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1. Inleiding  

Het is 2025. Maryan heeft net een tweedehands hoekzetel gekocht. Ze moet hem enkele kilometers 

verder ophalen, maar met de kleine stadswagen die ze met de buren deelt zal dat helaas niet lukken. 

Geen nood, via de applicatie ‘Share en Go’ kan  Maryan het aanbod van alle autodeelorganisaties in de 

buurt bekijken en gebruiken. In een paar klikken zoekt en vindt ze een bestelwagen waar de zetel perfect 

inpast. Maryan reserveert en betaalt de deelwagen via de applicatie en haalt zo vlot haar nieuw salon 

op. Via het interoperabel autodeelsysteem ‘Share en Go’ kan ze niet enkel de deelauto in de buurt 

reserveren, maar ook wagens van andere deelorganisaties in het hele land. Zo wordt elke vraag naar 

een (deel)auto altijd en overal eenvoudig en gebruiksvriendelijk beantwoord.  

 

Een interoperabel instrument zoals het fictieve ‘Share en Go’ hierboven moet reizigers zoals Maryan in 

staat stellen om door middel van een interoperabele dienst het aanbod van verschillende 

autodeelorganisaties te gebruiken. Een dergelijk instrument zal als het ware de toegang tot 

verschillende (of alle) autodeelorganisaties combineren in één dienst. De interoperable dienst die het 

voorwerp is van dit rapport, moet combi-autodelen, d.i. de toegang (en het gebruik) van deelwagens 

van verschillende Vlaamse autodeelorganisaties door gebruik te maken van één platform, werkelijkheid 

maken voor de consument. Reizigers kunnen autodeelritten plannen, boeken en betalen door middel 

van het interoperabele platform. In dit rapport wordt de totale interoperabiliteit bestudeerd: we 

onderzoeken hoe interoperabiliteit op alle lagen van het instrument kan worden doorgedreven om zo’n 

performant mogelijk platform te bekomen. De ontwikkeling van een dergelijke dienstverlening kan 

bovendien een opstap zijn naar de gelijktijdige integratie van verschillende autodeeldiensten in Mobility 

as a Service (MaaS)-tools (waarbij die vlot gecombineerd kunnen worden met andere mobiliteitsmodi). 

 

Interoperabel autodelen is geen verre toekomst meer. Eind 2016 vroeg het Vlaams parlement de 

Vlaamse regering om autodelen te stimuleren door onder andere een gemeenschappelijk reservatie 

platform uit te bouwen.1 Naar aanleiding van deze Vlaamse resolutie, onderzocht Autodelen.net samen 

met Ecomobiliteit Gent vzw de mogelijkheden van een dergelijke interoperabele tool in het 

mobiliteitsproject Share.Vlaanderen. Dit project heeft als doel een ‘proof of concept’ te ontwikkelen 

voor een eerste interoperabele oplossing tussen diverse, Vlaamse autodeelsystemen. Het eindproduct 

van dat project is dit analyserapport, waar de verschillende aspecten van interoperabiliteit voor deze 

interoperabele autodeeldienst worden toegelicht. Dit rapport vormt zo de basis voor de vermarkting 

van de interoperabele dienst.  

 

We vatten dit rapport aan met een schets van de (Vlaamse) mobilteitscontext in hoofdstuk 3, dit 

inclusief uitdagingen en evoluties, waarbinnen de idee van een interoperabele dienst tot stand kwam. 

We zoomen hier ook in op de opportuniteiten van een interoperabele dienst voor verschillende 

partijen. In het vierde hoofdstuk maakten we een omgevingsanalyse voor de ontwikkeling en het succes 

van een dergelijke tool. 

 

 
1 Vlaams Parlement (2017), Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van resolutie van 

Annick De Ridder, Dirk de Kort, Marino Keulen, Lies Jans, Karin Brouwers en Paul Van Miert betreffende het 
stimuleren van autodelen,  http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1267545 

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1267545
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In een vijfde hoofdstuk volgt een stakeholderanalyse. De attitude van autodelers, niet-autodelers, 

autodeelaanbieders en MaaS-spelers tegenover zo’n interoperabele tool werden hier onderzocht.  

In hoofdstuk zes en zeven onderzoeken we vervolgens hoe zo’n interoperabele dienst die combi-

autodelen mogelijk maakt er kan uitzien. Dit doen we in hoofdstuk zes door gelijkaardige interoperabele 

instrumenten te verkennen uit binnen- en buitenland. In hoofdstuk zeven volgt de praktische analyse 

van de mogelijke scenario’s voor een interoperabele dienst. De invulling van de verschillende aspecten 

van interoperabiliteit (juridische, organisatorische, semantische en technische) en de praktische 

implicaties daarvan worden hier geanalyseerd. 

 

Dit rapport en daarmee de eerste stappen richting de door de projectpartners geambieerde dienst 

konden worden gerealiseerd dankzij de financiële ondersteuning van het Departement MOW van de 

Vlaamse overheid.  We zijn dankbaar voor de steun en het grote geloof in deze technologische evolutie. 

Ook de experten die input gaven om dit analyserapport vorm te geven, willen we hier bedanken voor 

hun tijd en waardevolle feedback.   
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2. Abstract 

Naar aanleiding van de resolutie omtrent autodelen in Vlaanderen, heeft Autodelen.net het project 

Share.Vlaanderen opgezet waarbij de interoperabiliteit tussen autodeelaanbieders wordt onderzocht. 

Het eindresultaat is een analyserapport waarin de state of the art van interoperabel autodelen wordt 

gepresenteerd, de attitude van stakeholders uit het ecosysteem geanalyseerd wordt en kansen en 

mogelijke knelpunten voor aanbieders in Vlaanderen wordt onderzocht.  

 

Uit dit rapport komt naar voor dat eindgebruikers het concept interoperabel autodelen goed onthalen 

en ze achten dat het ervoor kan zorgen dat autodelen aan populariteit wint. Mobiliteitsaanbieders - 

zowel autodeelaanbieders als MaaS-spelers - zijn enkel te vinden indien de tool wordt aangesloten op 

MaaS-spelers. Interoperabele initiatieven in de autodeelwereld leren ons dat een doorgedreven 

uniformiteit van de deelnemende aanbieders de sleutel is tot een goed werkende interoperabele 

dienst. Echter leren we in dit rapport dat autodeelaanbieders hun eigenheid willen behouden in het 

kleine autodeellandschap waar veel overlap is. Een goede balans tussen deze twee is dus noodzakelijk 

om interoperabel autodelen succesvol te maken in Vlaanderen.  
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3. Achtergrond  

In dit deel beschrijven we de context waarin het mobiliteitsproject ‘Share.Vlaanderen’ tot stand kwam. 

Hier wordt duidelijk waarom een interoperabele autodeeltool een nuttig instrument kan zijn om de 

mobiliteitsuitdagingen in Vlaanderen aan te gaan.  

 

Eerst hebben we het over de huidige mobiliteitssituatie en de bijkomende uitdagingen, gevolgd door 

het antwoord van het beleid, zijnde het decreet basisbereikbaarheid. Daarna bespreken we de rol van 

autodelen in dit beleid: de voordelen van autodelen, het autodeellandschap en de evolutie en prognose 

voor de komende jaren worden toegelicht. Tenslotte gaan we in op de rol van technologie bij het 

aangaan van deze mobiliteitsuitdagingen. 

