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fact sheet nr. 1

Creëren van win-winsituaties via
samenwerking met openbaar vervoeraanbieders
Veel klantenbevragingen hebben aangetoond dat openbaar vervoergebruikers meer aangetrokken
zijn tot autodelen dan diehard autogebruikers. Het is dus logisch dat autodeelaanbieders zouden
samenwerken met lokale of regionale openbaar vervoerorganisaties en dat ze pakketvoordelen
aanbieden aan het publiek.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat beide partners er uiteindelijk baat bij hebben. Dankzij een gezamenlijk aanbod hebben openbaar vervoeraanbieders een nieuw instrument
om klanten te behouden en om de loyaliteit van de klanten in stand te houden. Gecombineerde
producten die verbonden zijn met maandelijkse of jaarlijkse openbaar vervoerabonnementen stimuleren occasionele openbaar vervoergebruikers om om te schakelen naar producten met hogere
waarde. De openbaar vervoeraanbieders genieten mee van het frisse, vernieuwende imago van
autodelen. Omgekeerd genieten autodeelaanbieders van het uitgebreide klantenaantal van het
openbaar vervoer en hun uitgebreide promotiekanalen. Autodelen kan continu worden gepromoot
met hun hulp. Actieve samenwerking, gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen gelijken, is
voordelig voor beide partners en leidt tot een win-winsituatie.
Mogelijke pakketvoordelen voor een gezamenlijk aanbod
De voordelen, afkomstig van de samenwerking
tussen de twee aanbieders, verschillen van stad
tot stad voor de openbaar vervoergebruikers en
autodelers. De samenwerking wordt onderhandeld
tussen alle partners en weerspiegelt lokale voorwaarden. Hieronder staan een aantal voorbeelden
van pakketvoordelen, als resultaat van zo’n samenwerking.

Fig. 1: voordelen voor openbaar vervoeraanbieders van de samenwerking met Autodelen (Bron: André Neiß, üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG)

Pakketprijzen
De meest voorkomende vorm van gezamenlijk
aanbod is een korting op de autodeeltarieven voor
regelmatige openbaar vervoergebruikers. Meestal
zijn deze gelinkt aan het bezit van een maan-
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delijks of jaarlijks openbaar vervoerabonnement.
• In Keulen (Duitsland) beloont de autodeelaanbieder cambio die mensen, die in het bezit zijn
van een abonnement, met grote kortingen op de
autodeeltarieven. Er is geen inschrijvingstarief
HHQEHVSDULQJYDQ¼ HHQNRUWLQJYDQ¼
RSKHWPDDQGWDULHIGHXXUSULMVEHJLQWELM¼
voor de laagste wagenklasse ( in vergelijking
PHWGHQRUPDOH¼ HQFHQWSHUNLORPHWHU
voor de laagste wagenklasse ( in vergelijking
PHWGHQRUPDOHFHQW 
• Openbaar vervoergebruikers met een jaarlijks
of een zesmaandelijks abonnement betalen bij
Stadtmobil Rhein-Neckar (Mannheim, Heidelberg
en Ludwigshafen, Duitsland) slechts de helft van
het normale inschrijvingsgeld en de helft van de
¿QDQFLHULQJVELMGUDJH
• De Finse autodeelaanbieder City Car Club werkt
samen met de 2 openbaar vervoeraanbieders van Helsinki. Abonnees van Helsinky City
Transport (HKL) kunnen zich gratis inschrijven
HHQEHVSDULQJYDQ¼ HQEHWDOHQVOHFKWV¼
SHUPDDQGLQSODDWVYDQ¼$ERQQHHVYDQ
Helsinki Metropolitan Council (YTV) (een abonQHPHQWYDQPLQVWHQVGDJHQ NULMJHQHHQ
NRUWLQJVERQYDQ¼YULMWHJHEUXLNHQYRRU
gelijk welke kost bij City Car Club. De openbaar
vervoersautoriteiten en de autodeelaanbieders
¿QDQFLHUHQHONGHKHOIWYDQGHNRUWLQJRSGH
autodeeldiensten. Het aantal autodeelgebruikers
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in Helsinki steeg beduidend dankzij deze samenwerking.
 0RELOLW\6ZLW]HUODQGELHGWPRPHQWHHOFRPER
pakketten, samengesteld via samenwerking met
lokale en regionale openbaar vervoersaanbieders en het Zwitserse Nationale Spoor (SBB). Zo
hebben abonnees van deze operatoren (normaal
met een nominale bijdrage) toegang tot autodelen in heel Zwitserland. Het standaard jaarlijkse
deelnemingstarief is ook afgeschaft. De eerste
van deze samenwerkingsverbanden – met de
openbaar vervoeraanbieder van de stad Zurich,
en vervolgens de hele regio van Zurich – kende
HHQRQJHORRÀLMNHVXFFHVHQGURHJELMWRWGH
sterke groei van het ledenaantal van Mobility.
Omdat het openbaar vervoer veel respect krijgt
van het publiek, werd de boodschap zo gecommuniceerd dat men met zo’n combo pakket volledig kan voldoen aan de dagelijkse transportbehoeftes van de klanten (in de veronderstelling,
uiteraard, dat korte afstanden worden gedaan
met niet-gemotoriseerde modi zoals stappen en
¿HWVHQ 
Eén van de belangrijkste partners van de
Zwitserse autodeelaanbieder is het Zwitsers
Spoor (SBB). SBB’s hoofd van het regionale
transport schat dat het stijgend passagiersvolume, teweeggebracht door het aanbieden van
de combinatie trein-autodelen, een winst heeft
JHFUHsHUGYDQPHHUGDQPLOMRHQ=ZLWVHUVH
Franks voor het Zwitsers Spoor in 2008.
De omgekeerde situatie, voordelige voorwaarden
op het openbaar vervoer voor autodeelklanten
komt veel minder vaak voor.
Gezamenlijke mobiliteitspakketten, waarin andere vervoersdiensten zijn geïntegreerd met openbaar vervoer en autodelen – waarbij houders van
een geïntegreerde “MobilCard” voordelen worden
aangeboden door alle betrokken partners – worden
gerapporteerd in een andere factsheet (nr. 2).

Gezamenlijke acties
Openbaar vervoeraanbieders hebben een centraal
gelegen klantendienst in de meeste steden, waar
de klanten hun maandelijkse of jaarlijkse abonnementen kunnen kopen en waar ze advies en informatie kunnen vragen. In sommige steden geven
die klantencentra advies over autodelen en kunnen
ze zich inschrijven als autodeler. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan in de klantendienst van Üstra in Hanover. Zo vermijdt men dat de autodeelaanbieder
een eigen klantencentrum moeten oprichten; in
plaats daarvan kunnen ze gebruik maken van de
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bestaande infrastructuur van de openbaar vervoeraanbieders voor een redelijke vergoeding.

Andere gezamenlijke marketingactiviteiten
In vele gevallen worden gezamenlijke promotiecampagnes overeengekomen met de partners
• Trams rijden rond met opvallende advertenties
in steden (bv. Milaan)
 $I¿FKHVHQEURFKXUHVLQKHWRSHQEDDUYHUYRHU
belichten speciale autodeelaanbiedingen en
nieuwe projecten (bv. Lissabon)
• Openbaar vervoeroperatoren informeren hun
klanten over lokale nieuwtjes over autodelen
en aanbiedingen in hun nieuwsbrieven op een
regelmatige basis
• Openbaar vervoeroperatoren informeren hun
klanten in exclusieve e-mailpromoties over de
nieuwe samenwerking met de autodeelaanbieder
of over nieuwe autodeelprojecten.

Informatie over autodelen aan openbaar
vervoerhaltes en dienstregelingen
Openbaar vervoeroperatoren kunnen ook informatie over autodelen verspreiden via hun normale informatiekanalen.
• Details over autodeeldiensten en
standplaatsen in de
stedelijke omgeving
zijn terug te vinden
op gedrukte dienstregelingen.
• Mensen worden
bewust gemaakt van
dichtbij gelegen autodeelstandplaatsen
via informatie aan
openbaar vervoerhaltes.
• Autodeeelstandplaatsen worden aanFig.2: de autodeelaanbieder in Lissabon
promoot een nieuw speciaal aanbod
gestipt op de wePHWDI¿FKHVLQGHVWDGVEXVVHQ %URQ
genkaarten van het
carristur)
openbaar vervoer.

Parkeerplaatsen voor autodelers op het eigendom van de openbaar vervoeraanbieder
Openbaar vervoeraanbieders hebben eigendommen over de hele stedelijke omgeving om voertuigen te parkeren en te onderhouden of waar het
personeel hun pauzes kunnen doorbrengen. Als
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deze locaties veel autodelers in de buurt hebben,
is er de mogelijkheid om, in het kader van de samenwerking, daar autodeelauto’s te plaatsen. Dit
is zeker voordelig in die Europese landen, waar autodeelstandplaatsen nog niet zijn toegelaten op de
publieke ruimte (zie factsheet nr. 6)

Autodelen is georganiseerd door dochtermaatschappijen van de openbaar vervoeraanbieder
De samenwerking tussen openbaar vervoer- en autodeelaanbieders gaat in sommige Europese landen
zo ver dat gemeenschappelijke bedrijven worden
opgericht, die de de autodeeldienst beheren. Voorbeelden daarvan vinden we terug in de verschillende regionale onderverdelingen van cambio België
of de nieuwe autodeeldienst in Lissabon, die is opgericht als een dochtermaatschappij van de openbaar vervoeraanbieder Carris.
Soms wordt de autodeeldienst georganiseerd door
de openbaar vervoeraanbieder zelf. Dat vindt men
terug in Bologna, Italië, waar de lokale openbaar
vervoeraanbieder atc Transporti Publici Bologna
de autodeeldienst CARATC verstrekt, en in Rome,
waar de openbaar vervoeraanbieder Atac S. P. A.
de autodeeldienst Roma organiseert samen met de
lokale administratie, of de Duitse spoorwegen en
diens dochtermaatschappij DB Rent GmbH samen
het kader rond het merk DB Carsharing creëren,
en heeft eigen autodeelwagens in enkele steden in
Duitsland en in sommige belangrijke treinstations.

Voorbeeld: Samenwerking tussen de Brusselse openbaar vervoeraanbieder (STIB/
MIVB) en cambio Brussel
Om deze fact sheet af te sluiten, willen we één
samenwerking, die tussen de Brusselse openbaar
vervoeraanbieder STIB/MIVB en de Brusselse autodeelaanbieder cambio Brussel in de verf zetten,
omdat het de combinatie tussen de verschillende
aanbiedingen hierboven beschreven, goed weergeeft.
De Brusselse openbaar vervoeraanbieder beschouwt de samenwerking met andere transpor-
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taanbieders zeker niet als een lege doos; integendeel, zij werken actief mee aan de dagelijkse
activiteiten. Dit kan men zien aan het feit dat de
MIVB een eigen ‘Intermodaliteit’ departement
heeft, waar diensthoofd Didier Dumont ook de
voorzitter is van het UITP Autodelen platform.
Op vraag van de Brusselse regio, werkte de MIVB
mee aan de ontwikkeling van cambio Brussel, en
KHHIWYDQGHDDQGHOHQLQKDQGHQ'HVD
menwerking tussen het openbaar vervoer en de
autodeelaanbieder, in combinatie met de politieke
steun van de lokale autoriteiten is een echte sleutelfactor voor het succes van autodelen in Brussel.
Dit alles resulteert erin dat de autodeelstandplaatsen zijn uitgebreid in nauwe samenwerking met het
openbaar vervoernetwerk en dat de standplaatsen
heel zichtbaar zijn op de kaarten van het openbaar
vervoer. MIVB en cambio hebben samen een publiek communicatieplan uitgewerkt over de complementaire diensten die beide aanbieden. Ze werken
samen in een gezamenlijk marketingcomité, waarbij cambio geniet van de ervaring en kunde van de
MIVB inzake commerciële marketing en reclame.
Het concept van autodelen van cambio werd volledig geïntegreerd in de productcommunicatie van de
openbaar vervoeraanbieder. Deze samenwerking
evolueerde naar een naadloze dagelijks samenwerNLQJHQGLWZRUGWJHUHÀHFWHHUGLQKHWVWLMJHQGDDQ
tal autodelers in de Belgische hoofdstad.
Hoewel we ons hebben geconcentreerd op het
hoofdstedelijk gewest, moeten de andere regio’s
ook zeker vermeld worden. Ook daar werken openbaar vervoeraanbieders en de autodeeldiensten
heel goed samen: de Vlaamse openbaar vervoerdienst De Lijn met cambio Vlaanderen en de TEC
met cambio Wallonië. In beide regio’s omvat de samenwerking gedeelde tariefstructuren en promotie.
Ook zijn ze beide aandeelhouder.

)LJJHPHHQVFKDSSHOLMNH
campagne van de MIVB en
cambio Brussel (Bron: cambio
België)

ZZZPRPRFVHX
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Meer informatie
Dumont, Didier: succesvol vennootschap tussen openbaar vervoer en autodelen. Presentatie tijdens een workshop van het EU-project MoCuBa, Helsinki 2007 (in het Engels)
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (Eds.): Mobilitätsbaustein CarSharing (Hoeksteen Mobiliteit Autodelen).
Empfehlungen zur Kooperation mit dem ÖPNV (Aanbevelingen voor een samenwerking met het openbaar verYRHU 9'90LWWHLOXQJHQ1U.HXOHQ LQKHW'XLWV
Bütikofer, Martin: Mit der kombinierten Mobilität zu mehr Lebensqualität im urbanen Raum (Gecombineerde moELOLWHLW'HZHJQDDUHHQKRJHUHOHHINZDOLWHLWLQVWHGHOLMNHJHELHGHQ 3UHVHQWDWLHWLMGHQVGHVWH8,73ZHUHOG
FRQJUHV 6HVVLH&RPSOHPHQWDLUHPRELOLWHLWVGLHQVWHQODDWVWHPLMO PHHU :HQHQ
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Taxistop
www.taxistop.be

Griekenland

International Association
for Public Transport
www.uitp.org

Center for Renewable Energy Sources
www.cres.gr
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Tsjechië
Institute for Environmental Policy
http://ekopolitika.cz

Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing
www.mendes.ie, www.gocar.ie
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Motiva
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Italië
Italian Ministry of Environment,
Land and Sea (IME)
www.minambiente.it

Duitsland
Der Senator für Umwelt,
Bau, Verkehr und Europa
http://bauumwelt.bremen.de
Cambio Mobilitätsservice GmbH
www.cambio-carsharing.de
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Spanje
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De enige verantwoordelijkheid over de inhoud van deze factsheet ligt bij de
auteurs. Het weerspiegelt niet noodzakelijk de opinie van de Europese gemeenschap. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik van
enige inhoudelijke informatie.
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Aanbod van mobiliteitskaarten
met geïntegreerde duurzame stedelijke mobiliteit
Veel autodeelaanbieders hebben in samenwerking met lokale openbaar vervoeraanbieders
gezamenlijke producten op de markt gebracht. Dit wordt verder uitgelegd in de factsheet
“Samenwerking met openbaar vervoer” (factsheet nr. 1).
Om de samenwerking uit te breiden, worden in een stad of regio de verschillende mogelijkheden van duurzame stedelijke mobiliteit samengebracht op één kaart en gezamenlijk bereNHQG,QYHOHJHYDOOHQZRUGWGHSULYDWHZDJHQRSHHQRQHI¿FLsQWHPDQLHUDDQJHZHQGPDDU
komt het toch tegemoet aan de mobiliteitsnoden, terwijl elke duurzame verplaatsingsmodus
RSHQEDDUYHUYRHUZDQGHOHQ¿HWVHQ VOHFKWVHHQGHHOYDQGHGDJHOLMNVHWUDQVSRUWZHQVHQ
kan vervullen. Het combineren van de vele transportmogelijkheden optimaliseert de eco-mobiliteit. Mobiliteitskaarten zijn het concrete resultaat van een geoptimaliseerde samenwerking
tussen de verschillende manieren van transport; ze verlichten de nood van de gebruiker om
zijn vervoer te organiseren en bundelt de noden van de klanten in 1 kaart. Een aangenaam
bijkomend effect is het versterken van de samenwerking tussen de lokale betrokkenen (aanbieders van mobiliteit).
Vandaag zijn er twee zulke mobiliteitskaarten in Duitsland: in Hannover en Freiburg. De basis
van de kaarten is de samenwerking tussen de lokale openbaar vervoerautoriteiten en de
lokale autodeelaanbieders, als aanvullend (auto-)component. Andere partners kunnen worden
geïntegreerd als ze beschikbaar zijn en als passend worden beschouwd in de regio.
De klanten van Hannovermobil hebben sinds
de lente van 2009 toegang tot 112 autodeelwagens en 68 standplaatsen in 7 steden in de
UHJLR=LMZRUGHQYULMJHVWHOGYDQ¼LQVFKULMYLQJVNRVWHQHQ¼PDDQGHOLMNVHNRVWHQHQ]LMQ
niet verplicht om de reguliere waarborg te betalen.

