je je autogebruik plannen ?
•Auto = gebruiksvoorwerp

Autodelen is ideaal voor
•wie geen auto heeft, maar er af en toe wel één wil gebruiken.
•wie (tweede) auto vrij weinig gebruikt. 
•wie overweegt om een (tweede) auto te kopen.
•wie af en toe wel een ander type wagen wil gebruiken.
•lokale overheden, RVT’s of organisaties die hun eigen wagenpark buiten de 
kantooruren ter beschikking willen stellen van de bevolking.
•Bedrijven die onderling een wagenpark kunnen delen, personeel van bedrijven, ...



Cases lokale overheden



Autodelen in alle gemeenten

• Maak een actieplan autodelen/gedeelde
mobiliteit

• Deel het gemeentelijk wagenpark
• Experimenten met innovatieve vormen van 

autodelen



AUTODELEN IN 
GEMEENTE SCHOTEN



CoM: impact transport in Schoten

 Nulmeting 2011
 Opm. snelweg uit nulmeting 

=>  63.340 ton CO2

 Totaal: 146.574  ton CO2

Transport

Aardgas 1

Benzine 5 011

Diesel 23 496

Vloeibaar gas 139

Elektriciteit 0
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Doelstelling CoM: - 20 % CO2

 ↓ + 5.800 ton CO2

 Ter illustratie: 1.000 ritten van 10 km minder per dag  = 

↓ + 496 ton CO2/jaar

 Oa beheersing aantal 
personenvoertuigkilometers over de weg, oa
 Mentaliteitswijziging

 Fietsinfrastructuur & Openbaar vervoer

 Aanbod gedeelde modi en vervoersdiensten



Gemeentelijk beleid 

 Meerjarenplanning BBC
 Strategische Doelstelling: duurzame & leefbare gemeente

 Beleidsdoelstelling: duurzame mobiliteitsstromen 
garanderen

 oa Actie: stimuleren autodeelprojecten

 Gemeentelijk mobiliteitsplan
 2015-2016: verbreding & verdieping

 Oa thema milieu & ruimtelijk beleid

 In opmaakfase

 oa doelstelling: gedeeld transport doen toenemen



Knelpunten opstart deelproject

 Aanbod professionele autodeelaanbieders
 Schoten: semi-stedelijke omgeving

 Veel buitengebied

=> weinig interessant voor professionele 
autodeelaanbieders (bv Cambio)

 Particulier autodelen: 
 Interesse voor deelname autodeelproject is aanwezig

 Weinig enthousiasme tot aanbieden eigen wagen

=> Aanzet opstart 
gemeentelijk 
autodeelproject



Waarom opstart gemeentelijk project?

 Maatschappelijke troeven:
 Rationeler autogebruik 

 Gebruik zachte vervoerswijzen 

 ↓ aantal gereden kilometers, 
↓ daling CO2-uitstoot, 
↓ gezondheidsproblemen

 Minder wagens in omloop
& minder parkeerdruk

 Meer beschikbare openbare ruimte

 Betere basismobiliteit

 Versterken sociale cohesie

 Troeven gemeente:
 Promoten duurzame mobiliteit, trendsetter

 Positieve effecten milieu & mobiliteit, leefbaarheid, 
lokale economie, sociale neveneffeten



Gemeentelijk autodeelproject

 Gemeentelijke subsidie (terugbetaling lidgeld)

 + 40 dienstwagens (+ 10.000 km/j)

=> 2 CNG dienstwagens gedeeld

 Proefproject opstart 2014
 Werkgroep: uitwerking reglement en praktisch afspraken olv 

Cozycar (voorheen Autopia vzw)

 Praktische uitwerking: oa opmaak handleiding,

afspraken sleuteloverdracht 
via kluis, VAB, onderhoud, …

 Uitgebreide promotie



Praktische afspraken/kosten

 Kostprijs autodeler:

 € 75 waarborg, € 0,35 per km, € 1 per uur (€ 0 nachtelijke 
uren)

 Verzekering (Ethias):

 Verhoging bonus malus 01 => 14 ( + € 300)