3.1. Mobiliteitscontext 

Mobiliteit is een zeer belangrijk onderdeel van de Belgische economie. De uitgebreide mobiliteits- en 

transportindustrie was in 2019 volgens Traxio goed voor zo’n 147 miljard euro. Dat komt overeen met 

zo’n derde van ons BBP.2 Ondanks het grote belang, wordt de Belgische mobiliteit vaak met 

autoverkeer, de bijkomende files en slechte lucht geassocieerd. Dat is niet onterecht: jaar na jaar neemt 

het aantal ingeschreven personenwagens in België toe. De gevolgen van deze rond wagens 

gecentreerde mobiliteit hebben een grote maatschappelijke impact:  

● De verkeersdrukte stijgt wereldwijd, ook op de Vlaamse wegen.3 Op ruim vijftien jaar tijd rijden 

er meer dan een miljoen extra voertuigen op onze wegen.4 Die onaflaatbare stroom aan auto’s 

zorgt voor steeds frequentere en langere files. Volgens de TomTom Traffic index (internationale 

lijst van steden gerangschikt obv verkeerscongestie) duurt een rit in Brussel gemiddeld 38% 

langer door files. In Antwerpen doet een automobilist er één derde langer over. Deze files 

manifesteren zich de laatste jaren ook vaker buiten de spitsuren en de autosnelwegen, 

waardoor we niet meer van een stedelijk fenomeen kunnen spreken. Ook kleinere 

centrumsteden en gemeenten hebben met overlast te kampen. Volgens onderzoek van VRT en 

zijn mobiliteitspartner Be Mobile, bevindt 75% van de filedruk zich niet op autostrades, maar 

op kleinere wegen.5 

● De rechtstreekse gevolgen van het toenemende autobezit zijn lokaal steeds zichtbaarder. De 

privéauto eist steeds meer openbaar domein op (als parkeerplaats of via de aanleg van nieuwe 

wegen) waardoor de schaarse publieke ruimte onbruikbaar is voor alternatieven zoals 

ontmoetingsruimte, groen en speelmogelijkheden voor kinderen. 

● Er zijn ook belangrijke onzichtbare gevolgen verbonden aan de groei van het vervoer op onze 

wegen. Studies wijzen uit dat de CO2-uitstoot van het wegverkeer in Vlaanderen de laatste 

 
2 Deloitte. (2019). Future of Mobility: a new deal for mobility in Belgium, 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/strategy/FOMBrochureFinalVersion.pdf, p. 5. 
3 TomTom. (2019). Traffic Index 2019,  https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/ 
4 Departement Omgeving. (2018). Aantal wegvoertuigen, 
https://www.milieurapport.be/sectoren/transport/sectorkenmerken/aantal-wegvoertuigen 
5 Beeckman T. (2019). Minder files op Belgische snelwegen in 2019. Maar hoe zit het met files op kleinere 
wegen en met sluipverkeer?, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/19/2019-minder-files-op-de-belgische-
snelwegen-maar-meer-op-de-ge/ 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/strategy/FOMBrochureFinalVersion.pdf
https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/19/2019-minder-files-op-de-belgische-snelwegen-maar-meer-op-de-ge/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/19/2019-minder-files-op-de-belgische-snelwegen-maar-meer-op-de-ge/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/19/2019-minder-files-op-de-belgische-snelwegen-maar-meer-op-de-ge/
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zestien jaar met tien procent is gestegen6 en dit terwijl België zich engageerde om tegen 2030 

35% minder uitstoot te produceren t.o.v. het basisjaar 1990. Ook vanuit het mobiliteitsbeleid 

zijn inspanningen noodzakelijk om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. 

Daarnaast blijft ook de  luchtverontreiniging door personenwagens aanzienlijk. Het gebruik van 

personenwagens draagt voor meer dan 50% bij tot de uitstoot van luchtverontreiniging door 

het wegverkeer en draagt zo rechtstreeks bij aan de gezondheidsrisico’s die fijn stof, roet en 

NOx veroorzaken.7   

Om onze mobiliteit future proof te maken, zijn er heel wat uitdagingen die moeten aangepakt worden. 

Onder andere een modal shift, waarbij meer Vlamingen kiezen voor alternatieven voor de privéwagen, 

dringt zich op. Op verschillende beleidsniveaus wordt daarom stevig gewerkt aan oplossingen. Zo werd 

in 2019 het decreet basisbereikbaarheid aangenomen door het Vlaams Parlement.  

3.2. Decreet Basisbereikbaarheid & Vlaamse Mobiliteitscentrale  

 De nieuwe, vraaggestuurde visie op mobiliteit van Vlaanderen werd vastgelegd in het decreet 

basisbereikbaarheid. Met dit decreet wil Vlaanderen de (basis)bereikbaarheid van maatschappelijke 

bestemmingen garanderen via een duurzaam, veilig, intelligent en multimodaal mobiliteitssysteem.  

 

De visie gaat uit van een netwerklogica. Vier vervoerslagen  (het treinnet,  het kernnet, het aanvullend 

net en vervoer op maat) moeten deze basisbereikbaarheid realiseren. Om deze visie in de praktijk om 

te zetten en lokale mobiliteitsuitdagingen aan te pakken, werd Vlaanderen verdeeld in 15 

vervoerregio’s die elk samen met afgevaardigden van de gemeenten de lokale vervoersplannen 

opmaken. In tegenstelling tot de eerste drie vervoerslagen die verplaatsingen met een aanzienlijke 

vervoersvraag moeten aanbieden, zal de vierde laag, het zogenaamde ‘vervoer-op-maat’ lokale 

verplaatsingen met een lagere vraag faciliteren. Dit zal gebeuren met een (door de verschillende 

vervoersregio’s vastgelegde) combinatie van vervoermiddelen zoals deelwagens, deelfietsen,  

(pendel)bussen en collectieve taxi’s.  

 

De ambitie is om de verschillende vervoerslagen en vervoersmodi vergaand op elkaar af te stemmen 

en de reiziger zo tot combimobiliteit aan te zetten. Combimobiliteit houdt in dat men verschillende 

vervoersmiddelen na elkaar gebruikt (vb. eerst de trein en de laatste 10 km met de deelwagen) of 

verschillende vervoersmiddelen gebruikt in de tijd (vb. vandaag de fiets morgen de trein en overmorgen 

de deelwagen). Mobipunten, in Vlaanderen bekend onder de merknaam Hoppin-punten, moeten 

daarbij zorgen voor de fysieke connectie tussen de verschillende vervoersmodi. Hier vinden reizigers 

verschillende vervoersmodi om zo een vlotte overstap of mobiliteitskeuze te kunnen maken.  

 

Om de aaneenschakeling tussen de lagen en het gebruik van de verschillende vervoersmodi 

kostenefficiënt en vlot te organiseren, is er nood aan een overkoepelende mobiliteitsregie, 

onafhankelijk van de modus. De Vlaamse Mobiliteitscentrale (VMC) die zal worden opgericht in 

opdracht van de Vlaamse Overheid, zal ervoor zorgen dat de reiziger vlot en multimodaal van A naar B 

 
6 Vlaamse Milieumaatschappij. (2018). Uitstoot van de broeikasgassen in Vlaanderen 2000-2016, 
www.vmm.be/publicaties/uitstoot-van-de-broeikasgassen-in-vlaanderen-2000-2016 
7 Vlaamse Milieumaatschappij. (2020). Op goede weg? Luchtvervuiling door wegverkeer,  
https://www.vmm.be/lucht/infografieken/vmm_verkeer_2018.jpg 

file:///C:/Users/BabishBogaers/Downloads/www.vmm.be/publicaties/uitstoot-van-de-broeikasgassen-in-vlaanderen-2000-2016
https://www.vmm.be/lucht/infografieken/vmm_verkeer_2018.jpg
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kan gaan. De mobiliteitscentrale staat in voor het plannen, boeken en betalen van ritten. De centrale 

analyseert de vervoersvraag en mobiliteitsmogelijkheden van de gebruiker, geeft informatie over het 

openbaar vervoer en verwijst eventueel door. Vervoeraanvragen voor ritten worden verzameld, 

efficiënt gepland en vervolgens door één of meerdere vervoerders of vervoerdiensten uitgevoerd. Op 

termijn evolueert de VMC naar een Mobility as a service (MaaS-)platform, d.i. een aanbod van 

verschillende mobiliteitsdiensten (zowel publiek als privaat) waarbij op maat gemaakte geïntegreerde 

reismogelijkheden via een digitaal platform met real time multimodale info wordt aangeboden.8 De 

ambitie is om binnekort de Vlaamse Mobiliteitscentrale te testen en verder uit te bouwen. 