Hannovermobil, een combikaart aangeboden door de Regionale Vereniging van
Openbaar Vervoeraanbieders van Hannover
Het totaalpakket Hannovermobil is beschikbaar
sinds 2004 – als een pilootproject tot 2007 en
als een reguliere dienst sinds 2007. Het integreert een jaarlijks openbaar vervoerabonnement in de tariefzone van de Transportvereniging van het groter Hannover (GVH) met
toegang tot autodelen alsook kortingen bij een
WD[LEHGULMIHHQDXWRYHUKXXUEHGULMIHQHHQ¿HWVparking in het stadscentrum. Een ‘Bahncard
25’ (een jaarlijkse kortingskaart van 25% op de
Duitse spoortarieven) is ook inbegrepen.
Voordelen vanuit het oogpunt van de
klant
De hoeksteen van de geïntegreerde combikaart
is het jaarlijks abonnement binnen Groot Hanover – beschikbaar voor volwassen particulieren, bedrijfsklanten, 60-plussers en studenten.
9RRU¼H[WUDSHUPDDQGZRUGWKHWWLFNHW
opgewaardeerd tot een volwardige mobiliteitskaart.

www.momo-cs.eu

Fig1: Mediapresentatie van de nieuwe HANNOVERmobil Card met de Duitse federale minister van tranport, Manfred Stolpe, Wolfgang Meyer, de
voorzitter van de Internationale Vereniging van openbaar vervoer (UITP)
en de vertegenwoordigers van de Hannoverse transportaanbieders (Bron:
üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG)
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• Klantenwinst voor autodeelaanbieder: 4/5
van de klanten waren voordien geen autodeler.
• Meer treingebruikers: ongeveer 3 op de vier
klanten hadden voordien geen BahnCard
(jaarlijkse kortingskaart).
Eigenaars van een totaalpakket spenderen onJHYHHU¼WRW¼SHUPDDQGSHUNODQWDDQHHQ
taxi – dit is een vrij laag budget maar toch nog
steeds ver boven het gemiddelde van de algemene bevolking.

De klanten van Hannovermobil krijgen 20%
korting op taxiritten bij het grootste taxibedrijf
in Hanover. De klant kan een busje huren voor
een iets langer durende vakantie, of ze kunnen een auto gebruiken voor enkel een heenrit
(alleen maar binnen Duitsland). Men krijgt een
speciaal tarief in een autoverhuurbedrijf. Bagage kan gratis bewaard worden bij de klantendienst van de openbaar vervoeraanbieders.
Inbegrepen is een gratis BahnCard 25 voor het
'XLWVHVSRRU PHWHHQZDDUGHYDQ¼ (U
wordt rekening gehouden met de waarde van
de kaart als de klant de Bahncard opwaardeert
tot 50 of 100.
Alle gezamenlijke kaartverrichtingen zijn kosteloos en worden verwerkt in één maandelijkse
‘mobiliteitsrekening’.
De resultaten na vijf jaar werking
De volgende resultaten werden genoteerd na
een testperiode van drie jaar en een standaardwerking van twee jaar.
• Ongeveer 1000 klanten hebben gebruik
gemaakt van het totaalpakket HANNOVERPRELO'LWDDQWDOLVHYHQZHORQGHUGHLQLWLsOH
verwachtingen van de aanbieder.
• Stijging van het aantal klanten van het openbaar vervoer: meer dan 1 op drie klanten
hebben een nieuw jaarlijks abonnement
aangeschaft samen met HANNOVERmobil.
• De klanten zijn trouw aan het openbaar
vervoer: ongeveer één derde van de 1000
klanten in het bezit van een dergelijk totaalpakket hebben hun auto weggedaan of
hebben de aankoop van een auto afgezegd.
• Het imago van het openbaar vervoer is verbeterd dankzij de totaalpakketten.

Fig.3: Toegang tot autodelen met de HANNOVERmobil Card ( Bron: Martin Röhrleef)

Economische winst voor het openbaar
vervoerbedrijf
Het hoofd van het openbaar vervoerbedrijf
Üstra in Hannover, André Neiß, geeft de volgende stellingen over de economische waarde van
de gezamenlijke pakketten vanuit het perspectief van de openbaar vervoeraanbieder.
• De loyaliteit van de klanten van het openbaar
YHUYRHUZRUGWJHVFKDWRS¼SHUNODQWSHU
jaar. Dit bedrag resulteert van abonnees die
beslist hebben om toch geen auto aan te
kopen, maar in de plaats daarvan hun abonnement te vernieuwen.
• Het aantrekkingseffect op klanten verPHHUGHUWKHWEHGUDJPHWQRJHHQV¼SHU
klant per jaar. Deze winst voor de openbaar
vervoeraanbieder vloeit voort uit het feit dat
de openbaar vervoergebruikers nu een abonnement aanschaffen om zo van de voordelen
van het totaalpakket te kunnen genieten.

Fig.2: Alle transportmodi met één HANNOVERmobil card (Bron:
Großraum-Verkehr Hannover (GVH))
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Een andere kaart, zij het wel met minder diensten, werd ontwikkeld door de autodeelaanbieder voor de nabijgelegen regio Lotharingen.

 'DDUYDQPRHW¼SHUNODQWSHUMDDULQ
vermindering worden gebracht door de aangeboden korting op de openbaar vervoertickets.
 =REOLMIWHUZHOQRJHHQZLQVWPDUJHYDQ¼
per deelnemende klant per jaar over voor de
openbaar vervoeraanbieder in Hannover (dit
NRPWQXQHHURSRQJHYHHU¼SHUMDDU
Conclusie vanuit het perspectief van de belangrijkste aanbieder van de geïntegreerde mobiliteitskaarten: ondanks het feit dat de klantenvraag niet volledig heeft voldaan aan de
verwachtingen, zijn zowel de openbaar vervoeraanbieder als de autodeelaanbieder Hannover
Carsharing Stadtmobil tevreden met het pakket
en de impact ervan. De naam Hannovermobil is
een synoniem geworden voor duurzame, stedelijke mobiliteit in de regio.

RegioMobilCard- het combikaart in Groot
Freiburg

Fig.4: Freiburg RegioMobilCard (Bron: Car-Sharing Südbaden - Freiburg
e.V.)

De combikaart in Freiburg heet de RegioMobilCard. De overdraagbare abonnementen,
aangeboden door het regionale openbaar vervoerbedrijf van Freiburg en autodelen zijn de
hoofdcomponenten. De kosten van autodelen
verminderen met 20% in vergelijking met de
normale prijzen. Met de RegioMobilCard betaalt
PHQVOHFKWV¼ZDDUERUJ PHWELMNRPHQG
¼LQVFKULMYLQJVNRVWHQ LQSODDWVYDQGHVWDQGDDUG¼'HFRPELNDDUWELHGWRRNNRUWLQJHQ
DDQELMKHW¿HWVVWDWLRQYDQKHWWUHLQVWDWLRQYDQ
)UHLEXUJYRRU¿HWVYHUKXXUWD[LULWWHQPHWppQ
van de Freiburgse taxibedrijven, en voor het
huren bij lokale auto- en caravanverhuurbedrijven.
Het ongewone aan de combikaart van Freiburg
(ontwikkeld in 2004) is dat het niet is opgericht
door een Freiburgs vervoeroperator of door
de regionale openbaar vervoerbedrijven, maar
door de Freiburgse autodeelaanbieder, Carsharing Südbaden. De verkoop van de combikaarten gebeurt via de autodeelaanbieder,
ZDDUGRRU]HKHW¿QDQFLsOHULVLFRRS]LFKQHPHQ
De Freiburgse openbaar vervoeraanbieder en
het regionale openbaar vervoerbedrijf werkte
mee aan de inleidende fase van de publiciteit
en promotie van de combikaart.
Sinds de lente 2009 zijn er 450 gebruikers in
het bezit van een RegioMobilCard in Freiburg.
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Meer informatie
Mobiliteitskaart HANNOVERmobil: http://www.
gvh.de/hannovermobil.html
Neiß, André: Die Integration von ÖPNV und
CarSharing (De integratie van het openbaar
vervoer met autodelen). Presentatie bij de Bundesverband CarSharing e.V. (bcs – De Duiste,
nationale koepelorganisatie) en de stadsstaat
Bre-men aan het parlement op 5 mei 2008,
Berlijn 2008. (in Duits)
RegioMobilCard Freiburg: https://www.carsharing-freiburg.org/regiomobilcard/goto/home
(in het Duits)
Röhrleef, Martin; Zielstorff, Harald: Mobilpakete
und Mobilitätsverbund von ÖV und IV aus praktischer und konzeptioneller Sicht. (Mobiliteitspakketten en mobiliteitscombinaties van het
openbaar vervoer en het privévervoer vanuit
een praktisch en conceptueel perspectief) (in
Duits).
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enige inhoudelijke informatie.
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Autodelen reduceert de overlast in steden en omgeving
Autodelen: De impact op het milieu
In deze factsheet hebben we de verschillende individuele impacten die autodelen biedt, analytisch opgesplitst. De bevindingen worden gesteund door resultaten uit wetenschappelijke
studies en klantenbevragingen in verschillende landen waar autodelen bestaat. Algemeen
maken de onderzoeksresultaten duidelijk dat autodelen als mobiliteitsoplossing een vermeldenswaardige milieuvriendelijke bijdrage levert aan het reduceren van verkeer. Autodelen,
JHwQWHJUHHUGPHWDQGHUHHFRPRGL RSHQEDDUYHUYRHU¿HWVHQHQVWDSSHQ NDQZRUGHQ
beschouwd als een geschikt en waardevol onderdeel van de stedelijke mobiliteitsmix.
Autodeelvoertuigen zijn aangepast aan de
behoeftes van de dagelijkse verplaatsingen

Autodeelwagens stoten minder schadelijke stoffen uit en verbruiken minder
brandstof

Autodeelorganisaties gebruiken kleinere en
nieuwere wagens in vergelijking met het
gemiddelde huishoudelijk gebruik. Hierdoor
worden minder schadelijke stoffen uitgestoten.
De wagens verbruiken minder brandstof per
kilometer, wat direct wordt weerspiegeld in
lagere CO2 -emissies. Het grootste deel van het
wagenpark zijn mini of kleine familiewagens. In
Duitsland, bijvoorbeeld, behoort 70% van de
wagens tot deze klassen. De samenstelling van
de vloot beantwoordt aan de behoeften van
GHJHEUXLNHUVHQGHWUDMHFWHQGLH]HDÀHJJHQ
De kleine wagens zorgen ervoor dat de prijs
voor autodelen aantrekkelijk is. De meeste
verplaatsingen zijn kort en worden alleen of
per twee gemaakt. Voor dit type verplaatsingen
volstaan de kleine wagens. Indien men zich
verder wenst te verplaatsen, veel bagage nodig
heeft of met verschillende personen onderweg
wil, dan worden grotere modellen aangeboden.
Deze kunnen gekozen worden volgens het niveau van comfort en het doel van de reis. Door
deze keuzemogelijkheid kan de klant bewust
kiezen om brandstof te besparen en minder CO2
uit te stoten.
Wanneer men een auto aankoopt, wordt de
keuze bepaald aan de hand van verschillende
criteria. De jaarlijkse vakantie, of het zeldzame
familieweekend bepalen mee het type wagen.
Hierdoor worden vaak brandstofverslindende
wagens gekocht die dan ook gebruikt worden
voor de dagelijkse korte ritten.

Autodeelwagens zijn gemiddeld nieuwer dan de
meeste privé wagens waardoor verbeteringen
in de technologie, het verbruik en de uitstoot
sneller gëintegreerd worden in de deelwagen
dan bij particuliere voertuigen.

www.momo-cs.eu

Fig. 1: cambio Duitsland ontvangt de eerste 50, van een totaal van 300
Ford Fiesta ECOnetics, met een CO2 emissie van 98 g CO2 /km (bron:
Ford/cambio)
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(ONHNLORPHWHUGLHHHQJHGHHOGHDXWRDÀHJW
resulteert bijgevolg in minder schadelijke emissies en minder brandstofverbruik. Tabel 1 toont
het verschil tussen de CO2 -uitstoot van enkele
autodeelvloten, vergeleken met deze van privé
auto’s per land (nieuwe of bestaande voertuigen). Het verschil, dat ongeveer 20% bedraagt
in het voordeel van autodelen, is een recht-
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Land autodeelprovider

6SHFL¿HNH
CO2 emissies
van autodeelvloot

Aantal
auto-deelwagens

6SHFL¿HNH
CO2 emissie
van de nationale vloot

Mobility,
Zwitserland

151 g/km

2,200

183 g/km
(enkel nieuwe
wagens)

17.5 %
(totaal 1,510 t
per jaar)

2008

Mobility 2009

verschillende,
Duitsland

148 g/km

1,042
(bestudeerd)

176 g/km
(enkel nieuwe
wagens)

16 %

2003

Knie, Canzler
2005

cambio,
Duitsland

129 g/km

575

165 g/km
(enkel nieuwe
wagens)

21.2 %

2009

cambio Krant
19/2009;
Duits Federaal Bureau
voor Statistiek 2009

cambio België,
België

117 g/km
(Vlaanderen)
120 g/km
(Brussel)
122 g/km
(Wallonië)

248

155 g/km
(enkel nieuwe
wagens)

21.3 % - 24.5 %

2008

Informatie
via e-mail,
Taxistop
2009

4 providers,
Italië

127 g/km

236

2008

momo onderzoek 2009

verschillende,
Groot-Brittannië

110 g/km

2007
(2001 in
sommige
gevallen)

Carplus 2007

171 g/km
In de veronderstelling dat
particuliere
wagens na 6
jaar worden
vervangen.

…% lager
verbruik
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Jaar van
vergelijking

36 %

Bron

7DEHO9HUJHOLMNLQJYDQVSHFL¿HNH&2HPLVVLHVYDQDXWRGHHOYORWHQPHWSULYpYRHUWXLJHQSHUODQG

streeks positieve bijdrage voor zowel de gezondheid van de bewoners van stedelijke centra
als voor het globale klimaat. In de vergelijking
die gemaakt wordt in tabel 1, zou bovendien
moeten vermeld worden, dat door gebrek
aan informatie, er vaak een vergelijking werd
gemaakt tussen de nieuwste privé-voertuigen
en de volledige autodeelvloot (met wagens van
verschillende leeftijden). Een vergelijking met
enkel de nieuwe voertuigen zou het verschil
nog groter maken.
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Alternatieve aandrijvingssystemen bij
autodelen
Tot op heden werden voertuigen met bijzonder
lage emissies of milieuvriendelijke aandrijvingssystemen slechts in enkele autodeelvloten
geïntegreerd. Daar waar men speciale technologie heeft geïntegreerd, gaat het in hoofdzaak
over CNG installaties (enkele Italiaanse autodeelorganisaties zijn pioniers) ofwel hybride
voertuigen. Dit biedt extra voordelen, zeker in
stedelijke gebieden.
Vanuit het perspectief van emissies en de capaciteit van batterijen, blijken elektrische voertuigen tegenwoordig zeer geschikt voor auto-
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delen. Toch worden ze relatief zelden gebruikt.
Een uitzondering is de autodeelaanbieder in de
Franse stad La Rochelle. Deze stad is al een tijd
gekend voor de steun die lokale administratie
verleent aan elektrische mobiliteit. In 1999, in
het kader van het Europees LISELEC-project,
werden de elektrische autodeelwagens geïntroduceerd.
Enkele redenen waarom alternatieve aandrijvingssystemen nog niet vaker worden aangewend voor autodelen:
 +HWLV¿QDQFLHHOPRHLOLMNRPGHYDDNVLJQL¿FDQWKRJHDDQNRRSSULM]HQYDQYRHUWXLJHQ
met alternatieve aandrijfsystemen te verzoenen met de de tarievenstructuur voor
autodelen (lagere prijs voor kleine wagens),
gezien de relatief korte tijdsspanne dat autodeelwagens kunnen gebruikt worden.
 =RQGHU¿QDQFLsOHSURMHFWVWHXQNXQQHQ
autodeelaanbieders, die werken met relatief
beperkte budgetten, niet zomaar fungeren
als testbasis voor nog-niet-volledig-ontwikNHOGHYRHUWXLJWHFKQRORJLHRP]R¿QDQFLsOH
risico’s en risico’s m.b.t. bereikbaarheid over
te nemen van de producenten.
• Alternatieve aandrijfsystemen zouden als een
drempel kunnen beschouwd worden voor onervaren autodelers. Zij zouden schrik kunnen
hebben om beboet te worden voor elke fout
die ze maken (bijvoorbeeld bij het tanken
of herladen). Deze hinderpaal blijft bestaan,
zelfs als de vrees niet gebaseerd is op feiten,
maar op de perceptie van de gebruiker.
• Voor de integratie van elektrische voertuigen
in de autodeelvloot zou het belangrijk zijn
RPJHGXUHQGHHHQWHVWSHULRGHVSHFL¿HNWH
verduidelijken hoe het herladen tussen ritten
best uitgevoerd wordt voor dagelijks gebruik.
Aangezien de gemiddelde autodeler voor
privégebruik slechts 25 tot 40 km per autoGHHOEHXUWDÀHJWJHEDVHHUGRSKHWVWDWLVWLVFK
gemiddelde, zouden tenminste 3 gebruikers
opeenvolgend de wagen kunnen reserveren,
zonder een tijdsspanne te moeten inbouwen
om de batterij te heropladen. Toch moet de
autodeelorganisatie in staat zijn om gebruikers de zekerheid te geven dat ze 100 tot
120 km kunnen rijden zonder stil te komen
staan door een lege batterij.
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Elk autodeelvoertuig vervangt ten minste
4 tot 8 personenwagens
Klantenonderzoeken tonen telkens weer
opnieuw aan, dat gezinnen die aan autodelen
doen gemiddeld minder wagens bezitten dan
andere. Terwijl sommige gezinnen die startten met autodelen geen wagen hadden voor
ze aan autodelen gingen doen, deed de grote
meerderheid, vlak voor of nadat ze lid werden
van een autodeelorganisatie, hun auto van de
hand of namen ze de beslissing om dan toch
niet een eerder geplande wagen aan te kopen.
Het hoeft niet noodzakelijk om de enige wagen
in het gezin gaan, die wordt opgegeven. Het
kan evengoed om de 2de of 3de wagen gaan.
Tabel 2 illustreert bevindingen uit onderzoek.
Parkeerdruk verminderen, iedereen vaart
er wel bij
Zelfs als het onderzoek, vermeld in Tabel 2, niet
onherroepelijk bewijst dat deelname aan autodelen de catalysator is voor een “auto-dieet”,
het is een feit dat, statistisch gezien, de gemiddelde autodeelfamilie minder wagens bezit dan
vergelijkbare gezinnen.
Uit klantenonderzoek is statistisch aangetoond
dat, over het algemeen, elke nieuw aangekochte autodeelwagen, met een normaal gebruik,
minstens 4 tot 8 personenwagens vervangt en
in sommige gevallen zelfs meer.
Minder autobezit door autodelen leidt tot een
afname in parkeerdruk in wijken waar een hoog
aantal autodelers samenleven. De keuze die de
autodelers maakten is een gunst voor iedereen,
in het bijzonder voor al de buren die afhankelijk zijn van een auto. Als men de ruimte zou
berekenen die nodig is om de 4 tot 8 auto’s, die
vervangen werden door één autodeelwagen,
te parkeren, dan bekom je dat 36 tot 84 m²
aan openbare ruimte wordt vrij gemaakt. Als
je ook nog in beschouwing neemt dat auto’s
gedurende een dag op verschillende plaatsen
parkeerruimte nodig hebben, dan neemt de
totale openbare ruimte die gewonnen wordt
nog meer toe.
De ‘niet-gekochte’ personenwagens spelen niet
enkel een rol in het uitsparen van ruimte in de
stad. Grondstoffen en energie worden ook bespaard als er minder wagens gebouwd worden.
Als men een wagen neemt met een gemiddelde
levensduurte, dan is gemiddeld een vijfde van
de emissies en klimaatschade afkomstig vanuit
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Autodeelorganisatie
of gebied