 Aandachtspunt: regelmatige controle van rijbewijs

 Franchise: 10 % van het schadebedrag (min-max. € 125 - €
250), niet bij herstel bij erkende garage

 Leveren geen attest van schadevrije jaren af (wel verklaring 
van x-aantal km en jaren zonder ongeval)

 Pechhulp (VAB) 

 pechhulp Benelux => € 115 (2 wagens)

 Bestickering wagen: + € 260

 Aankoop sleutelkluis: + € 690



Evaluatie na 2 jaar

 Geregistreerde deelnemers: 15 (14 actief)

 ‘gedeelde’ kilometers : + 10.000 km

 aantal reservaties: 183

 totaal gefactureerde gebruikskost: € 4.647

 gemiddeld ontvangen bedrag (combinatie 

uur- en km-kost) per gereden kilometer: 

0,47 €/km



Evaluatie (pluspunten)

 Gemeente: 
 Geen problemen met gebruikers (personeel) van de 

dienstwagen

 Facturatie & betaling verloopt vlot

 Geen specifieke klachten

 Positieve communicatie omtrent autodelen / CNG-
wagens

 VVSG belangstelling, pers & andere gemeenten

 Autodelers: 
 Zeer positief over proefproject 

 Positieve evaluatie van het tanken/gebruik van CNG



Evaluatie (minpunten)

 Gemeente: 
 Deelnemersaantal stijgt zeer langzaam

 Dispuut omtrent 1 schadegeval (vandalisme)

 Autodelers:
 Laattijdige annulering reservatie vermijden => 

reglement werd aangepast

 Sleuteloverdracht werd aangepast (loket => 
sleutelkluis)

 Verlichting voor nachtelijke controle wagen gewenst



MOBIPUNT MARKT SCHOTEN

 Centrale locatie

 Aanwezigheid verschillende
vervoersmodi

 Combinatie verschillende
functies (wonen, werken, 
winkelen, openbare
diensten,…)



MOBIPUNT MARKT

1. Standplaatsen autodeelproject dienstwagens

2. Fietsenstandplaatsen & publieke fietspomp

3. Bushalte incl overdekte wachtruimte & vuilbak

4. Overdekte fietsenstalling

5. Elektrisch laadpaal wagens 

6. Zitbank & vuilbak

7. Digitaal informatiebord gemeente

8. Taxistandplaatsen

9. Openbaar toilet (tijdens openingsuren foyer CC)

10. Winkelstraat

11. Autoparkeerplaatsen (blauwe zone)

12. Cultureel centrum De Kaekelaar (incl. hotspot)

13. Gemeentehuis – adm. diensten (incl. hotspot)
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Toekomst?

 Toevoegen minibus (vnl naar verenigingen?)

Bestaand project: Minder Mobiele Centrale (OCMW)

 Overleg met Ideale Woning voor samenwerking

 Integratie deelprojecten in nieuwbouwprojecten (bv verplichting 

voorzien deelwagen per x-aantal WE)

 Stimuleren privé/wijk-deelinitiatieven => een deelwagenproject 

per woonwijk

 Delen kinderfietsen => project leerwerkatelier?

 Uitwerken deelpool (ontlenen ‘nieuwe’ vervoersmiddelen ter 

kennismaking aan bepaalde doelgroepen)?

 er wordt gewerkt aan aanpassing parkeerverordening met oa

stimulans tot autodelen

 bij appartementsgebouwen gestimuleerd wordt een deelproject op 

te zetten => organisatie infomoment naar VME's en syndicussen

toe



Mobipunten Brasschaat
Projectomschrijving

•2 elektrische wagens gedeeld met Partago buiten de diensturen 
•Aankoop aandelen van de coöperatie
•Gebruik technologisch platform
•Ook fietsdelen, OV, laadpalen



CONTACT

info@autodelen.net
09 242 32 75

WWW.AUTODELEN.NET

Jeffrey Matthijs

jeffrey@autodelen.net

0495/88.34.98

Meer weten

https://be.linkedin.com/in/jeffreymatthijs
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