3.3. Autodelen als essentiële schakel binnen combimobiliteit  

Autodelen, waarbij een wagen door verschillende huishoudens na elkaar gebruikt wordt, zorgt ervoor 

dat mensen rationeler omgaan met de auto en meer kiezen voor alternatieve, duurzame vervoersmodi. 

Uit Brits onderzoek weten we onder andere dat mensen die autodelen gemiddeld 12% meer 

verplaatsingen met de fiets doen en zelfs ruim 20% meer ritten met het openbaar vervoer (metro en 

trein) afleggen.9 Onderzoek uit Bremen bevestigt deze conclusie en geeft aan dat autodelers vijf keer 

minder de wagen gebruiken voor woon-werk verkeer dan eigenaars van een privéwagen.10 Voor 

dezelfde verplaatsing gebruiken autodelers dubbel zo vaak de fiets. Omgekeerd biedt autodelen een 

oplossing om het leven zonder eigen wagen mogelijk te maken. Een sterk autodeelbeleid is dus 

noodzakelijk om combimobiliteit in de praktijk brengen.  

Naast de duidelijke positieve effecten die met autodelen kunnen worden gerealiseerd op vlak van 

combimobiliteit, heeft autodelen ook vanuit andere beleidsdomeinen belangrijke wins.  

1. Klimaat, omgeving en energie 

Eén gedeeld voertuig vervangt gemiddeld 4 tot 16 private wagens. Dit vermindert niet enkel 

in grote mate de benodigde (parkeer)plaats, maar ook de energie en waardevolle 

grondstoffen nodig voor de productie van wagens.  Tevens blijkt uit Duits onderzoek dat 

autodelers gemiddeld 39 tot 52% minder CO2 uitstoten.11 Autodelen kan een katalysator 

betekenen in de transitie van fossiele brandstoffen naar wagens met schonere technologieën. 

Door de snellere omlooptijd van deelwagens, worden steeds de meer geavanceerde en minst 

vervuilende technologieën gebruikt. Bovendien is het een ideale kennismaking met elektrisch 

rijden. 

2. Welzijn 

Autodelen kan (in vergelijking met de privéwagen) automobiliteit toegankelijker maken voor 

een grotere groep Vlamingen en zo bijdragen aan sociale inclusie. Autodelen  staat met name 

 
8  Seeuws B. (2019). Vlaanderen maakt verder werk van de mobiliteitscentrale, 

https://www.autodelen.net/vlaanderen-maakt-werk-van-mobiliteitscentrale/ 
9 CoMoUK. (2019). Car Club Annual Survey for London, https://como.org.uk/wp-

content/uploads/2019/09/London-Car-Club-Survey2017_18.pdf 
10 Karbaumer R. en Glotz-Richter M. (2017). Results of Impact Analysis of Car-Sharing Services and User 

Behaviour Delivers Interesting Results in Bremen, https://share-north.eu/2018/05/results-of-impact-analysis-of-
car-sharing-services-and-user-behaviour-delivers-interesting-results-in-bremen/ 
11 Le Vine S., Zolfaghari A. en Polak J. (2014). Carsharing: Evolution, Challenges and Opportunities. ACEA 

Scientific Advisory Group Report, p. 12. 

https://www.autodelen.net/vlaanderen-maakt-werk-van-mobiliteitscentrale/
https://como.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/London-Car-Club-Survey2017_18.pdf
https://como.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/London-Car-Club-Survey2017_18.pdf
https://share-north.eu/2018/05/results-of-impact-analysis-of-car-sharing-services-and-user-behaviour-delivers-interesting-results-in-bremen/
https://share-north.eu/2018/05/results-of-impact-analysis-of-car-sharing-services-and-user-behaviour-delivers-interesting-results-in-bremen/


Analyserapport Share.Vlaanderen  

9 

 

voor goedkope, zorgeloze automobiliteit wanneer nodig.  Autodelers betalen immers enkel 

voor een wagen wanneer ze hem gebruiken. 

3. (Lokale) economie 

Een recente wetenschappelijke studie uit Bremen komt tot de vaststelling dat autodelen ook 

positieve effecten heeft op de lokale economie.12 

4. Volksgezondheid 

Doordat autodelers minder autokilometers doen, heeft autodelen ook een positief effect op 

de luchtkwaliteit. De uitstoot van PM10 en NOx daalt door autodelen met 13 procent.13 

Tenslotte hebben we ook goede redenen om aan te nemen dat autodelers gezonder zijn en 

meer bewegen  dan de modale Vlaming aangezien ze meer fietsen, stappen of een 

combinatie van vervoermiddelen gebruiken om van A naar B te gaan. 

Dat ook het Vlaams parlement heil ziet in autodelen als deeloplossing om combimobiliteit te realiseren 

bleek eerder al uit de in 2016 ingediende resolutie betreffende het stimuleren van autodelen. In deze 

resolutie verzoekt het parlement de Vlaamse regering onder andere om de mogelijkheden voor een 

gemeenschappelijk reservatieplatform (in het kader van een overkoepelend kwaliteitskader) te 

onderzoeken. Dit analyserapport (en het mobiliteitsproject Share.Vlaanderen zelf) zijn als het ware het 

antwoord op deze (deel)vraag.  

 

“Zo kunnen deelauto’s een perfecte oplossing zijn als schakel in de mobiliteitsketen voor 

verplaatsingen waar het openbaar vervoer of de fiets niet optimaal zijn. Autodelen kan dan ook 

worden ingeschakeld voor de ‘first of last mile’-verplaatsingen in het kader van basisbereikbaarheid.” 

 - Resolutie betreffende het stimuleren van autodelen, 30 november 201614 

 

3.3.1. Autodelen in Vlaanderen  

Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe. De wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Zo niet, 

wordt hij door iemand anders gebruikt. De nadruk ligt hier dus steeds op wagengebruik, niet op -bezit. 

De autodeelmarkt kent een stijgend aantal spelers, die zich laten opdelen in 2 hoofdcategorieën: 

1. Autodeelaanbieders met eigen vloot  

Deze autodeelaanbieders stellen een wagenpark ter beschikking aan hun leden. Het wagenpark 

verschilt per aanbieder en kan uit verschillende modellen bestaan. De gebruiker betaalt aan de 

organisatie voor het gebruik van een wagen. 

 
12 Karbaumer R. en Glotz-Richter M. (2017). Results of Impact Analysis of Car-Sharing Services and User 

Behaviour Delivers Interesting Results in Bremen, https://share-north.eu/2018/05/results-of-impact-analysis-of-
car-sharing-services-and-user-behaviour-delivers-interesting-results-in-bremen/ 
13 Kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid. (2015). Mijn auto, jouw auto, onze auto: deelautogebruik in 

Nederlands: omvang, motieven en effecten, 
https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2015/december/8/mijn-auto-jouw-auto-onze-auto, p. 47.  
14 De Ridder A. et al. (2016) . Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van Autodelen, 

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1222487 

https://share-north.eu/2018/05/results-of-impact-analysis-of-car-sharing-services-and-user-behaviour-delivers-interesting-results-in-bremen/
https://share-north.eu/2018/05/results-of-impact-analysis-of-car-sharing-services-and-user-behaviour-delivers-interesting-results-in-bremen/
https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2015/december/8/mijn-auto-jouw-auto-onze-auto
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1222487
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a. Operationele verschillen 

Binnen deze categorie van autodelen zijn er enerzijds systemen waarbij de gebruiker de deelwagen na 

de rit terug dient te brengen naar de plaats waar deze aanvankelijk stond (‘roundtrip autodelen’). 

Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen systemen die met vaste standplaatsen werken 

(‘station based’) of met een bepaalde zone waarbinnen de wagen teruggeplaatst moet worden 

(‘homezone based’). Anderzijds zijn er ook operatoren die hun klanten toelaten om de deelwagen na 

afloop op een andere plaats (in de stad) achter te laten (‘free floating autodelen’). Daarbij kan opnieuw 

een onderscheid gemaakt worden tussen systemen die met vaste stations werken (‘pool stations’) of 

met een bepaalde zone waarbinnen de wagen eender waar mag geparkeerd worden (‘operational 

area’). In dat laatste geval dient de gebruiker te beschikken over een smartphone om de deelauto te 

lokaliseren. In Figuur 1 worden de vier types van autodelen visueel weergegeven en staat er ook telkens 

bij vermeld welke autodeelorganisaties die in Vlaanderen actief zijn tot de respectievelijke categorieën 

behoren. 

 
Figuur 1: autodeelaanbieders met eigen vloot in Vlaanderen (augustus 2021) 

 

Er zijn heel wat autodeelorganisaties met eigen vloot actief in Vlaanderen. Zoals hierboven gezegd, 

kunnen zij worden opgesplitst in station based versus free floating, maar ook op andere vlakken 

onderscheiden ze zich van elkaar. Elk hebben zij hun eigen unieke kenmerken. Hieronder staan de 

belangrijkste kort opgesomd:  

 

● Radicaal digitaal vs uitgebreide dienstverlening 

Bij sommige systemen is het gebruik van een smartphone vereist voor het reserveren, 

lokaliseren en openen van een deelwagen. Andere systemen hebben een callcenter en bieden 

de mogelijkheid om ook zonder internet/digitale vaardigheden een wagen te reserveren. 

● Full elektrisch vs gemengde wagenparken 

De wagenparken van de Vlaamse autodeelaanbieders variëren van 100% elektrisch 

aangedreven vloten over gemengde vloten tot vloten grotendeels aangedreven op fossiele 

brandstoffen.  
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● Standaard vs A-klasse wagens  

Waar veel autodeelaanbieders mikken op klanten die auto’s niet als statussymbool zien en 

standaard wagens aanbieden, zijn er ook aanbieders die zich onderscheiden door ook 

luxueuzere automerken en -modellen aan te bieden aan hun gebruikers. 

b. Zakelijke verschillen 

De diversiteit in de formules die de verschillende autodeelaanbieders met eigen vloot uitwerkten is al 

bijna net zo groot als de operationele diversiteit. Hieronder trachten we een beeld te geven van de 

variatie: 

● Abonnementsformules waarbij gebruikers lid worden en maandelijks betalen voor de ritten die 

ze maken. Deze systemen vragen naast een kilometer en/of uurprijs een abonnementskost per 

maand van de gebruikers. Ook een éénmalige waarborg betalen is een gebruiksvoorwaarde 

voor deze systemen.  

● Prepaidformules waarbij men een vaste prepaidkost per maand betaald of een zelf te bepalen 

prepaidbundel wanneer nodig. Deze prepaid-kosten worden dan gebruikt om het verbruik aan 

ritten te dekken, die kunnen worden aangerekend per kilometer en/of per tijd en/of per kW/u. 

Ook een reservatiekost is soms onderdeel van de ritprijs. De gebruikers betalen hier een 

waarborg hetzij bij de activering van het lidmaatschap, hetzij door blokkering op de kredietkaart 

per rit.  

● Pure verbruiksformules waarbij gebruikers enkel betalen voor de gereden ritten. Er wordt 

hierbij tijdelijk een waarborg vastgezet op de kredietkaart van de gebruiker. 

 

Deze organisaties leveren veelal ook Business-to-government (B2G) en Business-to-business (B2B) 

diensten, die ze combineren met het business-to-consumer (B2C)-segment om tot een rendabel 

businessmodel te komen. Met name in minder dichtbevolkte, commercieel minder interessante 

gebieden kan de koppeling van B2C en B2G/B2B een minimaal inkomen garanderen en autodelen 

rendabel maken. Deelwagens worden dan zowel gebruikt door bedrijven/overheden voor 

dienstverplaatsingen als door particulieren. 

2. Particulier autodelen 

In Vlaanderen zijn er ook enkele organisaties die het delen van privéwagens faciliteren. De 

autodeelaanbieder bezit in deze gevallen dus zelf geen wagens. Eigenaars die hun wagen via de 

organisatie ter beschikking stellen ontvangen een vergoeding van de gebruikers. De wagens worden 

opgehaald bij de eigenaar en worden daar nadien ook teruggebracht. Binnen het particulier autodelen 

onderscheiden we nog 2 subcategorieën:  

 

● Particulier kostendelend autodelen 

Deze vorm van autodelen maakt het voor particulieren mogelijk om onderling auto’s te delen 

via een kostendelend principe. Dit betekent dat de kilometerprijs die gebruikers betalen per 

gereden kilometer de werkelijke prijs van autogebruik weerspiegelt en de facto dat de 

eigenaars (en de organisaties erachter) hier geen winst op maken. Dit heeft als gevolg dat de 

dienstverlening bij dergelijke systemen beperkt is en/of gebaseerd op de inzet van 

gebruikers/vrijwilligers. De organisaties die deze vorm van autodelen inrichten, zijn dan ook 

verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s). Er zijn zowel organisaties die werken met kleine 



Analyserapport Share.Vlaanderen  

12 

 

autodeelgroepjes waarbij eigenaar rechtstreeks een contract aangaat met de gebruikers, als 

gedeelde vloten die beheerd worden door een tussenpersoon (= vrijwilligersorganisatie) die de 

contracten aangaat. De wagens kunnen zowel eigendom zijn van een lid van de autodeelgroep 

of kunnen in mede-eigendom aangekocht zijn door meerdere leden van de groep.  

 

● Particulier marktprijs autodelen 

Daarnaast zijn er ook online platformen waarop eigenaars hun wagen kunnen registreren. 

Iedereen die zich vervolgens als gebruiker aanmeldt, kan elke wagen op het platform huren 

tegen een door de eigenaar bepaalde marktprijs (kilometerprijs en/of uurprijs). Het platform 

zorgt voor matching, rating van gebruikers en aanvullende verzekeringen voor gebruikers van 

wagens. In ruil hiervoor rekenen dergelijke platformen een commissie door aan de 

wageneigenaars. Betalingen en het vastzetten van een borg gebeuren bij deze systemen via 

een kredietkaart.  

 

Figuur 2 toont welke Vlaamse, particuliere autodeelorganisaties in welke categorie vallen.  

 

Verschillende vormen, complementair gebruik 

Er zijn heel wat systemen in Vlaanderen. We zien dat autodeelaanbieders zich door hun verschillende 

USP’s allen tot een bepaald klantsegment richten. Op die manier worden er verschillende 

klantengroepen aangetrokken.  

 

In praktijk zien we dat autodeelsystemen ook complementair kunnen werken. Autodelers zijn vaak lid 

van meerdere autodeelorganisaties om tegemoet te komen aan verschillende noden. Zo kan vb. men 

voor familieweekendjes een grotere wagen via een particulier autodeelsysteem gebruiken maar 

wanneer men na de laatavond voorstelling de laatste tram heeft gemist en nog een enkeltje naar huis 

wil maken, is een freefloating autodeelsysteem misschien wel handiger.  

Figuur 2 Particulier autodelen in Vlaanderen (augustus 2021) 
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3.3.2. Evolutie en prognose autodelen in Vlaanderen  

Autodelen zit in de lift! Begin 2021 waren er zo’n 150.000 Belgische autodelers. Vooral in Vlaanderen 

raakt autodelen steeds meer ingeburgerd. Daar kiezen in 2021 zo’n 82.000 mensen voor een 

deelwagen, een cijfer dat jaar na jaar stijgt. Een representatieve bevraging van Autodelen.net leert dat 

1,5% van de Vlamingen aan autodelen doet.15 Evenredig met de stijgende vraag, is het aanbod van 

deelwagens de afgelopen jaren flink toegenomen. Het autodeellandschap is een dynamisch speelveld, 

waarnaast de gevestigde waarden de afgelopen vijf jaar tien nieuwe autodeelaanbieders verschenen. 