Aantal autodelers
die (ten minste)één wagen van
de hand deden.

Aantal autodelers die afzagen
van hun plan om
een wagen aan
te kopen

Elke deelauto
vervangt …
privéwagens

4 (in sommige gevallen 5) aanbieders in
Groot-Brittannië
Bestaande klanten

40.3 %

25,8 %

14

Nieuwe klanten

37.9 %

24,2 %

9

Autodelers van 2
“mobility point”
stations in Bremen,
Duitsland
Particuliere klanten

30 %

55 %

Business klanten

21 %

67 %

16 %

33 %

Verschillende aanbieders, Duitsland
Mobility,
Zwitserland
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Jaar
onderzoek

Bron

2008

Myers, Cairns
(TRL) 2009

2005

Free Hanseatic City of
Bremen 2005

2003

Maertins 2006;
Knie, Canzler
2005

2005

Swiss FedHUDO2I¿FHIRU
Energy 2006

9

26.3% (privé motor voertuigen in
520 huishoudens)
5.3% (bedrijfswagens bij 142
zakelijke autodeel
klanten)

Tabel 2: Onderzoeksresultaten van autobezit in huishoudens van autodeelklanten

het productieproces van de wagen, nog voor er
een enkele kilometer gereden is.
Autodelen creëert potentieel voor een
betere levenskwaliteit en stadsplanning
Het probleem met de ruimte die herwonnen
wordt door autodelen is dat deze in theorie
vrijgemaakte parkeerplaatsen zelden werkelijk
zichtbaar worden. De vrijgekomen parkeerplaatsen worden heel snel bezet in dichtbevolkte
wijken door toegenomen autobezit van andere
bewoners, pendelaars die er werken of bezoekers, die allen blij zijn dat ze een keertje minder
de blok moeten omrijden op zoek naar een
parkeerplaats. Afgenomen parkeerdruk, wat
langzaamaan ontstaat bij elke nieuwe autodeler,
wordt over het algemeen niet opgemerkt bij
een sporadische observatie, enkel bij systematische observatie.
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In theorie kan de nieuwe herwonnen ruimte
door autodelen aangewend worden voor andere
nuttige zaken in de stad. Ze kan beschikbaar
gemaakt worden voor niet-gemotoriseerde verYRHUVPRGL ¿HWVHUVHQYRHWJDQJHUV RIVWDGVplannen kunnen deze ruimte aanwijzen voor
herinrichting van pleinen en straatruimte en zo
de levenskwaliteit in woonbuurten verbeteren.
Een mooi voorbeeld van positief ontworpen
ruimte kan je zien in de Zuid-Duitse stad
Freiburg. In de nieuw ontwikkelde woonbuurt
‘Vauban’, maakten bewoners bewust de beslissing om geen auto’s te bezitten maar om aan
autodelen te doen. Families zonder auto kunnen
zo aan de wettelijke vereisten voldoen (één parNHHUSODDWVSHUQLHXZJHERXZGHÀDW GRRUGH
aankoop van slechts een aandeel in een eigendom. Terwijl autobezitters een parkeerplaats
in een centrale garage moeten aankopen, is de
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grond van de autodelers groene ruime en een
speelzone voor alle bewoners van de buurt.
Transparantie van kosten zorgt voor minder afgelegde kilometers
De hoge initiële kost van een personenwagen vermindert gevoelig – en begrijpelijk - de
bereidheid van autobestuurders om een meer
geschikt vervoersalternatief te kiezen voor elke
afzonderlijke verplaatsing. De waardevermindering van een nieuwe (of zo goed als nieuwe)
wagen wordt gezien als onvermijdelijk, wat tot
de attitude leidt: ‘Sinds ik betaald heb voor de
auto, moet ik deze zo vaak mogelijk gebruiken’.
Deze houding maakt autobezitters blind voor de
VSHFL¿HNHYRRUGHOHQYDQDQGHUHYHUYRHUVZLM]HQ
voor bepaalde trajecten op zekere tijdstippen
HQYHUKLQGHUW]RHHQRSWLPDDOHQHI¿FLsQWJHbruik van alle vervoersmodi.

Fig. 2: Nieuwe stadsontwikkeling in Freiburg-Vauban: In deze wijk zijn
DXWRYULMHJH]LQQHQRQJHORRÀLMNLQVWDDWRPYLDDXWRGHOHQHHQZDJHQWH
gebruiken als ze die nodig hebben; De nabijgelegen grond, voorzien voor
wettelijk verplichte parkeerruimte wordt gebruikt als groene ruimte en
speelzones (Bron: Willi Loose)

De tarievenstructuur van autodelen is exact
het tegenovergestelde. De prijzen doen autodelen perfect passen bij de milieuvriendelijke
PRELOLWHLWVYRUPHQGLHGH¿OHVGRHQDIQHPHQ
Bij autodelen zijn bijna alle kosten, naast de
kleine maandelijkse bijdrage, direct afhankelijk
van het gebruik van de wagen. De prijs wordt
meestal verdeeld in een kilometertarief en een
prijs per tijdseenheid, en deze worden in detail
getoond op de maandelijkse afrekening van
elke individuele rit. De transparantie van de
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kosten zorgt ervoor dat geen onnodige kilometers worden gereden en de wagen wordt zelden
zonder enig nut uitgeleend. Autodeelvoertuigen
ZRUGHQYHHOHI¿FLsQWHUJHEUXLNWGDQSHUVRRQlijke of zelfs huurwagens.
Autodelen wijzigt de manier van autorijden
Autodeelaanbieders gaan nog een stap verder
zodat autodelen meer is dan gewoon op een
andere wijze een voertuig instappen. Door hen
wordt de druk op het milieu en het verkeer
verlicht. De mobiliteitsoplossing die autodelen biedt is in gans Europa ontworpen als een
geïntegreerde dienst die samenwerking zoekt
met zogenoemde ‘eco-modi’ (openbaar vervoer,
¿HWVHQHQVWDSSHQ 'LWZRUGWELMYRRUEHHOG
aangetoond door het feit dat verschillende
autodeelorganisaties ‘pakketprijzen’ aanbieden
samen met openbaar vervoeraanbieders en
kortingen geven aan openbaar vervoer abonnees. Deze worden meer in detail voorgesteld
in momo factsheet nummer 1.
De prijzenstructuur bij autodelen is meestal
zo ontworpen dat het gebruik van een autodeelwagen minder duur is dan met een nieuwe
eigen wagen te rijden als men minder dan
10.000 tot 12.000 km per jaar rijdt. Dit is enkel
van toepassing in zoverre men niet dagelijks de
wagen nodig heeft. Voor vele particuliere autodeelklanten draagt dit bij tot een rij-houding
waarbij autodelen wordt gecombineerd met de
‘eco-modi’ voor dagelijks vervoer.
De kostentransparantie en de bewust gekozen
prijzenstructuur van autodelen zorgt ervoor dat
autodelers steeds de overweging gaan maken
welk vervoermiddel het goedkoopste is voor
welk traject of bestemming. De sterkte van elke
vervoerswijze wordt zo als een voordeel aanzien. Voor de meeste autodelers is het gebruik
van een autodeelwagen niet hun eerste keuze
als er andere mogelijkheden (openbaar vervoer,
¿HWVHQHQVWDSSHQ PRJHOLMN]LMQ,QWHJHQVWHOling tot de privé wagen, legt autodelen ook
aandacht op andere eco-modi en beïnvloedt ze
de transportkeuze op een positieve manier.
In enkele studies kan men een geleidelijke attitudeverandering vaststellen: Men kan klanWHQJURHSHQLGHQWL¿FHUHQGLHWLMGHQVKXQHHUVWH
jaar opmerkelijk vaker gebruik maakten van een
autodeelwagen. Na een bepaalde tijd leren ze
dan toch de voordelen van andere transportmo-
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Fig. 3: Autodelen, geïntegreerd in “eco-vervoerswijzen” (Bron: pixelio.
de/Danny König, Felene, Peter Herlitze; bcs)

gelijkheden kennen. Gesteund door de kostentransparantie van elke individuele autodeelrit,
gaat de klantengroep na verloop van tijd een
lager gebruik vertonen. Dit effect – dat bijdraagt voor zowel het verkeer in de stad als het
milieu en dat steeds opnieuw wordt vastgesteld
– is gekend als de ‘Leer-curve van autodeelparticipatie’. Voor zij die sowieso slechts zelden
een wagen gebruiken, kan autodelen worden
gezien als een soort zekerheid tot mobiliteit,
wat op zich bijdraagt tot hun milieuvriendelijke
attitude tot transport en de zekerheid biedt dat
het niet bezitten van een auto, geen beperking
is voor mobiliteit.
Autodelen reduceert de CO2 -last, veroorzaakt door transport
De grotere afhankelijkheid van autodelers tot
eco-vervoersmodi, vergeleken met niet-autodelers, helpt om de last op het milieu en
het stadsverkeer te verlichten. In Zwitserland
onderzocht een studie de impact die deze
houding tot autorijden heeft met betrekking tot
vervoersgerelateerde CO2 -emissies.
In de studie werden autodelers bevraagd over
de laatste drie autodeelritten en hoe ze deze
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trajecten zouden afgelegd hebben, indien ze
geen toegang hadden tot autodelen. Deze
onderzoeksmethode heeft het voordeel dat ze
heel erg precies reële ervaringen van de respondenten meet in plaats van dieper te graven
in hun geheugen. Soms antwoordden de respondenten dat ze eerder het openbaar vervoer
of een taxi hadden genomen, soms zouden
ze eenvoudigweg de verplaatsing niet hebben gemaakt. Een deel van de respondenten
antwoordde dat ze een (andere) auto zouden
gekocht hebben. In een complexe berekening
werd de potentiële bijdrage aan het milieu en
aan het vervoerssysteem van autodelen (in
Zwitserland) berekend.
De resultaten tonen aan dat elke actieve
Zwitserse autodeler jaarlijks 290 kg minder
CO2 uitstoot. Een ‘actieve’ autodeler wordt hier
JHGH¿QLHHUGDOVLHPDQGGLHPLQVWHQVppQNHHU
een autodeelwagen gebruikte in het jaar waarin
de studie plaatsvond.
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Vrijwillige bijdrage: CO2 -compensatie
door de operator of de autodeler
Enkele autodeelaanbieders en hun klanten gaan
nog een stap verder door de CO2 -emissies van
hun autodeelgebruik te compenseren door te
investeren in klimaatprogramma’s die helpen
om CO2 in te perken. De Zwitserse operator
Mobility compenseert de CO2 -uitstoot van haar
eigen werkgerelateerde ritten, en biedt haar
klanten een vrijwillige CO2 -compensatie aan.
Elke gereden kilometer wordt gecompenseerd
PHW=ZLWVHUVHFHQW ¼ YRRUµP\FOLPDWH
Foundation’, die haar geld aanwendt om gecerWL¿FHHUGHNOLPDDWSURJUDPPD¶VLQ=ZLWVHUODQG
en ontwikkelingslanden te ondersteunen. In
2008 bedroeg de vrijwillige CO2 -compensatie 22,3% van de afgelegde kilometers. Alles
bij elkaar werden 1590 ton CO2 -emissies van
autodeelvoertuigen gecompenseerd door een
betaling van 202.000 Zwitserse frank (ongeveer
¼ 
De Duitse autodeelprovider “einfach mobil’,
die autodelen aanbiedt in Marburg, Giessen en
Kassel, heeft haar volledige autodeelvloot sinds
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2007 CO2 -neutraal gehouden. Hier werd de
beslissing niet overgelaten aan de individuele
klanten, maar werd de compensatie in de standaardtarieven voor autodelen ingebouwd.
Autodelen is goed voor iedereen
In deze factsheet hebben we de verschillende
individuele impacten van autodelen analytisch
verklaard, aan de hand van onderzoeksbevindingen, zoals hierboven beschreven wetenschappelijke studies en klantenonderzoeken uit
enkele autodeellanden. Globaal bekeken tonen
de onderzoeksresulaten duidelijk aan dat het
autodelen een noemenswaardige en milieuvriendelijke bijdrage levert voor verkeersreductie. Autodelen, geïntegreerd in andere “ecoPRGL´ RSHQEDDUYHUYRHU¿HWVHQHQVWDSSHQ 
kan beschouwd worden als een aangepast en
waardig element in de stedelijke mobiliteitsmix.
Samengevat: In een vervoersaanbod dat rekening houdt met de toekomst, draagt autodelen
bij tot het algemeen welzijn.