Momenteel zijn er 11 autodeelaanbieders actief in Vlaanderen. 

Naast het aantal autodelers en deelwagens, groeit ook de geografische dekking van autodeelsystemen 

in Vlaanderen. Waar autodelen vroeger vooral een stedelijk fenomeen was, komt het inmiddels ook 

van de grond in meer landelijke gemeenten. Lokale overheden zetten steeds vaker in op autodelen en 

verankeren het zo ook in landelijke gebieden.16 Opvallend is dat lokale garagehouders op de kar van het 

autodelen springen. Sinds enkele jaren groeit de autoverkoop in België niet zo sterk meer.17 Als reactie 

gaat men andere business opportuniteiten zoeken, zoals autodelen. Vaak gaat het om lokale initiatieven 

die een antwoord proberen bieden op mobiliteitsvraagstukken in de eigen regio. 

Ook de toekomst van autodelen lijkt veelbelovend. Uit een marktbevraging van Autodelen.net in 2019 

bleek dat zo’n 10% van de Vlamingen interesse heeft in autodelen. Onder de twijfelaars zou meer dan 

negen op de tien sneller te overtuigen zijn indien er een grotere beschikbaarheid van deelwagens is op 

elk moment. Analyses van de Europese autodeelmarkt voorspellen bovendien een stijgende trend en 

verwachten een toename tot 2.3 miljoen deelwagens in 2025 en 7.5 miljoen deelwagens in 2035 in 

Europa.18 

 

Tenslotte bieden nieuwe technologische ontwikkelingen zoals Mobility as a service (MaaS) de 

(gedeelde) mobiliteitssector extra groeikansen (zie 3.4. Opkomst van Mobility as a Service (MaaS)). 

3.4. Opkomst van Mobility as a Service (MaaS)  

Het stijgende aanbod aan mobiliteitsdiensten en de maatschappelijke tendens waarbij het delen van 

vervoersmiddelen voor de consument stilaan gelijkwaardig wordt aan bezitten, zijn een groeibodem 

voor technologische ontwikkelingen zoals Mobility as a Service (MaaS). MaaS speelt in op de snelle 

toename van het aantal mobiliteitsaanbieders, die reizigers in staat stellen op vele manieren van A naar 

B reizen. Om multimodaal reizen gemakkelijker en efficiënter te maken kan de gebruiker beroep doen 

op MaaS. De technologische mogelijkheden van vandaag bieden de komende jaren kansen voor MaaS 

in het streven naar een modal shift.  

 

 
15 Matthijs J. (2020). Autodelen wordt mainstream in Vlaanderen, https://www.autodelen.net/autodelen-wordt-

mainstream-in-vlaanderen/ 
16 Poppelmonde J. (2019). Deelauto’s vervoveren Vlaanderen en Brussel,  

https://m.standaard.be/cnt/dmf20190212_04172259 
17 Febiac. (2020). Datadigest 2020, http://www.febiac.be/public/statistics.aspx?FID=23&lang=NL  
18 ING Economics Department. (2018). Carsharing unlocked, https://think.ing.com/uploads/reports/ING_-

_Car_sharing_unlocked.pdf , p. 18. 

https://www.autodelen.net/autodelen-wordt-mainstream-in-vlaanderen/
https://www.autodelen.net/autodelen-wordt-mainstream-in-vlaanderen/
https://m.standaard.be/cnt/dmf20190212_04172259
http://www.febiac.be/public/statistics.aspx?FID=23&lang=NL
https://think.ing.com/uploads/reports/ING_-_Car_sharing_unlocked.pdf
https://think.ing.com/uploads/reports/ING_-_Car_sharing_unlocked.pdf
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Ervaring uit het buitenland leert dat de impact van MaaS op mobiliteit groot kan zijn. Het Finse Whim 

bv., een pionier in de MaaS-industrie, zorgde ervoor dat het gebruik van privéwagens bij zijn gebruikers 

in Helsinki met 50% afnam. In Wenen nemen inwoners die de app ‘smile’ gebruiken, meer het openbaar 

vervoer en wordt multimodaal vervoer populairder.   

 

Anno 2020 zijn er in ook België al heel wat MaaS-initiatieven. Er zijn enkele MaaS-providers, zowel 

lokale start ups als internationale bedrijven, die in ons land de eerste MaaS-activiteiten uitrollen. Dit 

gebeurt zowel onder impuls van het beleid, als vanuit  commerciële belangen.  

● De stad Antwerpen bijvoorbeeld, moedigt binnen het mobiliteitsproject  ‘Slim naar Antwerpen’ 

verschillende MaaS-systemen aan om mobiliteitsdiensten te connecteren via de ‘Slim naar 

Antwerpen’-app en die te lanceren.  

● Anderzijds zien we ook dat MaaS-spelers hun diensten white labeled aanbieden aan banken, 

verzekeraars en dergelijke om zo geïntegreerde mobiliteitsoplossingen te faciliteren. Dat 

gebeurde deels onder invloed van het federaal ‘Smart Mobility Belgium’ initiatief, dat voormalig 

Minister van Mobiliteit Bellot en Minister van Digitale Agenda De Croo opzetten om slimme 

mobiliteitsoplossingen te stimuleren.  

● Tenslotte zijn er ook een aantal MaaS-providers die een MaaS-app aan het grote publiek (B2C) 

aanbieden.19  

 

Naast deze private spelers, werkt  ook het beleid aan MaaS door de ontwikkeling en uitrol van de 

Vlaamse Mobiliteitscentrale.20 Die centrale zal de komende jaren in het kader van het decreet 

basisbereikbaarheid worden uitgebouwd om de de reiziger te ondersteunen bij vervoersvragen. 

Tegelijkertijd wordt er ook werk gemaakt van een ‘Vlaams MaaS-afsprakenkader’, waar de verschillende 

stakeholders in het MaaS-ecosysteem samen bekijken welke regels er moeten worden gehanteerd. 

Gebruikers, MaaS-aanbieders, vervoersaanbieders, (lokale) overheden etc. werken mee aan een co-

creatieproces om het MaaS ecosysteem optimaal te kunnen laten werken in Vlaanderen. 

Autodelen en MAAS 

Verschillende MaaS-aanbieders in Vlaanderen hebben al autodeelaanbieders opgenomen in hun 

mobiliteitsaanbod. Zo kan je via Olympus Mobility Cambio gebruiken, via Whim en Skipr Poppy.  

3.5. Conclusie 

Het is duidelijk dat autodelen een deel van de oplossing kan zijn om de Vlaming de transitie naar 

duurzame vervoersalternatieven te laten doormaken. Om verschillende redenen is het echter 

opportuun om niet enkel in te zetten op autodelen, maar ook op combi-autodelen door middel van een 

interoperabele tool. Deze tool is interessant voor diverse groepen. Hieronder worden de voordelen van 

zo’n tool voor de potentiële eindgebruiker, autodeelaanbieder, MaaS-aanbieder en voor beleidsmakers 

beschreven.  

 
19 Deloitte. (2019). Future of Mobility: a new deal for mobility in Belgium, 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/strategy/FOMBrochureFinalVersion.pdf, p. 9. 
20 Zie 3.2. ‘Decreet basisbereikbaarheid & Vlaamse Mobiliteitscentrale’ 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/strategy/FOMBrochureFinalVersion.pdf
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Voor de eindgebruiker 

Een interoperabele tool stelt gebruikers op een eenvoudige manier in staat om een breed gamma aan 

deelwagens te gebruiken. Het gebruiksgemak neemt aanzienlijk toe: via één applicatie, zonder zich te 

moeten aanmelden bij al deze organisaties en zonder een waaier aan procedures te volgen, kan de 

gebruiker aan combi-autodelen doen.  