Meer informatie
Bundesamt für Energie (Hrsg.): Evaluation Car-Sharing. Schlussbericht. Autoren: Ueli Haefeli, Daniel
Matti (beide Interface, Luzern), Christoph Schreyer, Markus Maibach (beide INFRAS, Zürich). Bern,
September 2006
Carplus: Monitoring Car Clubs. First Carplus Car Club Annual Members Survey Report. Leeds, 2007
Knie, Andreas; Canzler, Weert: Die intermodalen Dienste der Bahn: Wirkungen und Potenziale neuer
Verkehrsdienstleistungen. Gemeinsamer Schlussbericht von DB Rent und WZB. Verbundprojekt Intermodi – Sicherung der Anschluss- und Zugangsmobilität durch neue Angebotsbausteine im Rahmen der
„Forschungsinitiative Schiene“. Berlin, 2005
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Myers, Dani; Cairns, Sally: Carplus annual survey of car clubs 2008/09. Published Project Report
PPR399. Wokingham, 2009
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Autodelen voor bedrijven
Autodelen is niet alleen een interessante en kostenbesparende manier voor private gebruikers
RPWRFKHHQDXWRWHNXQQHQJHEUXLNHQZDQQHHUQRGLJRRNEHGULMYHQNXQQHQHUYDQSUR¿WHUHQ
Autodelen kan instaan voor de nood aan wagens voor bedrijven, organisaties en verenigingen op
verschillende manieren.
• Autodeelwagens kunnen één of meerdere onderbezette poolwagens van het bedrijf vervangen. Dit is goedkoper voor een bedrijf dan eigen wagens te onderhouden en elimineert de
noodzaak aan personeel daarvoor.
• Voor dienstverplaatsingen heeft een bedrijf dienstwagens of wordt er soms gebruik gemaakt
van de privéwagens van het personeel. Op momenten waarbij er veel auto’s nodig zijn, kunnen autodeelwagens de tekorten opvullen.
• Er zijn speciale wagens beschikbaar via autodelen. Zo kunnen bijvoorbeeld goederen vervoerd worden met een kleine bestelwagen terwijl de personenwagens aangewend worden
voor de gewone dienstverplaatsingen.
• In sommige gebieden hebben bedrijfsklanten het moeilijk om parkeerplaats te vinden voor
hun bedrijfswagens ( of voor de privéwagens van het personeel, gebruikt voor dienstverplaatsingen). Autodeelwagens zijn beschikbaar op gereserveerde parkeerplaatsen, dichtbij
het bedrijf.
Autodelen hoeft niet noodzakelijk de volledige
wagenvloot van een bedrijf vervangen; het kan
JHEUXLNWZRUGHQDOVHHQÀH[LEHOHPDQLHURPGH
wagenvloot aan te vullen. Gebruik maken van het
openbaar vervoer voor een deel van het traject
wordt zo ook aantrekkelijker voor bedrijven.
Door bedrijfswagens te vervangen door autodeelwagens komen er parkeerplaatsen vrij op
het bedrijfsterrein, die dan beter kunnen worden
aangewend, bijvoorbeeld als parkeerplaatsen voor
bezoekers.
In Duitsland zijn ongeveer 23% van de autodelers
businessklanten.
Bedrijven zijn als klant voordelig voor autodeelaanbieders omdat bedrijven de wagens meestal
gebruiken op andere tijdstippen dan de individuele
klanten. Bedrijven gebruiken de wagens overdag
op werkdagen terwijl individuele klanten vooral
een auto nodig hebben tijdens avonden en weekends. Dit wil zeggen dat private en bedrijfsklanten
complementair zijn. Op deze manier worden de
auto’s optimaal gebruikt, door een ideale combinatie van private en bedrijfsgebruikers. Voor de
bevolking betekent dit dat er meer automobiliteit
kan worden bereikt met minder wagens en met
minder ruimte voor parkeerplaatsen.

www.momo-cs.eu

Mobility Switzerland, de dienst op maat van
bedrijfsklanten
Mobility Switzerland heeft zijn product voor
bedrijfsklanten aangepast met als resultaat 4
verschillende pakketten, gebaseerd op de mobiliteitsnoden van de klant.
• Mobility Basis is het standaard autodeelpakket
met speciale tarieven voor bedrijfsklanten
• Mobility Plus bouwt verder op het basispakket,
met bijkomende diensten die de mogelijkheid
geeft aan bedrijfsklanten om een permanente
reservatie te bewaren van één of meerdere
wagens gedurende minimum 32 uren per week.
Tijdens de afgesproken, gereserveerde tijdspannes zijn de wagens enkel beschikbaar voor
het personeel van de bedrijfsklant. In sommige
situaties worden er nieuwe standplaatsen geopend dichtbij een bedrijfsklant. Er zijn kortingen op de tarieven.
• verder bouwend op het vorige pakket worden
bij Mobility Master de wagens gestationeerd
op de locatie van het bedrijf zelf. Bij dit pakket
is een contract van minstens 1 jaar met een
vooraf afgesproken bezettingsgraad van de
wagen(s) een noodzaak.
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• Het topaanbod voor bedrijfsklanten is Mobility
([FOXVLYH%RYHQRSDOOHGLHQVWHQYDQGH0Rbiliteit Master, kan de klant drie bijkomende
wagens bestellen in andere kleuren dan de
standaardkleuren van Mobility – inclusief het
logo van de bedrijfsklant op de wagen. Als er
WRFKQRJH[WUDZDJHQVQRGLJ]LMQNXQQHQ]H
wagens reserveren aan de tarieven van Mobility
Plus.
Bij de eerste drie pakketten zijn de wagens ook
beschikbaar voor andere autodelers tijdens de
niet-gereserveerde tijden (meestal ’s avonds en in
KHWZHHNHQG 'HZDJHQVYDQ0RELOLW\([FOXVLYH
worden enkel gebruikt door die klant.

Fig. 1.Autodelen voor bedrijven in Zwitserland (Bron: PHOTOPRESS/
Mobility CarSharing Zwitserland)

De wagens worden onderhouden door het personeel van Mobility zoals bij een ‘all inclusive’ pakket
en men reserveert via het reservatiesysteem
van Mobility. De ritten worden gemeten op basis
van het aantal kilometers – dit laat een volledige
transparantie toe – en worden direct gefactureerd
naar de individuele departementen of projecten,
naargelang de wensen van de klant.
2.100 bedrijven met meer dan 9.000 toegangskaarten zijn klant bij het Zwitserse Mobility (eind
2008)

Autodelen fact sheet nr. 4

onder één paraplu met één DB autodeeltarief
en een standaardtechnologie. DB Rent GmbH
stelt deelwagens ter beschikking in verschillende
Duitse steden en bij alle grote treinstations. DB
Rent GmbH is ook een grote vlootaanbieder in
Duitsland en beheert, samen met anderen, alle
bedrijfswagens van de Duitse spoorwegen en haar
dochterondernemingen.
Dit laat toe om de twee takken te verbinden in
zoverre de fysische omstandigheden en patronen
van gebruik van bedrijfswagens dit toelaten. Een
voorbeeld van het Keulense district Deutz illustreert dit. Twintig bedrijfswagens van DB Services GmbH en DB Project Construction GmbH,
dochterondernemingen van de Duitse spoorwegen, waren daar gestationeerd. Onder het beheer
van de autodeelaanbieder DB Rent GmbH, werden
nieuwe wagens met de technologie van autodelen
gestationeerd, die nu tijdens diensturen kunnen gebruikt worden als een poolwagen van het
bedrijf door beide dochterondernemingen. VanGDDJGRRUHI¿FLsQWJHEUXLNYDQGHZDJHQVZRUGW
slechts de helft van de originele vloot aangewend
om te voldoen aan de noden. Daarenboven kunnen de auto’s gebruikt worden door andere autodelers wanneer deze niet gereserveerd zijn voor
intern gebruik.
De autodeeldienst DB Car-sharing van de Duitse
spoorwegen is vooral gericht op businessreizigers
die zich verschillende keren per maand voornamelijk met de trein verplaatsen in Duitsland. Het
grootste deel van het traject wordt afgelegd met
de trein en de laatste kilometers worden gereden
met de deelwagen aan het laatste treinstation.
Als nationale business autodeelaanbieder heeft DB

Concept autodelen voor bedrijven van de
Duitse spoorwegen
De dochteronderneming van de Duitse spoorwegen, DB Rent GmbH, speelt verschillende rollen.
Het is een autodeelaanbieder die verschillende
Duitse autodeelaanbieders heeft samengebracht

2

Fig. 2. De auto’s aan de standplaats van DB Rent aan het treinstation van
Keulen-Deutz zijn beschikbaar voor de werknemers van de Duitse spoorwegen en voor private autodelers (Bron: DB Rent GmbH)
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Rent GmbH een voordeel op de kleinere regionale
aanbieders. Hij kan onderhandelen met grote bedrijven met verschillende vestigingen in het land
op een manier dat kleinere aanbieders dat niet
kunnen (of maar tot een bepaalde graad). DB Rent
GmbH kunnen hun eigen wagens of die van hun
partners aanbieden, op veel verschillende locaties
over het hele land, waar grote bedrijven gevestigd zijn. Zo heeft de bedrijfsklant dus slechts 1
autodeelaanbieder die in staat is om een standaardkwaliteit van de dienstverlening te bieden op
verschillende locaties. Veel grote bedrijven hebben
ook een grote waardering voor andere bedrijven
en beschouwen ze zo als hun gelijken. Gedecentraliseerde autodeelaanbieders kunnen maar heel
moeilijk dezelfde kwaliteit aanbieden. Dit is ook de
reden waarom deze kleinere autodeelaanbieders
het moeilijk hebben om grote bedrijven aan te
trekken als bedrijfsklanten.
Voorbeeld: Enervision GmbH als een bedrijfsklant (Aachen, Duitsland)
Enervision GmbH is een klein ingenieursbedrijf
LQ$DFKHQGDWRQGHUDQGHUHHQHUJLHHI¿FLsQWH
VWUDWHJLHsQRQWZLNNHOWHQLQQRYDWLHYHHQHUJLH
WHFKQRORJLHsQLQSODQWLQEHGULMYHQ=HEHURHSHQ
vaak op autodelen voor hun dienstverplaatsingen; heel uitzonderlijk wordt de privéwagen van
de bedrijfsleider aangewend als bedrijfswagen.
De tien gerechtigde chauffeurs van het bedrijf
genereren maandelijks van een paar honderd tot
meer dan duizend euro door het autodelen. Dit is
evenwel goedkoper – of toch zeker niet duurder
– dan de kilometervergoedingen die de werkgever
zou moeten betalen aan het personeel voor alle
dienstverplaatsingen.

Autodelen fact sheet nr. 4

9ROJHQVGHUHVSRQVZDDUGHHUWKHWEHGULMIGHÀH[L
biliteit van autodelen en heeft het tot op vandaag
altijd een auto ter beschikking gehad wanneer er
één nodig was. Een aantal medewerkers doen nu
zelfs aan autodelen voor hun persoonlijke verplaatsingen.
Voorbeeld: Avancar Barcelona
De Spaanse autodeelaanbieder Avancar biedt de
mogelijkheid om te autodelen aan in de Catalaanse stad Barcelona en drie naburige steden, waarbij
ongeveer 1/5 van de klanten businessklanten zijn.
Businessklanten hebben veel medewerkers die
toegang hebben tot de deelwagens, waardoor
Avancar een nagenoeg gelijke verhouding heeft
bereikt tussen private en bedrijfsgerelateerde
chauffeurs.
Avancar kreeg in Barcelona veel nieuwe klanten
bij door het verspreiden van een folder, speciaal
gericht naar businessklanten. Met deze nieuwe
businessklanten is men er ook in geslaagd om een
HYHQZLFKWWHFUHsUHQLQKHWJHEUXLNYDQGHZD
gens overdag en ’s avonds, alsook tussen weekdagen en het weekend.

Fig. 4. Een deel van de folder van Avancar voor bedrijfsklanten ,
Barcelona (Bron: Catalunya Carsharing SA)

Referenties zijn belangrijk
Bedrijven kunnen soms een beetje conservatief
zijn in hun denken en dan kan het helpen om in
een folder een referentie te plaatsen gericht naar
andere bedrijven (met hun goedkeuring, natuurOLMN =RRQGHUYLQGHQGHSRWHQWLsOHNODQWHQGDWKHW
systeem, waarover ze nadenken, andere bedrijven
heeft tevreden gesteld.
Fig. 3. Werknemers van Enervision zijn zeer tevreden met het autodelen
voor bedrijven (Bron: cambio Aachen)
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Overheidssteun voor autodelen
,QGH]H¿FKHZRUGHQHUYRRUEHHOGHQYDQXLWYHUVFKLOOHQGH(XURSHVHODQGHQJHSUHVHQWHHUG
die aantonen hoe de ontwikkeling van autodelen kan ondersteund worden door de overheid,
of via steunprogramma’s van de overheid en bewustmakingsmaatregelen. Een aantal ervan
worden hier besproken. Het woord ‘overheid’ refereert zowel naar nationaal overheids- en
beleidsniveau, alsook naar de federale staten en regio’s van individuele landen.
Dit document bevat geen gedetailleerde informatie over nationale wetgeving die sommige
EU-landen de mogelijkheid biedt om autodeelstations te installeren in de publieke ruimte.
'DDUYDQLVHUHHQDSDUWH¿FKH QU 'DDUQDDVW]XOMHLQGH]H¿FKHRRNJHHQLQIRWHUXJYLQden over subsidiëring voor autodelen op Europees niveau via de EU-programma’s. De opmaak
YDQGH]H¿FKHZHUGPHGHPRJHOLMNJHPDDNWGRRUKHW0202&DUVKDULQJSURMHFW
Ambitieuze Italiaanse overheidssteun

• Een nauwe formele ondersteuning van autodelen via de stedelijke en provinciale overheden
• Een gewaarborgde integratie van autodelen
in het openbaar vervoer
• Een gedeeld technologiesysteem autodelen
voor alle autodeelstandplaatsen die door ISC
ondersteund worden
• Politieke steun voor autodelen op nationaal
vlak, met het doel de milieuvervuiling van de
steden in te dijken

Binnen Europa is Italië het land dat autodelen
de grootste overheidssteun biedt. Omwille van
de aanhoudende milieuproblemen die zich in de
grote Italiaanse steden voordoen, werden er al
in 1998 nationale programma’s goedgekeurd ter
ondersteuning van duurzame mobiliteitsdiensten in de stad, waaronder dus ook autodelen.
Het programma – en daarmee ook de nationale
overheidssteun voor autodelen – valt onder de
bevoegdheid van het Italiaanse Ministerie van
Milieu.
De eerste concrete verwezenlijking van het
programma bestond uit de oprichting van het
nationaal coördinatiecentrum Iniziativa Car
Sharing (ICS). De bedoeling van dit ICS was om
enerzijds de ontwikkeling van autodeeldiensten
in Italiaanse steden te stimuleren, en anderzijds
nationaal de uniformiteit van het technologiesysteem en de dienstverlening te waarborgen.
Op die manier is ook de afstemming en combineerbaarheid gegarandeerd over de stads- en
regiogrenzen heen.
Bij elke individuele autodeeldienstverlening
– doorgaans een initiatief van de lokale overheidsdiensten, al dan niet in samenwerking met
een lokale vervoersmaatschappij – nam het ICS
in de opstartfase tot 50% van de investeringskosten op zich. Tot op heden heeft het Italiaanse Ministerie van Milieu zo’n 9 miljoen euro
geïnvesteerd in de ontwikkeling van (projecten
rond) autodelen.
Die overheidssteun voor de ontwikkeling van
autodelen leverde in Italië al het volgende op:

Belgische regionale overheidssteun
In België wordt de ontwikkeling van autodelen
gesteund door de regionale overheden. Het Belgische autodeelprogramma was oorspronkelijk
een project van het Waalse Gewest in het kader
van het Europese Mosesproject. Het kon daarbij
terugvallen op de jaren ervaring die de vzw

Fig. 1. Autodelen in Genua (Bron: Genoa Car Sharing Spa)
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Taxistop op dat ogenblik al had bijeengezameld.
Op politiek vlak was de Waalse regering de
eerste om op de kar van het autodelen te springen, en haar steun bleek van cruciaal belang.
Dankzij deze overheidssteun werd autodelen
in België eerst ontwikkeld in Namen en andere
Waalse steden. Oorspronkelijk was er geen
politieke interesse in de nationale hoofdstad om
autodelen te steunen, maar door het Waalse
succesverhaal raakte ook het Brusselse Gewest
spoedig overtuigd, wat zich vertaalde in een
sindsdien ononderbroken steun voor de verdere
ontwikkeling van autodelen.

op het openbaar vervoer in de regio van Zürich
en een vrijstelling van de jaarlijkse mobiliteitsvergoeding). In het geval dat de waarde van de
auto – vastgesteld door een neutrale instantie
- hoger lag dan de waarde van het mobiliteitspakket, dan werd het verschil terugbetaald in
geld en rijkrediet.
Ook het Brusselse Gewest (België) ontwikkelde
een autoafdankingcampagne ter ondersteuning
van autodelen en het openbaar vervoer.

Italiaanse schrootpremieprogramma’s
stimuleren autodelen

In maart 2005 nam de Zwitserse Federale Raad
het besluit een “klimaatcent” te heffen op elke
liter geïmporteerde petroleum- en dieselbrandstof. De bedoeling was om met deze (weliswaar
bescheiden) gerichte beleidsmaatregel de verkeersgebonden CO2 –emissie te beheren. Het
idee van een klimaatcent kwam van de Zwitserse bedrijfswereld, die met deze vrijwillige
bijdrage voor de dag kwam om een aanzienlijk
zwaardere koolstofbelasting te vermijden.

In sommige Europese landen worden er ter
ondersteuning van een zwalpende economie
– en met name ter ondersteuning van de ginds
gevestigde automobielsector – bonussen uitgereikt aan mensen die hun oude wagen vervangen door een nieuwe, terwijl milieuvriendelijke
maatregelen achterwege blijven. De Italiaanse
overheid koos voor een andere aanpak: het
Ministerie van Milieu ontwikkelde, in samenwerking met ICS, eveneens een afdankingbonus
maar wist die te koppelen aan autodeelparticipatie.
Als voertuigen met een vervuilingsgraad Euro 0,
Euro 1 of Euro 2 worden afgedankt, dan kan de
vrijgekomen bonus in autodelen geïnvesteerd
worden: de auto-eigenaar wordt gedurende
het eerste jaar gratis autodeelklant en krijgt
het tweede jaar een jaarabonnement tegen de
helft van de prijs. Hij of zij ontvangt bovendien
van de staat een rijkrediet voor autodelen ter
waarde van 800 euro.
Daarnaast steunt het Ministerie van Milieu een
pilootproject waarbij leveranciers van autodelen de overstap maken naar klimaatvriendelijke hybride voertuigen. Werknemers van het
‘Algemene Directoraat voor Milieubescherming’
in Rome onderzoeken momenteel de toepassingmogelijkheden van lokale autodeeldiensten
voor bedrijven.
Vergelijkbaar met het Italiaanse model, maar
dan zonder overheidssteun, werd er in oktober
HQQRYHPEHUHHQDIGDQNLQJFDPSDJQH
gevoerd door Mobility Car-Sharing Cooperative
in Zwitserland. Geïnteresseerden konden hun
wagen inwisselen tegen een combopakket van
Mobility afdeling Zürich (een jaarabonnement
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De Zwitserse klimaatcent komt autodelen
ten goede

)LJ,QRNWREHURUJDQLVHHUGH0RELOLW\HHQSXEOLHNHDXWRYHUNRRS
campagne (Bron: PHOTOPRESS/Mobility CarSharing Switzerland)

Juni 2009

'HKHI¿QJYDQGHNOLPDDWFHQWJHEHXUWGRRUHHQ
Zwitserse organisatie die met de geïnde midGHOHQNOLPDDWSURMHFWHQ¿QDQFLHUW0LQVWHQVHHQ
deel van die klimaatprojecten moet lokaal zijn.
Begin 2007 startte Mobility – met de middelen
van het Klimaatcent Fonds – een project op
dat tot doel heeft, over een periode van 2007
tot 2012, 50.000 nieuwe leden te werven voor
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Overheidssteun voor
autodelen
autodelen en een reductie van ongeveer 30.000
ton CO2 –emissie te bewerkstelligen. Daartoe
wordt de promotie gericht op individuele klanten uitgebreid en een adviesgroep uitgebouwd
die bedrijven adviseert in verband met autodelen. Verder was het Klimaatcent Fonds een van
de geldschieters van een reeks zeer succesvolle
TV-spotjes over “de beste auto van de hele
wereld”.
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plaatselijke Ministerie van Milieu. Wordt de
slogan van de campagne behaald, dan betekent
dit een toename van bijna twee derden voor
deze toch wel kleine staat. De sensibilisatiecampagne ging in april 2009 van start in Kiel
met een grootse kick-off, waarbij de plaatselijke
milieuminister een nieuwe autodeelstandplaats
SOHFKWLJRSHQGH ]LH¿J 'HNHUQYDQGH
campagne bestaat uit een reeks posters met
drie aanstekelijke thema’s die verspreid worden
op voertuigen en aan haltes van de openbare
vervoersmaatschappij.

Fig. 3. Deel van een tv-spot “de beste auto ter wereld van Mobility Zwitzerland, gesteund door subsidiëring van het Zwitserse klimaatcent Fonds
(Bron: Mobility CarSharing Cooperative)

Sensibilisatiecampagnes gesteund door
de overheid
Leveranciers van autodeeldiensten beschikken
over het algemeen over een relatief bescheiden
promotiebudget. Daarom is overheidssteun
voor grootschalige sensibilisatiecampagnes
bijzonder wenselijk. Ten eerste verhogen zulke
campagnes de naambekendheid over het hele
land en bereiken ze mensen die door de beperkte advertentiekanalen van de autodeelaanbieders onbereikt zouden blijven. Ten tweede
komt de steun van een ministerie de geloofwaardigheid van campagne te goede en wordt
deze daardoor ook meer au sérieux genomen.
Eind 2008 besloot de Duitse staat SchleswigHolstein 34.000 euro te investeren in een
publicitaire campagne die over de hele staat
verspreid zou worden met de slogan “1.000
keer meer autodelen” – een voorstel van het
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Fig. 4. De Duitse
minister van
leefmilieu van
de Duitse staat
Schleswig-Holstein,
Dr. Von Boetticher, lanceert de
autodeelbewustmakingscampagne
gesteund door
zijn ministerie.
Postertekst: “Ik
heb 70 auto’s!”
(Bron: Ministerie
van landbouw, milieu and landelijke
gebieden van de
Duitse deelstaat
Schleswig-Holstein)
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Verdere informatie :
Inziativa Car Sharing : http://www.icscarsharing.it/ (in het Italiaans)
Italiaanse steun voor autodelen: http://www.trail.liguria.it/Mobil_passegeri/Car-Sharing.htm (in het
Italiaans)
Venditti, Antonio: Il Ruolo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nello
sviluppo dei servizi di Car Sharing sul territorio nazionale. Presentation at the 4 Car-Sharing Forum on
07.04.2009 in Rome (in het Italiaans)
Mobility Cooperative, Zwitzerland voor de campagne ‘de beste auto ter wereld’ : http://www.das-beste-auto-der-welt.ch/ (in het Duits, Frans met TV spots in Zwitsers Duits).
Auteur
Weiterführende
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Autodeelstandplaatsen op de openbare weg
doen het aantal autodelers stijgen
Essentieel voor een goed beheer van autodelen is dat de autodeelvloot (van de juiste grootte)
een geschikte locatie krijgt toebedeeld voor haar standplaatsen. Enerzijds worden standplaatsen
het best zo dicht mogelijk bij de woningen van individuele klanten geplaatst of bij de werkplaatsen van de professionele klanten, opdat de afstand tot de wagens zo klein mogelijk blijft. Uit
onderzoek blijkt dat de optimale wandelafstand voor klanten zo’n 500 tot 700 m bedraagt. Wordt
die limiet overschreden, dan neemt de aanlokkelijkheid van de standplaats af. Anderzijds moeten
standplaatsen zo worden geplaatst dat ze het potentieel hebben om nieuwe klanten aan te trekken. De voertuigen moeten immers zo optimaal en economisch mogelijk benut worden.
Tot op heden vinden we standplaatsen in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk bijna uitsluitend terug op gehuurde private terreinen. Soms gaat het om privé-terreinen in het beheer van
overheden of openbare vervoersmaatschappijen. In dichtbevolkte, multifunctionele stadsdelen
beschikken autodeelaanbieders haast nooit over de mogelijkheid om hun bedieningsgraad te verhogen door parkeerplaatsen te creëren op privé-terrein. Daarvoor is er te weinig ruimte beschikbaar. In zulke verstedelijkte gebieden, meestal gelegen rond de stadscentra, ligt het potentieel
voor autodelen erg hoog.
Om het aantal voertuigen en standplaatsen parallel te laten toenemen met het klantenbestand
voor autodelen, is het noodzakelijk dat er in de openbare ruimte plaats wordt gemaakt voor
autodeelparkeerruimte. Een aantal Europese landen verleende zijn steden en gemeenten daartoe
de legale basis – wat bijzonder voordelig bleek voor de uitbouw van autodelen in deze landen.
Voorbeeld: België
In België vond er een overdracht van bevoegdheden plaats van het nationale niveau naar het
lokale, voor beslissingen m.b.t. het toekennen
van parkeerruimte voor de diverse vervoersmaatschappijen (welke dienst of maatschappij krijgt
hoeveel en waar). Aangezien autodelen wordt gezien als een milieuvriendelijke mobiliteitsdienstverlening, werken lokale overheden samen met autodeelaanbieders
en vaardigen ze
vergunningen
uit waarmee
standplaatsen
in de openbare
ruimte gelokaliseerd kunnen
worden. Deze
locaties kunnen
voorts, indien
nodig, gebruikmaken van een
beveiliging via

beugels. Op die manier wordt een vlotte werking
gewaarborgd.
Zelfs groepen die gewoon onder vrienden of
buren aan autodelen doen – en lid zijn van de
organisatie vzw Autopia – kunnen in sommige
Belgische steden gebruikmaken van de speciaal
daarvoor voorbehouden parkeerplaatsen.

Fig. 1: Autodeelstandplaats in Wallonië (Bron: Cambio België)
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Fig. 2: Autodeelstandplaats op een industrieterrein in Brussel (Bron: Cambio België)
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Autodeelstandplaatsen
op de openbare weg
Voorbeeld: Amsterdam, Nederland
Ook in Nederland hebben stadsbesturen het recht
om lokale akkoorden te sluiten m.b.t. de vraag wie
in een speciale zone van de openbare ruimte mag
parkeren.
Het voorbeeld van Amsterdam illustreert waarom
het een goed idee is om de bevoegdheid voor het
toekennen van parkeerruimte aan autodeelprojecten over te laten aan het lokale bestuur. Dit kan
zijn beslissingen immers het best afstemmen op
de lokale situatie. Wie ooit rondwandelde in het
prachtige stadscentrum van Amsterdam binnen de
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Voorbeeld: Helsinki, Finland
Tot op heden is City Car Club de enige autodeelaanbieder in Finland. Het telt 90 standplaatsen in
Helsinki en drie aangrenzende gemeenten. 40 van
deze standplaatsen zijn gelegen in de openbare
ruimte van Helsinki, de overige zijn gelokaliseerd op
privaat terrein.
In Finland beschikken lokale overheden over een
uitgebreide autonomie in hoe ze hun openbare
ruimte beheren. Het nationale beleid verbiedt noch
verplicht de toekenning van openbare ruimte voor
autodeelaanbieders. Helsinki’s stadsbestuur heeft dit
ingevuld door parkeerplaatsen op de openbare weg
te verhuren aan de autodeelaanbieders. Op straat
zijn er parkeerplaatsen die voor autodeelvoertuigen
zijn gereserveerd en waar het voor andere voertuigen verboden is te stoppen. City Car Club betaalt
voor deze zones een huurprijs die overeenstemt met
de stadszone waarin ze liggen.

)LJ*UHHQZKHHOVVWDQGSODDWVHQRYHU]LFKWYDQ$PVWHUGDP %URQ
Greenwheels)

grachtenring, beseft hoe beperkt de ruimte is die de
openbare weg inneemt. Veel straten hebben slechts
enkele parkeerplaatsen, en dan nog aan één kant
van de straat. Dit is zelfs niet bij benadering voldoende om in de parkeernoden van een grote stad
te voorzien. Omwille van het hoge grondwaterpeil
is het bovendien uitgesloten dat er ondergrondse
parkeerterreinen worden aangelegd.
Het dichte netwerk van autodeelstandplaatsen
van Greenwheels (het grootste autodeelbedrijf in
1HGHUODQGHQ$PVWHUGDP JHwOOXVWUHHUGLQ¿JXXU
bewijst dat autodelen een echt alternatief is voor
privé-auto-eigenaarschap. Het gebrek aan parkeerruimte voor particuliere wagens wordt opgevangen
door autodelen, terwijl er niet aan comfort wordt
ingeboet. Het dichte netwerk van standplaatsen in
de openbare ruimte verzekert de beschikbaarheid in
de directe omgeving van woningen en werkplaatsen
in het stadscentrum.

2

Fig. 4: Gereserveerde autodeelstandplaats in Helsinki; tekst onder het
“niet stoppen” bord: “uitgezonderd City Car Club voertuigen” (Bron: City
Car Club)

Voorbeeld: Italië
Als gevolg van het nationale beleid (verspreidingscode), is parkeren op de openbare weg enkel toegestaan voor openbare vervoersvoertuigen en voertuigen van zwaar mindervalide mensen. Deze ruimtes
worden van verkeerd parkeren gevrijwaard door
sleepdiensten. Daarnaast zijn er in de steden zones
die van normaal verkeer gevrijwaard zijn, omdat er
commerciële activiteiten zijn toegestaan. Autodelen behoort hier ook toe. Gebruikers betalen een
vergoeding om toegang te hebben tot deze ruimtes, maar stadsbesturen kunnen vrijstellingen van
vergoedingen goedkeuren als het gaat om gebruik
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dat het algemene nut dient. De lokale ordediensten
mogen – met uitzondering van de politiediensten
van de metropolen Rome en Milaan – geen verkeerd
geparkeerde voertuigen uit deze zones wegslepen.
Fig. 5:
Gereserveerde
autodeelstandplaats
in Turijn
(Bron:
Car City
Club
S.R.L.)

Fig. 6:
Gereserveerde
autodeelstandplaats in
Bolzano
(Bron:
Coop Car
Sharing
Bz)

Initiativa Car Sharing (ICS), het openbare coördinatiecentrum van autodelen Italië, heeft een
wetsvoorstel ingediend om autodeelstandplaatsen
in Italië een wettelijk statuut toe te kennen dat het
equivalent is van de haltes van de openbare vervoersmaatschappij. Hiermee zou autodelen wettelijk
volledig beschermd worden. Deze wet werd in april
2009 voorgelegd aan het parlement, maar werd nog
niet goedgekeurd.

Voorbeeld: Cork, Ierland
Het Ierse nationale beleid geeft lokale besturen
de macht om parkeerruimtes toe te kennen aan
verschillende verkeersgebruikers. Hoewel autodeelwagens op dit moment nog niet zijn opgenomen in
deze categorieën, heeft het stadbestuur van Cork
een akkoord gesloten met Garda Síochána (nationale politiediensten) van Cork om er, op pilootbasis,
parkeerruimte voor te behouden aan GoCar, de

ZZZPRPRFVHX
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autodeelaanbieder die in september 2008 werd opgericht. In totaal zijn er acht parkeerplaatsen op vier
GoBases (standplaatsen), gelegen in het stadscentrum. De signalisatie van het stadsbestuur van Cork,
het GoCar-logo en de geautomatiseerde hekken
geven aan dat het om een autodeelparkeerruimte
gaat en beschermen deze.
De Stad Cork hoopt dat dit pilootproject met opstraat-gelegen parkeerruimte succes zal hebben en
werkt momenteel met het Ierse Departement van
Vervoer aan een voorstel voor een wetswijziging
waardoor autodeelvoertuigen zouden worden opgenomen in de reeks erkende categorieën op nationaal
niveau.

Besluit met betrekking tot de ervaring met
autodeelstandplaatsen in de openbare
ruimte
Samenvattend kunnen we besluiten dat daar waar
de bevoegdheid voor het toekennen van parkeerruimte aan autodeelstandplaatsen wordt overgedragen aan de lokale besturen, deze bevoegdheid op
een verantwoorde manier wordt ingevuld. Stadsbesturen beslissen waar in de openbare ruimte de
autodeelstandplaatsen gevestigd worden en welke
plaats hun precies toekomt op die ruimtes waar de
openbare straatruimte beperkt is voor alle openbare
diensten. Daar waar het nationale dan wel het lokale
beleid autodeelstandplaatsen heeft toegelaten in
stadsruimte, heeft dit bijgedragen tot een toename
van autodeelparticipatie. In geen enkel land heeft
dit geleid tot een stroom van protest in het voordeel
van de openbare ruimte.
En andere Europese landen met ontwikkelde autodeelplannen?
Sommige landen hebben dan wel een ontwikkeld
plan voor autodelen, maar ontbreekt het aan de
wetgeving om op straat gelegen autodeelstandplaatsen toe te staan.

Fig. 7:
Op straat
gelegen
parkeerplaats in
de stad
Cork
(Bron:
Mendes
GoCar
Ltd.)