 

Bovendien verbetert een interoperabele tool de status van autodelen als betrouwbaar alternatief voor 

een privéwagen. Zowel de beschikbaarheid als het aanbod aan verschillende modellen verhoogt bij 

combi-autodelen. Dit zorgt ervoor dat autodelers nog meer dan vandaag autodelen zullen kiezen om 

zich te verplaatsen. De interoperabele tool zorgt er tevens voor dat autodelen aantrekkelijker wordt 

voor niet-autodelers die autodelen overwegen.  

Voor de autodeelaanbieders  

Met 11 verschillende autodeelaanbieders is het Vlaamse autodeellandschap anno 2021 vrij 

versnipperd. Er zijn 3 spelers met een groot aanbod (+150 deelwagens). Het overgrote deel betreft 

echter relatief jonge bedrijven die op kort termijn, meer dan de andere, nood hebben aan een sterke 

klantengroei en de bijkomende schaalvoordelen. Een interoperabele tool kan ervoor zorgen dat het 

klantenbestand van deze autodeelaanbieders stijgt.  

 

Of ze het nu willen of niet, autodeelaanbieders (zullen) moeten rekening houden met de opkomst en 

verdere ontwikkeling van MaaS. De bedrijven die dit organiseren, de zgn. MaaS-providers, hebben 

momenteel elk hun eigen API’s (application programming interface, waardoor toegang kan worden 

gegeven aan de autodeelaanbieder tot de MaaS-app) ontwikkeld om autodelen technisch te integreren 

in hun aanbod. Deze, voor elk Maas-systeem aparte integratie, vergt voor de autodeelaanbieders 

enorm veel tijd en financiële middelen. Een interoperable tool zorgt ervoor dat autodeelaanbieders 

slechts één keer moeten werken aan de technische integratie. De communicatie met alle MaaS-API’s 

zou dan via deze dienst kunnen verlopen. Bovendien staan de deelnemende autodeelaanbieders samen 

sterker om te onderhandelen met (inter)nationale MaaS-providers die misschien enkel geïnteresseerd 

(zullen) zijn in één of twee autodeelaanbieders.  

 

Naast de organisatorische en financiële voordelen kan de interoperabele tool ook een meerwaarde 

bieden op vlak van communicatie en klantenservice. De tool promoot het algemeen concept autodelen 

en speelt de diversiteit van het aanbod uit als unique selling point (USP) voor de klant die dankzij de 

interoperabele dienst over een enorme pool aan deelwagens beschikt. Door middel van dit groter en 

diverser aanbod zal autodelen een groter klantenpotentieel aantrekken, wat ten goede komt aan de 

individuele autodeelaanbieders. 

Voor de MaaS-aanbieders 

Zoals hierboven gesteld moeten de Maas-providers momenteel voor elke autodeelaanbieder apart een 

onderhandelingsprocedure  en technische integratie doorlopen. Door het ontwikkelen van een 

interoperable tool worden deze processen reeds in kaart gebracht en kan er ook  winst op vlak van tijd 

en financiële middelen worden geboekt bij een eventuele latere integratie in MaaS-applicaties. 

Bovendien wordt de MaaS-app eens  een eventuele integratie een feit is, een stuk aantrekkelijker 

omdat ze een veel groter aantal beschikbare deelwagens kunnen aanbieden. 
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Voor het beleid 

In het licht van de recente ontwikkelingen in het Vlaamse mobiliteitsbeleid, waarbij het decreet 

Basisbereikbaarheid hierboven reeds werden besproken, wint combimobiliteit  aan belang. Bovendien 

streeft de Vlaamse regering in haar regeerakkoord naar een modal split voor woon-werkverkeer van 

40% duurzame verplaatsingen. Autodelen is hierin een essentiële schakel naar autovrij leven, als voor- 

of na-transport en op de momenten dat er nood is aan een autoverplaatsingen (bv. boodschappen, 

doen, weekendje weg, containerpark bezoek, …).  

 

Verder wordt autodelen gezien als één van de oplossingen om het zgn. vervoer op maat te organiseren. 

Deze onderste laag van basisbereikbaarheid moet o.a. een antwoord bieden op het wegvallen van het 

systeem van belbussen. Een interoperabele tool zorgt ervoor dat er veel meer regio’s, steden en 

gemeenten ontsloten worden met eenzelfde abonnement voor autodelen waardoor het concept één 

van de alternatieven wordt voor de belbussen. Bovendien is het voor de Vlaamse overheid 

administratief eenvoudiger omdat met een interoperabele autodeeltool slechts afspraken en 

afrekeningen moeten worden gemaakt met één partij. 
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4. Omgevingsanalyse 

In onderstaand hoofdstuk gaan we in op de brede omgeving waarin de interoperabele tool zal 

opereren. In deze macro-omgeving zijn enkele trends zichtbaar die invloed (zowel positief als negatief) 

kunnen hebben op de werking en de ontwikkeling van een interoperabele autodeeldienst die combi-

autodelen bevordert. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de uitwerking. We delen ze op 

volgens de zogenaamde DESTEP-factoren.  

4.1. Demografische context 

● De bevolking zal in Vlaanderen en België de komende jaren sterk toenemen. Zo zijn er op 1 

januari 2021 6,65 miljoen inwoners in Vlaanderen. Dat zijn er 24.000 meer dan aan de start 

van 2020. Tussen 2000 en 2021 groeide de bevolking met 12%. Wanneer het Vlaams beleid 

van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bij de bevolking van Vlaanderen wordt 

toegevoegd, telt Vlaanderen iets meer dan 7 miljoen inwoners.21 

● De bevolkingsgroei zal zich vooral uiten in (uitdijende) steden. Grenzen vervagen zo  

verder tussen de stedelijke omgeving, de stadsrand en het platteland. Het resultaat hiervan is 

een toegenomen verstedelijking.22  

○ Meer kansen en groeimogelijkheden voor deelmobiliteit omdat deelmobiliteit 

momenteel nog voornamelijk een stedelijk fenomeen is. Meer stedelingen, kunnen 

resulteren in meer gebruikers van gedeelde mobiliteit en dus ook potentieel van de 

interoperabele tool. 

● Ongeveer 65% van de verwachte bevolkingsgroei zal te wijten zijn aan migratie. Door deze 

migratie ontstaat een soort superdiversiteit op etnisch, taalkundig, cultureel, technologisch 

en religieus vlak. Bovendien neemt ook het aandeel 65-plussers toe.23 

○ Om een voldoende groot aandeel consumenten te kunnen overtuigen kan men deze 

groepen niet negeren. Bij de uitwerking van een interoperabele dienst moet 

rekening gehouden worden met deze diverse en meertalige maatschappelijke 

context. De interoperabele tool moet daarom inclusief, toegankelijk en leesbaar zijn.  

○ Gemiddeld gezien maakt de Vlaming steeds meer gebruik van de mogelijkheden van 

het internet en digitalisering, maar dat gebruik blijft zeer beperkt voor zo’n 18% van 

de internetgebruikers, waarbij de digitale geletterdheid een pak lager ligt.24 Er dient 

dus voldoende aandacht besteed te worden aan de uitbouw van een laagdrempelige 

mobiliteitsapp om ook hen mee aan boord te krijgen.  

 
21 Eurostat, Stabel & Statistiek Vlaanderen, Bevolking: omvang en groei, 

https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-omvang-en-groei. 
22 Eurostat, Stabel & Statistiek Vlaanderen, Bevolking: omvang en groei, 

https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-omvang-en-groei. 
23Eurostat, Stabel & Statistiek Vlaanderen, Internationale migratie, 

https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/internationale-
migratie#al_jarenlang_meer_internationale_immigranten_dan_emigranten. 
24 De Marez L. et al. (2020).  imec.digimeter 2020, digitale trends in Vlaanderen, Gent, 

https://www.imec.be/sites/default/files/inline-files/DIGIMETER2020.pdf, p. 20.  

https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-omvang-en-groei
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-omvang-en-groei
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/internationale-migratie%23al_jarenlang_meer_internationale_immigranten_dan_emigranten
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/internationale-migratie%23al_jarenlang_meer_internationale_immigranten_dan_emigranten
https://www.imec.be/sites/default/files/inline-files/DIGIMETER2020.pdf
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4.2. Economische context 

● Mobiliteit is een zeer belangrijk onderdeel van de Belgische economie: de uitgebreide 

mobiliteits- en transportindustrie was volgens Traxio in 2019 goed voor ongeveer €147 miljard. 