-XQL



Autodeelstandplaatsen
op de openbare weg
In maart 2007 werd er door het Duitse Federale
Ministerie van Vervoer een wetsvoorstel ingediend
om in heel het land de lokale overheden de macht
te geven om autodeelstandplaatsen toe te kennen.
Dit voorstel kon rekenen op een breed draagvlak:
het werd gesteund door de vakbonden, de lokale
overheden en de Duitse staten. Het parlementaire
debat werd echter lamgelegd door het veto van het
federale Ministerie van Economie, dat deze wetgeving beschouwt als oneerlijke concurrentie voor
DXWRYHUKXXU¿UPD¶V
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Aangezien er geen uniforme wettelijke basis voorhanden is, hebben sommige lokale overheden en
staten gezocht naar andere oplossingen. In een
aantal steden hebben individuele standplaatsen
toestemming verkregen om zich te vestigen op basis
van de bestaande grijze zones in de wetgeving.
Verder zijn er parlementaire initiatieven in Oostenrijk
die ijveren voor een legale basis voor autodeelstandplaatsen in de openbare ruimte.
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Hoe overtuigen we
de lokale overheden?
/RNDOHUDGHQHQEHVWXUHQYRUPHQEHODQJULMNHERQGJHQRWHQYRRUDXWRGHHODDQELHGHUVLQKRHGH]H
KXQGLHQVWHQNXQQHQXLWERXZHQ'DDURPPRHWHQGHORNDOHRYHUKHGHQYURHJJHQRHJDOVSDUWQHUV
EHQDGHUGZRUGHQ6DPHQZHUNLQJPHWJHPHHQWHUDGHQHQVWDGVEHVWXUHQNDQRSYHUVFKLOOHQGH
YODNNHQ
 9DDN]LMQORNDOHRYHUKHGHQRRNYRRUQDPHZHUNJHYHUVLQVWHGHQHQJHPHHQWHQ6RPPLJH
ZHUNQHPHUVPDNHQUHJHOPDWLJYHUSODDWVLQJHQYRRUKXQZHUNHQGDDUYRRUGRHQ]LMHHQEHURHSRSGHJHPHHQWHOLMNHDXWRYORRWPDDUGH]HZRUGWKDDVWQRRLWWHQYROOHEHQXW$XWRGHHODDQELHGHUVNXQQHQORNDOHRYHUKHGHQEHQDGHUHQDOVWRHNRPVWLJHSURIHVVLRQHOHNODQWHQHQKHQ
EHZXVWPDNHQYDQGHSRWHQWLsOHEHVSDULQJVNRVWHQ:HYHUZLM]HQQDDUKHWYRRUEHHOGYDQGH
6WDG0QVWHULQ'XLWVODQGLQGH]HFRQWH[W
 (HQEHODQJULMNHLQIUDVWUXFWXXUPDDWUHJHOYRRUGHXLWERXZYDQDXWRGHOHQEHVWDDWHULQGDWHU
SDUNHHUUXLPWHYRRU]LHQZRUGWYRRUDXWRGHHOYRHUWXLJHQHQZHORSJHVFKLNWHORFDWLHV2SKHW
vlak van beschikbare parkeerplaatsen in de openbare ruimte speelt de lokale overheid een
RQGHUVWHXQHQGHVOHXWHOURO(HQDQGHUH¿FKHJDDWKLHUXLWJHEUHLGRSLQ ¿FKH
 7HQVORWWHYHUWDDOWSROLWLHNHVWHXQYDQKHWORNDOHEHVWXXU]LFKLQHHQJURWHUHJHORRIZDDUGLJheid en naambekendheid voor autodelen en opent dit voor de autodeelaanbieder de deur naar
nieuwe klanten
+RHZHOORNDOHEHVWXUHQLQGHHHUVWHSODDWVGHYRRUGHOHQYDQHHQVDPHQZHUNLQJPHUNHQDDQKXQ
HLJHQEXGJHW±HQPRJHOLMNRRNLQGHDIJHQRPHQSDUNHHUGUXNYRRUKXQHLJHQJHERXZHQ±LVKHW
GRHOYDQGHYHUNUHJHQSROLWLHNHVWHXQYRRUDXWRGHOHQGDWKHWDOJHPHQHZHO]LMQYDQGHJHPHHQWH
RIVWDGHQKDDUEHZRQHUVHURSYRRUXLWJDDW
Het interne mobiliteitsbeleid van het lokale
bestuur omvat ook autodelen – voorbeeld:
de Stad Münster in Duitsland
Sinds 1999 beschikt het stadsbestuur van Münster
over een intern mobiliteitsbeleid om reisonkosten
]RNRVWHQHI¿FLsQWHQPLOLHXYULHQGHOLMNPRJHOLMN
te maken. Sinds 2002 werkt de stad samen met
HHQSODDWVHOLMNHDXWRGHHORSHUDWRU 6WDGWWHLODXWR
&DU6KDULQJ0QVWHU*PE+ 2SGDWRJHQEOLNEHVWRQGHUHHQJURWHDXWRGHHOVWDQGSODDWVELMµ6WDGhuis 3’, waar veel van de technische diensten van
GHVWDGJHJURHSHHUG]LMQ'HDXWRGHHOZDJHQV
GLHHUJHVWDWLRQHHUG]LMQVWDDQRSZHUNGDJHQYDQ
WRWXLWVOXLWHQGWHUEHVFKLNNLQJYDQKHW
VWDGVSHUVRQHHO'DDUQDPDNHQ]HZHHUGHHOXLW
van de openbare autodeelvloot. Sinds 2004 beVWDDWHUHHQJHOLMNDDUGLJHUHJHOLQJYRRUµ6WDGKXLV
2’. Parallel hiermee werd de parkeerruimte voor
ambtenaren beperkt op terreinen van de stad en
VORQNKHWDDQWDOWRHODWLQJHQRPSULYpZDJHQVWH
JHEUXLNHQYRRU]DNHOLMNHYHUSODDWVLQJHQGUDVWLVFK
$OGH]HPDDWUHJHOHQOHYHUGHQGH6WDG0QVWHU
HHQMDDUOLMNVHEHVSDULQJRSYDQRQJHYHHU
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HXURYHUYRHUVRQNRVWHQ,QGLWEHGUDJ]LW
GHNRVWYHUYDWYDQGHHLJHQYORRWDIVODQNLQJDOVRRN
GHGUDVWLVFKHGDOLQJYDQWHUXJEHWDOLQJHQDDQ
DPEWHQDUHQGLHKXQSULYpYRHUWXLJLQ]HWWHQYRRU
]DNHOLMNHYHUSODDWVLQJHQ7RWRS]HNHUHKRRJWH
JDDQGHLQNRPVWHQXLWKHWSDUNHHUEHOHLGWHQNRVWH
YDQGHZHUNQHPHUV'HSULMVYDQKHWDXWRGHHOOLGPDDWVFKDSZRUGWDOVHHQH[WUDNRVWLQUHNHQLQJ

)LJ2SGHDXWRGHHOVWDQGSODDWV3RROLQ0QVWHUGLFKWELM6WDGKXLV
ZRUGHQWLMGHQVGHNDQWRRUXUHQDXWRGHHOYRHUWXLJHQYRRUEHKRXGHQDDQ
GHVWDGVDPEWHQDUHQ %URQ6WDGWWHLODXWR&DU6KDULQJ0QVWHU*PE+
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Een stedelijk autodeelbeleid – voorbeeld:
Bremen, Duitsland

JHEUDFKW'H]HPDDWUHJHOHQUHVXOWHHUGHQLQ
HHQDDQ]LHQOLMNHEHVSDULQJRSZHUNJHERQGHQ
YHUSODDWVLQJHQWRWHHQVORUGLJHNPSHU
MDDU+HWOHLGGHWRWHHQUHGXFWLHYDQWRQ
&22-emissies.
'HPDQLHUZDDURS0QVWHUHHQVDPHQZHUNLQJ
PHWGHSODDWVHOLMNHDXWRGHHORSHUDWRURSQHHPW
in haar intern mobiliteitsbeleid, biedt een opvalOHQGYRRUEHHOGYDQKRHLHGHUHHQEDDWKHHIWELM
HHQVDPHQZHUNLQJ'RRUVDPHQLQ]HHWHJDDQ
NRQKHWVWDGVEHVWXXUHHQDDQ]LHQOLMNHEHVSDULQJUHDOLVHUHQWHUZLMOGHDXWRGHHORSHUDWRU
HQ]LMQSDUWLFXOLHUHNODQWHQ¶VDYRQGVHQLQKHW
ZHHNHQGRSH[WUDYRHUWXLJHQNRQGHQUHNHQHQ
'LWPDDNWHDXWRGHOHQGDQZHHUDDQWUHNNHOLMNHU
YRRUKHWJURWHSXEOLHN

$OVPDDWUHJHOWHJHQPLOLHXYHUYXLOLQJHQYHUNHHUVFRQJHVWLHNDQDXWRGHOHQJHwQWHJUHHUG
worden in lokale beleidsplannen. Autodelen kan
ELMYRRUEHHOGGHHOXLWPDNHQYDQHHQNOLPDDWEHVFKHUPLQJVSURMHFWRIGHEHZDNLQJYDQGH
OXFKWNZDOLWHLW+HWNDQZRUGHQRSJHQRPHQLQ
plannen voor een doordacht verkeersbeheer
RIVWHGHQERXZNXQGLJHXLWEUHLGLQJ'DDUQDDVW
NXQQHQVWDGVEHVWXUHQDXWRGHHOSURMHFWHQ]HOI
RQWZLNNHOHQHQXLWYRHUHQ'HVWDG%UHPHQ
ZHUNWPRPHQWHHOHHQGHUJHOLMNSODQXLW+HW
SODQEHYDWRQGHUPHHUGHYROJHQGHHOHPHQWHQ
 +HWLQSODQQHQYDQSDUNHHUUXLPWHPRHWGH
SODQQLQJYDQDXWRGHHOVWDQGSODDWVHQRQGHUVWHXQHQHQHUPRHWHQJHVFKLNWHORFDWLHV
ZRUGHQYDVWJHOHJGYRRUQLHXZHVWDQGSODDWsen in de openbare ruimte.
 2SIHGHUDDOQLYHDXZRUGWHUHHQZHWYHUZDFKWGLHVWDGVEHVWXUHQGHQRGLJHZHWWHOLMNHIXQGDPHQWHQ]DOELHGHQRPHHQORNDDO
EHOHLGWHYRHUHQ'HVWDG%UHPHQVSHHOWHHQ
voortrekkersrol in de realisatie en de bespoeGLJLQJYDQGH]HSURFHGXUHV
 (HQEHWHUHDIVWHPPLQJWXVVHQKHWRSHQEDUH
vervoer en autodelen.
 'RHOJHULFKWHVHQVLELOLVDWLHHQLQIRUPDWLHFDPSDJQHVURQGJHULFKWHPDDWUHJHOHQZDDUGRRU

Steun van lokale overheden in Italië
,Q,WDOLsZDUHQHUKHHOZDWVWHGHQHQUHJLR¶V
EHWURNNHQELMGHRSULFKWLQJYDQSODDWVHOLMNH
DXWRGHHOFHQWUD'LWZHUGJHVWLPXOHHUGGRRUKHW
nationale coördinatiecentrum voor de uitbouw
YDQDXWRGHOHQQO,QL]LDWLYD&DU6KDULQJGDW
JHVWHXQGZRUGWGRRUKHW,WDOLDDQVH0LQLVWHULH
van Milieu. In verschillende steden is het lokale
EHVWXXUUHFKWVWUHHNVEHWURNNHQELMGHSODDWVHOLMNHRUJDQLVDWLHYDQDXWRGHOHQ
'HSROLWLHNHVWHXQOHLGWLQPHQLJH,WDOLDDQVH
VWDGWRWHHQYRRUNHXUVEHKDQGHOLQJYRRUDXWRGHHOYRHUWXLJHQ
 $XWRGHHOYRHUWXLJHQKHEEHQRQEHSHUNWH
WRHJDQJWRWODJHHPLVVLH]RQHVLQGHVWDGVFHQWUDLQKHWOHYHQJHURHSHQRPGH]ZDNNH
OXFKWNZDOLWHLWWHYHUEHWHUHQ+HWJHZRQH
YHUNHHULVGDDUHQWHJHQJHERQGHQDDQWLMGVEHSHUNLQJHQ
 $XWRGHHOYRHUWXLJHQPRJHQULMGHQRSGHYRRU
EXVVHQYRRUEHKRXGHQULMVWURNHQZDWEHWHNHQWGDWGHHUJVWHRSVWRSSLQJJHELHGHQLQGH
VWDGJHPHGHQZRUGHQ
 $XWRGHHOYRHUWXLJHQPRJHQJUDWLVJHSDUNHHUG
worden in de “blauwe zones” van het stadscentrum
(HQGHUJHOLMNRQGHUVWHXQHQGPRELOLWHLWVEHOHLG
YLQGHQZHLQ7XULMQ9HQHWLs%RORJQD5LPLQLHQ
0RGHQD'DDUQDDVWGRHQKHHOZDWVWDGVEHVWXUHQLQ,WDOLsHHQEHURHSRSDXWRGHOHQYRRUGH
ZHUNJHERQGHQYHUSODDWVLQJHQYDQKXQZHUNQHmers.
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)LJ2SHQLQJYDQKHWGHUGH]JQ0RELOSXQNW PRELOLWHLWSXQW WH%UHPHQ
GRRU YDQOLQNVQDDUUHFKWV 3HWHU1ROWHQLXV$OJHPHHQ'LUHFWHXUYDQ
%UHSDUN SDUNHHUPDDWVFKDSSLM .HUVWLQ+RPULQJKDXVHQ$OJHPHHQ
'LUHFWHXUYDQ&DPELR%UHPHQ'U5HLQKDUG/RVNH%UHPHQV6HQDWRU
YDQ/HHIPLOLHX%RXZ7UDQVSRUWHQ(XURSHVH=DNHQ:DOWUDXW2VWHUORK
+RRIGYDQ%UHPHQVSODDWVHOLMNHYHUYRHUVPDDWVFKDSSLMHQ5DLQHU&RXQHQ
0DUNHWLQJ0DQDJHUYDQ%UHPHQ6WUDHQEDKQ$* WUDPPDDWVFKDSSLM 
0RELOLWHLWVSXQW]LMQLQWHUPRGXODLUH$XWRGHHOVWDQGSODDWVHQLQGHRSHQEDUH
UXLPWH %URQ%UHPHQ6HQDDWV]HWHOYRRU/HHIPLOLHX%RXZ7UDQVSRUWHQ
(XURSHVH=DNHQ 
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Hoe overtuigen we
de lokale overheden?
HHQKRJHUHNHQQLVJUDDGZRUGWEHUHLNWELMGH
YROJHQGHGRHOJURHSHQZHUNQHPHUVVFKRROkinderen, kleuters.
 $XWRGHOHQZRUGWJHwQWHJUHHUGLQGHYHUSODDWVLQJHQYDQGHZHUNQHPHUVDDQGHVWDGHQ
GLWRYHUGHYHUVFKLOOHQGHDIGHOLQJHQYDQKHW
ORNDOHEHVWXXUKHHQ GHVWDGDOVSURIHVVLRQHOHDXWRGHHONODQW 9HUGHUZRUGHQHULQVSDQQLQJHQJHOHYHUGRPLQVDPHQZHUNLQJPHW
GHNDPHUYDQNRRSKDQGHOGHPRJHOLMNKHGHQ
YDQDXWRGHOHQEHNHQGWHPDNHQELMDQGHUH
EHGULMYHQYRRUHHQRSWLPDOHUYORRWEHKHHU
Kleine autodeelaanbieders opgenomen in
het weefsel van de stad – voorbeeld: Esslingen, Duitsland
9&'*HPHLQVFKDIWVDXWR(VVOLQJHQH9LVHHQ
NOHLQHRQDIKDQNHOLMNHDXWRGHHODDQELHGHULQGH
EXXUWYDQ6WXWWJDUW'HRUJDQLVDWLHWHOW]R¶Q
NODQWHQYRRUYRHUWXLJHQ'HDDQELHGHULVHHQ
SODDWVHOLMNHDIGHOLQJYDQGH'XLWVHDOWHUQDWLHYH
YHUYRHUVRUJDQLVDWLH9HUNHKUVFOXE'HXWVFKODQG
9&' GLHYRRUPLOLHXYULHQGHOLMNHYRUPHQYDQ
YHUYRHUSOHLW'DQN]LMGH]HYHHO]LMGLJHEHQDGHULQJYDQPRELOLWHLWVEHOHLGDFWLHVOLJWGH]HLHWZDW
atypische autodeelaanbieder verankerd in de
YHUVFKLOOHQGHVWDGVQHWZHUNHQGLH(VVOLQJHQULMN
is.
6LQGVRQGHUKRXGW9&'*HPHLQVFKDIWVDXWR
(VVOLQJHQH9HHQQDXZVDPHQZHUNLQJVYHUEDQGPHWKHWVWDGVEHVWXXUYDQ(VVOLQJHQ+HW
VWDGVEHVWXXUJHEUXLNWDXWRGHHOYRHUWXLJHQYRRU
]LMQYHUSODDWVLQJHQHQYHUGHUKXXUWGHDXWRdeelaanbieder ook parkeerruimte op terreinen
GLHWRHEHKRUHQDDQGHVWDG(HQQDELMJHOHJHQ
VWDGMHGDWRRNGRRUGHDXWRGHHODDQELHGHUEHGLHQGZRUGWJDDW]HOIVHHQVWDSMHYHUGHULQ]LMQ
VDPHQZHUNLQJVYHUEDQG6LQGVVWHOWKHW
VWDGVEHVWXXUYDQ2VW¿OGHUQHHQZDJHQLQKDDU
EH]LWWHUEHVFKLNNLQJYDQGHDXWRGHHOJHPHHQVFKDS'HKHOIWYDQGHGDJZRUGWGHDXWRLQJHzet voor de koerierdienst van de stad en buiten
de kantooruren wordt de auto samen met de
DQGHUHGULHDXWRGHHOZDJHQVWHUEHVFKLNNLQJJHVWHOGYDQGHDXWRGHHOJHPHHQVFKDS'HDFWLHYH
RQGHUVWHXQLQJYDQGHWZHHVWDGVEHVWXUHQKHHIW
GHDXWRGHHODDQELHGHUHHQJRHGHUHSXWDWLH
EH]RUJG±HQGLWZDVGXLGHOLMNPHUNEDDUDDQGH
VSHFWDFXODLUHJURHLFLMIHUVYRRU
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'HDXWRGHHODDQELHGHUZHUNWRRNQDXZVDPHQ
met andere partners. City Initiative, de bond
YDQNPR¶VLQKHWVWDGVFHQWUXPYDQ(VVOLQJHQLV
RRNHHQNODQW'HLQGLYLGXHOHEHGULMYHQJHOHJHQLQKHWVWDGVFHQWUXP±YRRUKHWRYHUJURWH
GHHOHHQYRHWJDQJHUV]RQH±JHEUXLNHQKHW
QDELMJHVWDWLRQHHUGHDXWRGHHOYRHUWXLJYRRUKXQ
]DNHOLMNHYHUSODDWVLQJHQ'HVDPHQZHUNLQJPHW
GHMHXJGNULQJYDQGHVWDGHHQYHUERQGYDQ
SODDWVHOLMNHMHXJGYHUHQLJLQJHQOHLGGHGDQZHHU
tot de aankoop van een minibus. Leden van de
MHXJGNULQJNULMJHQYRRUUDQJYRRUKHWJHEUXLN
YDQGHPLQLEXVPDDUKHWYRHUWXLJLVRRNYRRU
GHRYHULJHDXWRGHHONODQWHQWRHJDQNHOLMN

)LJ+HWVWDGVYRHUWXLJYDQ2VW¿OGHUQZRUGWLQJH]HWYRRUDOJHPHQH
DXWRGHHOGLHQVWHQ]RGUDGHGDJWDDNYDQGHNRHULHUHURS]LW %URQ
9&'*HPHLQVFKDIWVDXWR(VVOLQJHQH9

)LJ6\PEROLVFKHRYHUKDQGLJLQJYDQGHDXWRVOHXWHOELMGH]HWHOYDQ
&LW\,QLWLDWLYH(VVOLQJHQ±SODDWVHOLMNH]DDNYRHUGHUVZRUGHQVDPHQ
DXWRGHHONODQW %URQ9&'*HPHLQVFKDIWVDXWR(VVOLQJHQH9
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Meer informatie
'H6WDG0QVWHU8UEDQ3ODQQLQJ2I¿FH (GV   %HWULHEOLFKHV0RELOLWlWVPDQDJHPHQWGHU6WDGW
YHUZDOWXQJ0QVWHU3URMHNWDXVZHUWXQJXQG+DQGOXQJVHPSIHKOXQJHQ5HLKH%HLWUlJH]XU6WDGWIRU
VFKXQJ6WDGWHQWZLFNOXQJ6WDGWSODQXQJLVVXH0QVWHU LQKHW'XLWV

Auteur
Weiterführende
Informationen:

momo Projectcoördinatie

:LOOL/RRVH

+RPHSDJHGHU0RELOLW\*HQRVVHQVFKDIWKWWSZZZPRELOLW\FK
LQ(QJOLVFK'HXWVFKXQG)UDQ]|VLVFK
%XQGHVYHUEDQG&DU6KDULQJH9
Freie Hansestadt Bremen
Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und
Europa

+DXVPDQQVWU
+DQQRYHU
ZLOOLORRVH#FDUVKDULQJGH
ZZZFDUVKDULQJGH

België
Bond Beter Leefmilieu
www.bondbeterleefmilieu.be

0LFKDHO*ORW]5LFKWHU 0LFKDHO)U|PPLQJ
$QVJDULWRUVWU
%UHPHQ
7HO  
)D[  
momo@umwelt.bremen.de
www.momo-cs.eu

Taxistop
www.taxistop.be

Griekenland

International Association
for Public Transport
ZZZXLWSRUJ

Center for Renewable Energy Sources
ZZZFUHVJU

Ierland

Tsjechië
Institute for Environmental Policy
KWWSHNRSROLWLNDF]

Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing
ZZZPHQGHVLHZZZJRFDULH

Finland
Motiva
ZZZPRWLYD¿

Italië
Italian Ministry of Environment,
Land and Sea (IME)
www.minambiente.it

Duitsland
Der Senator für Umwelt,
Bau, Verkehr und Europa
KWWSEDXXPZHOWEUHPHQGH
Cambio Mobilitätsservice GmbH
ZZZFDPELRFDUVKDULQJGH

Italian Board for New Technologies
Energy and Environment (ENEA)
www.enea.it

Spanje

Bundesverband CarSharing e.V.
ZZZFDUVKDULQJGH

,((GLVFODLPHU

Foundation Sustainable
and Safety Mobility
ZZZIXQGDFLRPRELOLWDWVRVWHQLEOHRUJ

*HVSRQVRUGGRRU

'HHQLJHYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGRYHUGHLQKRXGYDQGH]HIDFWVKHHWOLJWELMGH
DXWHXUV+HWZHHUVSLHJHOWQLHWQRRG]DNHOLMNGHRSLQLHYDQGH(XURSHVHJHPHHQ
VFKDS'H(XURSHVH&RPPLVVLHLVQLHWYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWJHEUXLNYDQ
HQLJHLQKRXGHOLMNHLQIRUPDWLH
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Voorbeelden van budgetvriendelijke
doelgerichte marketing
Autodeelaanbieders hebben door meestal geen groot budget voor marketing. Ze moeten hun beSHUNWHPLGGHOHQGXV]RHI¿FLsQWPRJHOLMNLQ]HWWHQRPKXQGRHOJURHSWHEHUHLNHQ'XUHUHFODPHcampagnes zoals betaalde advertenties in de geschreven pers kunnen dan wel een groot publiek
bereiken, maar vallen tussen de andere advertenties niet genoeg op om het beoogde publiek te
bereiken.
,QGH]H¿FKHSUHVHQWHUHQZHHHQDDQWDOYRRUEHHOGHQYDQJHULFKWHEXGJHWYULHQGHOLMNHGRHOJURHSVSHFL¿HNHPDUNHWLQJVWUDWHJLHsQYRRUDXWRGHOHQ
Nieuwe klanten werven in de buurt van
nieuwe autodeelstandplaatsen
Nieuwe autodeelstandplaatsen worden vaak opgestart bij wijze van investering. Op het moment
dat een nieuwe standplaats in gebruik wordt genomen, zijn er doorgaans nog niet genoeg particuliere of professionele klanten om de voertuigen
ten volle te benutten. Het is dus aangewezen dat
de autodeeloperator publiciteitsinspanningen levert in de onmiddellijke omgeving van de nieuwe
autodeelstandplaats. Verschillende onderwerpen
kunnen daarbij benadrukt worden: de wandelaf-

stand tot de nieuwe standplaats, de schaarste aan
parkeerruimte in de buurt of de hoge kost van beschikbare parkeerplaatsen die te huur staan. Tijdelijke voordelige instappromo’s kunnen ook een
beslissende rol spelen in het – snel – aantrekken
van nieuwe klanten.
Peilen naar het draagvlak in nog niet bediende buurten en gebieden
Minder verstedelijkte gebieden hebben vaak een
relatief lager aantal autodeelklanten. Aangezien er
geen rendabele autostaanplaatsen kunnen worden
aangelegd in buurten die
nog in opbouw zijn, moeten bestaande klanten
soms een behoorlijke afVWDQGDÀHJJHQRPWRWELM
de dichtstbijzijnde standplaats te geraken.
Hoe kunnen we in die
omstandigheden een
cliënteel uitbouwen die
groot genoeg is om een
eventuele nieuwe standplaats zo snel mogelijk
op volle capaciteit te
laten draaien?
Autodeelaanbieders kunnen voor zichzelf uitmaken hoeveel klanten ze
minimaal moeten hebben voor een mogelijke
nieuwe standplaats en
kunnen vervolgens een
mededeling richten tot
hun klanten, met daarin
een overzicht van de be-

)LJ3URPRWLHÀ\HUYRRUHHQQLHXZHDXWRGHHOVWDQGSODDWVLQ$NHQ %URQ&DPELRDNHQ6WDGWWHLO$XWR&DU6KDULQJ
GmbH)
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bij autodeelaanbieders een bevraging doet naar
hoe zij aan nieuwe klanten geraakten en hoe deze
werden benaderd, dan komt mond-aan-mond reFODPHVWHHYDVWDOVHHUVWHDQWZRRUGXLWGHEXV'LW
impliceert twee dingen: bestaande klanten moeten tevreden gehouden worden over het product
en de diensten van de leverancier, en ze moeten
voldoende geïnformeerd en geïnteresseerd zijn
om het onderwerp ter sprake te brengen in hun
directe omgeving.
'DDUWRHNXQQHQDXWRGHHODDQELHGHUVWHUXJYDOlen op meer dan enkel de basisbestanddelen van
een goeddraaiende zaak, nl. een hoogwaardige
dienstverlening en klantvriendelijkheid. Ze kunnen
namelijk de mond-aan-mond reclame stimuleren
met twee maatregelen: eerst en vooral, kunnen ze
klanten op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen via een klantennieuwsbrief op papier of
SHUHPDLO7HQWZHHGHNDQHUHHQEHORQLQJVV\steem worden opgezet voor wie nieuwe klanten
aanbrengt. Elke nieuw aangeworven klant kan de
klant die deze binnenrijfde “rijkrediet” opleveren.
Informatiepakketten voor nieuwe buurtbewoners

Fig. 2: Poster die een nieuwe autodeelstandplaats promoot in de stad
6DEDGHOO %URQ$YDQFDU&DUVKDULQJ

staande klanten en vragende partijen in de omgeYLQJ'LW]RXYRRUEHVWDDQGHNODQWHQHHQVWLPXlans kunnen vormen om nieuwe klanten te werven
in hun buurt. Een dergelijke actie kan ook weer
gesteund worden d.m.v. tijdelijke promostunts.
'HUJHOLMNHYRUPHQYDQJHULFKWHORNDOHZHUYLQJ
ZHUGHQWRHJHSDVWGRRUGH'XLWVHDXWRGHHODDQELHGHUVWHLO$XWR7ELQJHQ.D\%HH&DU6KDULQJHQ
Würzburg.
Tevreden klanten en veelgebruikers werven
nieuwe klanten

Veranderingen in woonomstandigheden vormen
een uitgelezen kans om nieuwe gewoonten te ontwikkelen, en een verhuis naar een nieuwe stad of
een vreemde omgeving kan een gezin de stimulans bieden om nieuwe mobiliteitsregelingen te
WUHIIHQ'DJHOLMNVHYHUSODDWVLQJHQPRHWHQRSnieuw uitgetekend worden, wat mensen meteen
de kans biedt om nieuwe vervoerswijzen uit te
proberen.
6RPPLJHVWDGVEHVWXUHQELHGHQKXQQLHXZHLQwoners informatiepakketten waarin – naast heel
wat wetenswaardigheden over leven in de nieuwe
stad – een overzicht van de prijzen en dienstregeOLQJYDQGHRSHQEDUHYHUYRHUVPDDWVFKDSSLM HQ 
'LWLVHHQXLWJHOH]HQNDQVRPRSHHQVHOHFWLHYH
manier ook informatie te verspreiden over autodelen. Aangezien de adressen van nieuwe inwoners
RPZLOOHYDQSULYDF\RYHUZHJLQJHQQLHW]RPDDU
kunnen worden doorgespeeld aan autodeelaanbieders, is samenwerking met het plaatselijk bestuur
absoluut noodzakelijk om een dergelijke campagne te voeren.

³'HHHUVWHNODQWWUHNMHDDQPHWMHSXEOLFLWHLWGH
UHVWPHWMHGLHQVWYHUOHQLQJ´'H]HUHJHOXLWGH
marketing gaat zeker op voor autodelen. Als je
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Fig. 3: Voorpagina van het
verwelkompakket
van de stad Munchen; met daarin
een uitneembare bijlage over
DXWRGHOHQ %URQ
Müncher Verkehrsgesellschaft
PE+ 09* 
staatshoofdstad,
Kreisverwaltungsreferat)

Autodelen in verband brengen met het
openbare leven in de stad of van de buurt

 DXWRGHHOSXEOLFLWHLWVFDPSDJQH6WDGWPRELO
5KHLQ0DLQSDNWHRSKHW)UDQNIUW*UQH6RVVH
)HVWLYDO *UQH6RVVHEHWH
kent letterlijk “groene saus”
– en is een traditioneel
lentegerecht) uit met een
speciale promotie op zijn
diensten
• Een initiatief inzake autodelen tijdens de Europese
Mobiliteitsweek

Autodelen wordt in veel steden en streken gezien
als een nieuwe en innovatieve mobiliteitsdienst.
Een autodeelaanbieder met
een uitgebreid netwerk in
het openbare leven van
de stad of het betreffende
stadsdeel kan dit imago
nog versterken. Een dergelijk netwerk kan er ook voor
zorgen dat concrete informatie rond het gemak van
autodelen de weg vindt naar
een ruimer publiek. Een aantal noemenswaardige voorbeelden:
• Een autodeelinformatiestandje op een
buurtfeest of
een stadsfeest
• Een plaatselijke festiviteit met een
thematisch
Fig. 4: promostunt autodelen
aanknopingsRSKHW*UQH6RVVH)HVWLYDOLQ
Fig. 5: Logo van de Europese Mo)UDQNIXUW %URQ%XHUR$QWRQ
ELOLWHLWVZHHN %URQ(XURSHVH
punt voor een
Le Goff, Maja Wolff)

www.momo-cs.eu

&RPPLVVLH'LUHFWRUDDWYRRUKHW
Algemeen Leefmilieu)
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Fig. 6: autodeelcampagne van
de vervoersmaatschappijen te
Helsinki. Motto: slimme mensen gebruiken het openbaar
YHUYRHU±YULMZHODOWLMG %URQ
&LW\&DU&OXE
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Meer informatie:
2YHUKHWYHUZHONRPSDNNHWYRRUQLHXZHLQZRQHUVYDQGH6WDG0QFKHQ0QFKQHU9HUNHKUVJHVHOOVFKDIW
PE+ ERQGYDQRSHQEDUHYHUYRHUVPDDWVFKDSSLMHQLQ0QFKHQ VWDDWVKRRIGVWDG0QFKHQ9RRUVWHOOLQJ
YDQKHWORNDDOEHVWXXU*HVFKLHGPRELOLQ0XQLFK0XQLFK LQKHW'XLWV
2YHUGH(XURSHVH0RELOLWHLWVZHHNKWWSZZZPRELOLW\ZHHNHXURSHRUJ LQKHW(QJHOV

Auteur

momo Projectcoördinatie

Willi Loose
%XQGHVYHUEDQG&DU6KDULQJH9
Hausmannstr. 9-10
30159 Hannover

Freie Hansestadt Bremen
Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und
Europa

willi.loose@carsharing.de
www.carsharing.de

België
Bond Beter Leefmilieu
www.bondbeterleefmilieu.be

Michael Glotz-Richter & Michael Frömming
Ansgaritorstr. 2
%UHPHQ
7HO  
)D[  
momo@umwelt.bremen.de
www.momo-cs.eu

Taxistop
www.taxistop.be

Griekenland

International Association
for Public Transport
www.uitp.org

Center for Renewable Energy Sources
www.cres.gr

Ierland

Tsjechië
Institute for Environmental Policy
http://ekopolitika.cz

Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Finland
Motiva
ZZZPRWLYD¿

Italië
Italian Ministry of Environment,
Land and Sea (IME)
www.minambiente.it

Duitsland
Der Senator für Umwelt,
Bau, Verkehr und Europa
http://bauumwelt.bremen.de
Cambio Mobilitätsservice GmbH
www.cambio-carsharing.de

Italian Board for New Technologies
Energy and Environment (ENEA)
www.enea.it

Spanje

Bundesverband CarSharing e.V.
www.carsharing.de

IEE disclaimer:

Foundation Sustainable
and Safety Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org

Gesponsord door:

'HHQLJHYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGRYHUGHLQKRXGYDQGH]HIDFWVKHHWOLJWELMGH
auteurs. Het weerspiegelt niet noodzakelijk de opinie van de Europese gemeenVFKDS'H(XURSHVH&RPPLVVLHLVQLHWYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWJHEUXLNYDQ
enige inhoudelijke informatie.
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Autodelen kan ook in kleinere steden
Georganiseerd autodelen wordt algemeen aanvaard als een vervoersmogelijkheid in grotere
VWHGHQ'H]H¿FKHWRRQWPHWYHUVFKLOOHQGH(XURSHVHYRRUEHHOGHQDDQGDWKHWRRNPRJHOLMNLVRP
autodelen te organiseren in kleinere steden en gemeenten met een aanvaardbaar bedieningspeil.
In Zwitserland zijn er 410 plaatsen die bediend worden door de autodeelaanbieder Mobility. Nochtans tellen enkel de steden Zurich, Geneve, Basel, Bern en Lausanne meer dan 100,000 inwoners.
Vier andere steden (Winterthur, St.Gallen, Luzern en Lugano) hebben tussen de 50,000 en de
100,000 inwoners, en verder zijn er nog 24 steden met tussen de 20,000 en de 50,000 inwoners.
De meerderheid van de locaties met een uitstekende autodeelservice beschikt dus telkens over
minder dan 20,000 inwoners.
In Duitsland worden er 166 steden en gemeenten met minder dan 50,000 inwoners bediend door
autodeelaanbieders en zijn er 78 gemeenten met zelfs minder dan 20,000 inwoners (situatie rond
midden 2008).
Autodelen in kleinere steden en gemeenten
valt doorgaans enkel te regelen door vrijwilligers.
Waar we niet omheen kunnen, is dat de omstandigheden in kleinere steden inderdaad uitdagender
zijn. De concentratie van mensen die bereid zijn
hun mobiliteit te regelen zonder privé-wagens maar
met gedeelde voertuigen, ligt lager. De dichtheid
van potentiële autodelers is dat onvermijdelijk ook.
En minder autodeelwagens zorgen dan weer voor
een lagere boekingskans, aangezien boekingsaanvragen niet zo gemakkelijk verdeeld kunnen worden
over het beperkte aantal beschikbare auto’s,
wanneer de algemene vraag het hoogst is. Minder
auto’s heeft verder tot gevolg dat het economisch
niet haalbaar is om voltijdse werknemers in dienst
te hebben.
Kleinere steden die niet door professionele autodeelaanbieders uit de nabijgelegen grotere steden
bediend kunnen worden (anders dus dan in Hannover, Karlsruhe en Rhein-Neckar waar men wel op
verschillende ‘Stadtmobilafdelingen’ kan rekenen)
zijn aangewezen op vrijwilligersverenigingen. Het
hangt dus van de individuele mensen of groepen
van gelijkgestemden af, of zo’n dienst tot stand
komt. Zoals zo vaak hangt het succes van een
dergelijk vrijwillig initiatief af van de vindingrijkheid
en het engagement van de individuele “doeners”.
Toch tonen geslaagde voorbeelden aan dat autodeelparticipatie in kleinere steden en gemeenten
even goed, zoniet beter kan scoren dan in grotere
steden, als we rekening houden met het verschil in
bevolkingsaantallen.
Het lokale bestuur van dergelijke kleine steden en
gemeenten kan heel wat maatregelen treffen om
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de opstart en uitbouw van autodeelinitiatieven te
ondersteunen:
• Ze kunnen een professionele klant worden van
de autodeeldienst en er een beroep op doen
voor hun werkgebonden verplaatsingen
• Ze kunnen het economische risico van opstartende autodeelaanbieders opvangen door
(eventueel voor een vooraf bepaalde termijn)
een minimaal gebruik van de autodeelwagens te
garanderen