Dat komt overeen met ongeveer derde van ons BBP.25 Helaas is ligt de focus in deze mobiliteit 

volledig op auto’s en is België ook “wereldkampioen file”. Het autoverkeer zal met een vijfde 

toenemen tegen 2030. Tegen dan zullen we nog 32 minuten langer doen over 50 kilometer in 

de spits. We hebben nood aan een modal shift om onze mobiliteit future proof te maken. 

○ Er moeten genoeg vervoersalternatieven zijn om de modal shift te kunnen maken. De 

uitbouw van een interoperabele autodeeltool als onderdeel van combimobiliteit zal 

een aantrekkelijk alternatief kunnen zijn om mensen de switch te richting duurzame 

mobiliteit te laten maken.  

● Het aandeel huishoudens dat onder de armoedegrens leeft zal stijgen.26 Bovendien stijgt de 

groep van de lage middenklasse (te rijk om arm te zijn en te arm om een comfortabele 

levensstandaard aan te houden). Mobiliteit (12%) is, na huisvesting (24%) en voeding (13%) de 

derde belangrijkste uitgavenpost voor huishoudens.27  

○ Een eigen wagen bezitten zal voor meer mensen moeilijker worden. Combimobiliteit 

(met een belangrijke rol voor autodelen) als goedkoper alternatief wordt 

aantrekkelijker voor meer mensen.   

● Gedeelde mobiliteit blijkt in de meeste gevallen vandaag nog niet rendabel. Dit leidt tot het 

verdwijnen van bepaalde initiatieven (cfr. ShareNow, Zen Car en ZipCar in Brussel). 28 

○ Deze instabiele marktsituatie kan voor een relatief ongunstig investeringsklimaat 

zorgen. Potentiële investeerders lopen een risico aangezien het aanbod en de 

dienstverlening van de interoperabele tool hierdoor zouden kunnen achteruitgaan. 

○ Anderzijds kan dit klimaat opportuniteiten bieden voor durfkapitaal.  

○ Autodeelaanbieders hebben mogelijks zelf niet de middelen om te investeren in de 

nodige aanpassingen. 

● Momenteel is het marktsegment van autodelers heel klein in België: er zijn zo’n 150.000 

mensen die aan autodelen doen.29 

○ Wil de interoperabele dienst rendabel worden, zal er ook strategisch moeten worden 

ingezet op het aantrekken van nieuwe klanten, naast het werven van bestaande 

autodelers.  

● Het stijgend aantal autodeelspelers heeft ook een keerzijde. Het autodeellandschap raakt 

versnipperd, de klant ziet het bos door de bomen niet meer en voor beginnende 

autodeelaanbieders is het moeilijk om voet aan de grond te krijgen omdat er bij de start nog 

 
25 Deloitte. (2019). Future of Mobility: a new deal for mobility in Belgium, p. 5. 
26  Temmerman M. (2020).  Het risico op armoede stijgt in bijna alle vlaamse gemeenten, 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/28/het-risico-op-armoede-stijgt-in-bijna-alle-vlaamse-gemeenten-en/ 
27 FOD mobiliteit. (2014). Hoeveel besteden Belgische gezinnen aan transport?, p. 1. 
28 Beeckman H. (2019). Autodelen wint snel aan populariteit, maar lost dat onze files op?, 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/14/autodelen-wint-snel-aan-populariteit-maar-lost-dat-onze-files-o/ 
29 Deceunynck F. (2021). WEL OF NIET? Autodelen, 
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210611_97749369 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/28/het-risico-op-armoede-stijgt-in-bijna-alle-vlaamse-gemeenten-en/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/14/autodelen-wint-snel-aan-populariteit-maar-lost-dat-onze-files-o/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210611_97749369
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niet voldoende schaalgrootte (lees: voldoende aanbod van deelwagens) kan geboden 

worden.30  

○ Een interoperabele dienst kan deze drempels wegnemen en ervoor zorgen dat zowel 

de klant als de autodeelaanbieders gebaat zijn bij de centralisering van het 

autodeelaanbod. 

4.3. Sociaal-culturele context 

● De laatste jaren zette de trend van het bezitten van goederen naar het gebruik ervan in. Dit 

heeft ook repercussies op de economie: die wordt steeds meer diensten- in plaats van product 

gecentreerd. Bedrijven spelen op deze tendens in door dienstenplatformen te worden waarbij 

ze naast hun kernactiviteit ook andere dienstverlening implementeren om meer klanten te 

bereiken (bv. banken of verzekeringen).31  

○ Autodelen en een interoperabele autodeeltool passen perfect in dit plaatje. Autodelen 

gaat uit van wagengebruik boven wagenbezit. Een interoperabele autodeeltool kan 

bovendien een dienst zijn die een bank of verzekeraar aanbiedt als deel van zijn 

mobiliteitsoplossing.  

● Jongeren halen minder snel hun rijbewijs. Auto’s zijn minder en minder een statussymbool.32  

○ Hierdoor verkleint de potentiële klantenbasis voor een interoperabele autodeeltool. 

○ Anderzijds past een deelwagen en de interoperabele autodeeltool helemaal in deze 

veranderende cultuur.  

● Thuiswerken vindt meer en meer ingang door de coronacrisis.33 Bedrijven werden verplicht om 

thuiswerk te implementeren. Een blijvende stijging in thuiswerk na corona wordt verwacht. Dit 

kan leiden tot minder frequent gebruik van een wagen en een dalende nood aan autobezit. 

○ Deze bewustwording kan een boost worden voor autodelen, combi-autodelen en 

MaaS.  

4.4. Technologische context 

● De coronacrisis zorgde voor toegenomen normalisatie van digitale dienstverlening (bv. online 

bestel- en leverdiensten, online vergaderen, een menukaart via QR-code raadplegen, …).34 

 
30 zie 3.3.1. Autodelen in Vlaanderen 
31 Basselier R. et al. (2018). De opkomst van de deeleconomie, 

https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2018/ecotijdiii2018_h3.pdf 
32 Cardone N. (2019). Steeds minder belgen halen een rijbewijs: “Jongeren zien een auto niet langer als 

statussymbool”, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/13/steeds-minder-belgen-halen-een-rijbewijs-
jongeren-zien-een-
aut/#:~:text=Uit%20die%20cijfers%20blijkt%20dat,haalden%22%2C%20aldus%20De%20Dobbeleer.&text=Er%2
0is%20een%20groep%20jongeren,Die%20groep%20wordt%20groter.%22 
33 Braeckman K. (2021). Expert over telewerk: "Ideale combinatie is twee dagen thuis en drie dagen op 

kantoor”, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/14/expert-over-telewerk-ideale-combinatie-is-twee-dagen-
thuis-werk/ 
34 Van Bakel L. & Vanwalleghem E. (2021). Naar het gemeentehuis? Ook na corona wil helft gemeenten dat je 

eerst een afspraak maakt, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/24/alleen-nog-op-afspraak-naar-helft-van-
vlaamse-gemeentehuizen-na/ 