Juni 2009

Fig. 1: Gedeeltelijke kaart van autodeeldiensten in
Duitsland. Autodelen in de omgeving van Mannheim,
Karlsruhe en Frankfürt gebeurt in samenwerking met de
autodeellevaranciers van deze steden (Bron: http://
www.carsharing.de)
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• Ze kunnen hun communicatiekanalen ter beschikking stellen voor de promotie van plaatselijke autodeelmogelijkheden

Voorbeeld: Vaterstetten nabij München
(Duitsland)
In de gemeente Vaterstetten ten oosten van
München (21,000 inwoners), werd er in 1992 een
autodeeldienst opgericht die sindsdien een gestage
groei kende. Begin 2009 telde de dienst 90 particuliere en 4 professionele klanten (met in totaal 175
deelnemende chauffeurs) voor haar 7 autodeelwagens. De autodeelleverancier, Vaterstettener AutoTeiler e.V., heeft een vzw-structuur, kan terugvallen
op een goede organisatie en heeft nauwe banden
met het lokale bestuur. Het werk dat de vloot
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Technisch onderlegde verenigingsleden hebben een
aantal hulpmiddelen ontwikkeld voor het autodeelsysteem, zoals een elektronisch boekingssysteem
met automatische gegevensverwerking en een
goedkoop en speciaal voor kleinere organisaties
ontwikkeld toegangssysteem voor autodeelwagens.
Deze systemen werden tegen betaling ook aan
andere kleine organisaties doorgegeven.

Voorbeeld: Albertslund in Denemarken
Albertslund Delebil, de autodeelaanbieder van
de ongeveer 28,000 inwoners tellende gemeente
Albertslund, 14 km ten westen van Kopenhagen,
ging in juli 2000 van start met één auto en zeven
leden. Sindsdien is de vereniging uitgegroeid tot
een heuse vzw met 19 voertuigen, die gedeeld
worden door 111 leden. Al het werk gebeurt op vrijwillige basis. In samenwerking met andere Deense
autodeelaanbieders, heeft Albertslund Delebil een
eigen boekingssysteem ontwikkeld.

Voorbeeld: Moorcar in Groot-Brittannië

Fig. 2: Een voor autodelen gereserveerde parkeerplaats (in Vaterstetten)
op een centraal parkeerterrein van de gemeente (Bron: Willi Loose, bcs)

van zeven voertuigen met zich meebrengt, is te
bescheiden om er een voltijds medewerker voor in
dienst te nemen. Al het werk gebeurt op vrijwillige
basis en wordt verdeeld over de leden van de autodeelorganisatie. Een derde van het ledenbestand
doet zo minstens 1 taak.
De autodelers van Vaterstetten doen meer dan
alleen het organiseren van hun vereniging. Ze
zien zichzelf ook als “ontwikkelingsondersteuners”
voor al wie geïnteresseerd is om een autodeelinitiatief op te starten in andere kleine steden en
gemeenten. Klaus Brendl, voorzitter van Vaterstettener Auto-Teiler e.V. en bestuurslid van Bundesverband CarSharing (bcs – de Duitse Nationale
Koepel van Autodeelorganisaties), heeft al talloze
groepjes starters bijgestaan met gratis advies en
lag aan de wieg van heel wat autodeelorganisaties.

2

In 2002 richtten zes leden samen de autodeelvereniging Moorcar op in Ashburn in Engeland. Vandaag
telt de vereniging zeven voertuigen verspreid
over vier kleine steden in het zuidelijke deel van
Dartmoor. Het gebied bestrijkt zo’n 800 vierkante
kilometer en is typisch Engels plattelandsgebied.
Zeven jaar na de oprichting, hebben zo’n 55 particulieren en één professioneel lid zich aangesloten.
Alle 55 leden verklaren dat ze hun privé-wagen van
de hand deden als gevolg van hun participatie in
autodelen.
De organisatie van Dartmoor National Park heeft
een lopende boeking tijdens de kantooruren.
De oprichters zijn er trots op dat ze met Moorcar
als eersten een autodeeldienst hebben ontwikkeld

Fig. 3: De vloot van de autodeelvereniging Moorcar groeide op zeven jaar
tijd uit tot zeven auto’s (Bron: Moorcar)
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op het platteland, die bovendien blijft groeien.
Op verzoek staan ze klaar om andere groepen in
de omgeving te ondersteunen bij de opstart van
nieuwe autodeelinitiatieven.

Het Zwitserse voorbeeld – bijna-professionele autodeeldienstverlening op het platteland
Zoals we hierboven al aanhaalden, wordt autodelen
in Zwitserland voorzien in heel wat streken met
minder dan 20,000 inwoners. Daarbij zitten een
aantal gemeenten die moeilijk te bereiken zijn
vanuit de grotere steden. Hoe krijgt Mobility dit
voor elkaar?
+HW]RXWHRQHI¿FLsQWHQGXXU]LMQRPLQGH]HVWUHken autodeelwagens te laten onderhouden en te
bedienen door de technici die Mobility in loondienst
heeft – wat wel het geval is in de grotere gebieden.
Dan zouden ze immers talloze kilometers moeten
overbruggen om bij de voertuigen te geraken. In
plaats daarvan krijgen plaatselijke onderhoudstech-
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nici een deeltijds contract – tegen een bescheiden
loon om de kosten te dekken – waarvoor ze dan
voor een langere tijd de autodeelwagens nakijken,
wassen en in het algemeen onderhouden. Deze
losse medewerkers zijn allen lid van een coöperatieve en ontvangen, zoals door de Zwitserse wet
bepaald, een belastingsvoordeel voor het uitvoeren
van hun taak.
De overige diensten die Mobility biedt, kunnen
geregeld worden via het internet of het 24-uurper-dag bereikbare callcenter, wat inhoudt dat de
klantendienst zowel voor de plattelandsklanten
als de stadsklanten eenzelfde werking heeft. Door
een samenwerkingsverband met de Zwitserse
postdienst, is het voor iedereen mogelijk zich in te
schrijven voor Mobility Car-Sharing via de postkantoren verspreid over het hele land – wat leidt tot
een nationaal autodeelaanbod.

Fig. 4: Kaart
van Mobility Car-Sharing
standplaatsen in
Zwitserland (de
situatie op het
eind van 2007;
de situatie in de
lente van 2009,
er bestaan
intussen meer
dan 1,100
standplaatsen)
(Bron: Mobility
Coöperative)
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Meer informatie:
Vaterstettener Auto-Teiler e.V.: http://www.carsharing-vaterstetten.de/ (in German)
Moorcar, Engeland: http://www.moorcar.co.uk/ (in het Engels)
Albertslund Delebil: http://www.albertslund-delebil.dk/ (in het Deens)
Mobility Cooperative, Zwitserland: http://www.mobility.ch/ (in het Duits, Frans en Engels)
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Particulier autodelen, een
opstap naar professioneel autodelen
Wat bedoeld wordt met autodelen, is simpelweg het delen van wagens, professioneel georganiseerd en beheerd. Dit is het onderwerp van het momo Autodeel-project. In deze factsheet willen
we het daarentegen hebben over een vorm van gedeeld autogebruik, wat in enkele gevallen een
opstap betekent naar professioneel autodelen. Het gaat over particulier autodelen: autodelen
onder vrienden en buren.
Wat bedoelen we met particulier autodelen?
In tegenstelling tot professioneel autodelen, is
het autodelen onder buren (particulier autodelen)
gewoonlijk slechts een auto die gedeeld wordt
door een beperkte groep, vaak vrienden, familie
of buren. De auto behoort toe tot iemand van de
gebruikers en zij of hij stelt ze ter beschikking
tot de anderen. De verzekering en andere vragen met betrekking tot schade worden normaal
gezien bepaald in een overeenkomst tussen de
gebruikers. De groep van autodelers wordt niet
opgericht om winst te maken; de tarieven worden
zo bepaald dat ze slechts de onkosten dekken
(afschrijvingskosten van de wagen zijn inbegrepen). In tegenstelling tot professioneel autodelen,
zijn particuliere autodeelgroepen er niet op uit
om het aantal deelnemers te doen stijgen. Elkaar
persoonlijk kennen is een belangrijk kenmerk van
deze “vertrouwensgroepen”.
De grootste hinderpaal voor de groei van autodelen – naast het gebrek aan duidelijke en accurate informatie over hoe het werkt – is dat veel
mensen autobezit eerder aanzien als een statussymbool, in plaats van simpelweg een vervoersmiddel, en enorme bedragen worden betaald voor
dit symbool. Vaak wordt een auto gekozen om
de wereld ervan te overtuigen welke positie men
inneemt op de maatschappelijke ladder. De wagen
wordt door onbevoorrechte groepen dikwijls
aanzien als het bewijs dat iemand aanvaard is binnen de maatschappij. De auto-industrie draagt op
verschillende manieren bij tot deze perceptie door
DGYHUWHQWLHVQDDUVSHFL¿HNHGRHOJURHSHQ
Als een autobezitter bereid is een wagen te delen
met iemand buiten zijn gezin, of als iemand beslist
om geen eigen wagen nodig te hebben, omdat

hij/zij kan gebruik maken van iemand uit zijn kennissenkring, dan is dit werkelijk al een beduidende
vooruitgang. Het principe dat men het gebruik
verkiest boven het bezit, waarop autodelen gebaseerd is, begint met een mentaliteitswijziging tot
rationeel autogebruik. Particulier autodelen kan de
eerste stap zijn.
Autopia – Het Belgisch steunpunt voor particulier autodelen
Particulier autodelen wordt in vele Europese
landen uitgeoefend, maar er zijn geen voorzieningen, noch vanuit de overheid, noch vanuit privaat
initiatief, die informatie verzamelen en publiceren
over de talrijke wijdverspreide groepen die een
auto delen.

Fig. 1: Particulier autodelen in Gent, België (Bron:
Autopia)
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Er is één uitzondering, in België. Sinds 2004 biedt
de organisatie er praktische steun aan particuliere
autodelers in het Vlaamse Gewest. Autopia’s steun
voor autodeelgroepen bestaat o.a. uit volgende
dienstverlening:

Fig. 2: Voorbehouden parkeerplaatsen
voor particulier
autodelen in België
(Bron: Autopia)

- Autopia geeft een handboek uit met praktische
tips voor particuliere autodelers.
- Ze brengt autobezitters in contact met personen die op zoek zijn naar een auto die ze kunnen gebruiken.
- Elke particuliere autodeelgroep kan een persoonlijke online reservatiekalender gebruiken
via Autopia. Er kan bij het reserveren onderscheid gemaakt worden tussen dringende
YHUSODDWVLQJHQHQÀH[LEHOHUHVHUYDWLHYHU]RHNHQ
- Autopia onderhandelt over kaderovereenkomsten met producenten en dienstverleners en
biedt, bijvoorbeeld, een erg voordelige autoverzekering aan voor particuliere autodelers.
- Ze organiseert bijeenkomsten en biedt infosessies aan over autodelen en haar ondersteunende dienstverlening. Ook op verschillende type
evenementen wordt deze informatie verspreid.
- Autopia zet samenwerking op gang met lokale
besturen en voert samen promotiecampagnes
om het idee van particulier autodelen bekender
te maken. Autopia biedt hiervoor haar promotiemateriaal aan.
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In het begin van 2009 werden 650 autodelers geregistreerd. Gemiddeld bestaat een autodeelgroep
uit 5 tot 8 huishoudens die een wagen delen. Ze
wonen meestal in dezelfde buurt.
,QGLYLGXHHOOLGPDDWVFKDSNRVW¼SHUMDDU'HOHden delen 110 privé auto’s in 12 Belgische steden
– Dit komt overeen met ongeveer een tiende van
het aantal professionele autodelers, via Autodeelprovider Optimobil (Cambio België).
Een uitzonderlijk fenomeen situeert zich in Gent.
Tien jaar geleden deelden 6 gezinnen één auto. In
2009 deelt dezelfde autodeelgroep 20 wagens, die
gebruikt worden door 300 leden. De groep maakt
geen enkele winst, maar deelt alle kosten onder
de gebruikers.
2QGDQNVKHWIHLWGDWHUHHQJHRJUD¿VFKHRYHUlap is in Belgische steden tussen particuliere en
professionele autodelers, worden ze niet aanzien
als concurrenten. Verschillende van de stichtende
OHGHQYDQ$XWRSLDELMYRRUEHHOG7D[LVWRSHQGH
%RQG%HWHU/HHIPLOLHX±ERGHQRRNVLJQL¿FDQWH
hulp aan bij de ontwikkeling van professioneel
autodelen in België. In sommige steden, zoals
Antwerpen, Leuven en Mechelen, hebben de
lokale autoriteiten particulieren autodeelgroepen
de erkenning gegeven om parkeerplaatsen te
gebruiken, speciaal toegewezen voor particuliere
deelauto’s.

Fig. 3: Verkeersbord voor voorbehoud parkeren voor particulier autodelen
in Leuven (Bron: Autopia)
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Jaar
2004

Leden

Aantal autodeelgroepen
3

2005

111

34

2006

261

59

2007

320

70

2008

653

85
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Midden 2008 besloten de autodelers om zelf een
associatie op te richten en hun aanbod autodelen open te stellen voor iedereen die interesse

Tab. 1: Geschiedenis van lidmaatschap Autopia vzw (Bron:
Autopia)

Tonndorf – De kleinste gemeente met een
aanbod autodelen in Duitsland
De kleinste gemeente in Duitsland waar aan
autodelen wordt gedaan is Tonndorf, in de deelstaat Thüringen. Er worden vier autodeelwagens
gedeeld door 38 deelnemers. Een vijfde wagen
]DOZHOGUDZRUGHQDDQJHNRFKW0HWKDDUH[DFW
664 inwoners (op 30 juni 2008) bezit de gemeente
Tonndorf twee Duitse autodeelrecords: Ze is de
kleinste gemeente met een functionerende autodeelorganisatie en, met 5,7 autodelers per 100
inwoners, heeft ze de grootste dichtheid aan autodelers in Duitsland, en misschien wel wereldwijd.
Dit verbazingwekkend record is het resultaat van
een natuurlijke evolutie van particulier autodelen
onder vrienden, naar georganiseerd autodelen. De
huidige autodelers maken deel uit van een projectgroep die resulteerde in de “Wohn-, Arbeitsund Lebensgemeinschaft auf Schloss Tonndor”.
Samen met andere activiteiten, maakt autodelen
deel van de agenda.

Fig. 5: Tonndorf, Burcht (Bron: Genossenschaft auf Schloss Tonndorf
e.G.)

toonde, ook buiten de ‘Schloss Tonndor’-groep.
De voertuigen opereren nu in de “Schlosskarschering e.V.” (een leuke Duitse woordspeling), een
organisatie die groei voor ogen heeft en lidmaatschap aanbiedt aan bewoners van de aanpalende
gemeente. Door hun aansluiting in Bundesverband
CarSharing e.V. (de Duitse federale koepel voor
autodelen) kunnen autodelers uit Tonndorf ook
participeren bij andere Duitse autodeelaanbieders
en zo wagens gebruiken en reserveren (en vice
versa).
Dit voorbeeld toont heel concreet hoe particulier
autodelen kan evolueren naar een open autodeeldienstverlening.

Fig. 4: De autodeelvloot Schlosskarschering e.V., Tonndorf
(Bron: Schlosskarschering e.V.)
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Meer informatie over bovenstaande voorbeelden:
http://www.autodelen.net (Nederlandstalig)
http://www.schloss-tonndorf.de/carsharing.htm
(Duitstalig)

Fig. 6:
Autopia,
advertentie (Bron:
Autopia)
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