https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2018/ecotijdiii2018_h3.pdf
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/13/steeds-minder-belgen-halen-een-rijbewijs-jongeren-zien-een-aut/%23:~:text=Uit%20die%20cijfers%20blijkt%20dat,haalden%22%2C%20aldus%20De%20Dobbeleer.&text=Er%20is%20een%20groep%20jongeren,Die%20groep%20wordt%20groter.%22
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/13/steeds-minder-belgen-halen-een-rijbewijs-jongeren-zien-een-aut/%23:~:text=Uit%20die%20cijfers%20blijkt%20dat,haalden%22%2C%20aldus%20De%20Dobbeleer.&text=Er%20is%20een%20groep%20jongeren,Die%20groep%20wordt%20groter.%22
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/13/steeds-minder-belgen-halen-een-rijbewijs-jongeren-zien-een-aut/%23:~:text=Uit%20die%20cijfers%20blijkt%20dat,haalden%22%2C%20aldus%20De%20Dobbeleer.&text=Er%20is%20een%20groep%20jongeren,Die%20groep%20wordt%20groter.%22
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/13/steeds-minder-belgen-halen-een-rijbewijs-jongeren-zien-een-aut/%23:~:text=Uit%20die%20cijfers%20blijkt%20dat,haalden%22%2C%20aldus%20De%20Dobbeleer.&text=Er%20is%20een%20groep%20jongeren,Die%20groep%20wordt%20groter.%22
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/14/expert-over-telewerk-ideale-combinatie-is-twee-dagen-thuis-werk/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/14/expert-over-telewerk-ideale-combinatie-is-twee-dagen-thuis-werk/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/24/alleen-nog-op-afspraak-naar-helft-van-vlaamse-gemeentehuizen-na/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/24/alleen-nog-op-afspraak-naar-helft-van-vlaamse-gemeentehuizen-na/
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○ Dit maakt de stap naar gebruik van digitale mobiliteitsoplossingen, waaronder de totale 

interoperabele dienst, kleiner (zie 7. Verkenning ideale instrument autodelen).  

● Het technologische landschap is dynamisch en snel veranderend. 

○ De interoperabele tool moet flexibel en snel aanpasbaar zijn zodat hij niet meteen 

verouderd is en op alle besturingssystemen (en potentiële bijkomende systemen) 

werkt. 

● Gedecentraliseerde technologieën komen steeds meer op (bv. blockchain).35 

○  Deze zaken zorgen voor ongekende mogelijkheden voor geconnecteerde, on demand 

en seamless (perfect op elkaar aansluitende) mobiliteit.  

● De toekomst van mobiliteit laat zich samenvatten in het acronym ‘ACES’ (autonomous, 

connected, electric en shared). Wereldwijd experimenteren zo goed als alle autoconstructeurs 

met deze nieuwe trends.36  

● Er wordt fors geïnvesteerd in de zgn. Mobility as a Service (MaaS) waarbij diverse 

mobiliteitsopties in één app kunnen gekozen en betaald worden (zie 3. Achtergrond).  

○ De MaaS-evolutie vergroot het (economische) nut van de ontwikkeling van een 

interoperabele tool aangezien autodelen een vitaal onderdeel is van MaaS en de 

ontwikkeling van een dergelijke tool een opstap kan zijn naar een vlotte integratie.  

○ Internationale MaaS-providers zijn omwille van commerciële redenen enkel 

geïnteresseerd om samen te werken met de grootste aanbieders. Dit wordt op termijn 

een concurrentieel nadeel voor de kleinere, startende autodeelorganisaties. Indien zij 

de krachten bundelen in een interoperabele tool, hebben ze een sterkere 

onderhandelingspositie als basis voor een integratie in MaaS-applicaties.  

● Vlot uitwisselen van data is belangrijk om reizigers die MaaS gebruiken een aangename digitale 

ervaring te bezorgen. Daarom wint het standaardiseren van data aan belang. Verschillende 

initiatieven werden de laatste jaren genomen om data uit verschillende mobiliteitsdomeinen 

op een gestructureerde manier uit te wisselen (bv. GBFS en TOMP).  

○ Het is opportuun dat bij de ontwikkeling van een interoperabele tool rekening wordt 

gehouden met de verdere ontwikkelingen op vlak van standaardisatie om ervoor te 

zorgen dat de tool een voorstadium kan zijn voor de integratie van autodeeldiensten 

met MaaS-apps. 

● Technologieën die het proces achter interoperabele autodelen faciliteren worden gecreëerd 

en geoptimaliseerd. (zie 7.2. Operationele Interoperabiliteit). Zo zijn er technologieën die de 

registratie faciliteren (ITS.ME, Europees initiatief rond Europese identiteit) daar ze zorgen voor 

automatische herkenning van geldigheid rijbewijzen, identiteitskaarten etc.37  

 
35 NPO Kennis. (s. D). Hoe verandert blockchain de wereld?, https://npokennis.nl/longread/7704/hoe-verandert-

blockchain-de-wereld 
36 Lance E. (2019). Fireworks About ACES As Key Acronym For The Future Of Mobility And Self-Driving Cars,  
https://www.forbes.com/sites/lanceeliot/2019/07/04/fireworks-about-aces-as-key-acronym-for-the-future-of-
mobility-and-self-driving-cars/?sh=23f1cf96654e 
37 Ministerie van Buitenlandse zaken (2019). Europese Commissie presenteert voorstel voor een Europese 

digitale identiteit, https://ecer.minbuza.nl/-/europese-commissie-presenteert-voorstel-voor-een-europese-
digitale-identiteit?redirect=%2F 

https://npokennis.nl/longread/7704/hoe-verandert-blockchain-de-wereld
https://npokennis.nl/longread/7704/hoe-verandert-blockchain-de-wereld
https://www.forbes.com/sites/lanceeliot/2019/07/04/fireworks-about-aces-as-key-acronym-for-the-future-of-mobility-and-self-driving-cars/?sh=23f1cf96654e
https://www.forbes.com/sites/lanceeliot/2019/07/04/fireworks-about-aces-as-key-acronym-for-the-future-of-mobility-and-self-driving-cars/?sh=23f1cf96654e
https://ecer.minbuza.nl/-/europese-commissie-presenteert-voorstel-voor-een-europese-digitale-identiteit?redirect=%2F
https://ecer.minbuza.nl/-/europese-commissie-presenteert-voorstel-voor-een-europese-digitale-identiteit?redirect=%2F
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4.5. Ecologische context 

● Het klimaatbewustzijn stijgt. De Vlaming heeft meer interesse in klimaatvriendelijke 

oplossingen voor hedendaagse problemen. In 2017 beschouwt 85% van de Belgen de 

klimaatverandering als een dringend aan te pakken probleem.38 

○ Autodelen en interoperabel autodelen wordt aantrekkelijker voor de klimaatbewuste 

Vlaming. 

○ De circulaire economie boomt hierdoor, wat een goede zaak is voor de populariteit van 

autodelen en in het verlengde daarvan ook voor een interoperabele dienst.  

● Anderzijds moet de kanttekening worden gemaakt dat mensen ook klimaatmoe kunnen 

worden. Het ecologische voordeel moet dus strategisch en bedachtzaam worden ingezet. 

● Elektrisch rijden wordt meer en meer de toekomst van de automobiliteit.39 

○ Via autodelen kan er op een betaalbare manier geproefd worden van elektrisch rijden. 

De aantrekkelijke interoperabele tool zorgt ervoor dat nog meer mensen e-rijden.  

4.6. Politiek-juridische context 

Zoals in deel 3. Achtergrond reeds aangestipt werd, is het beleid (op verschillende niveaus) een 

belangrijke factor bij de ontwikkeling van een interoperabele autodeeltool. Hieronder worden de 

belangrijkste tendensen opgelijst.  

 

● Momenteel zet de Vlaamse Regering z’n nieuwe visie op openbaar vervoer uit aan de hand van 

het decreet Basisbereikbaarheid. Combimobiliteit en het maken van de modal shift spelen 

hierbij een belangrijke rol.40  

○ Autodelen is een vitaal onderdeel van combimobiliteit  

○ De uitbouw van de Vlaamse Mobiliteitscentrale (publieke MaaS-speler) geeft een 

interoperabele autodeeltool commerciële opportuniteiten.  

● Om de (publieke en private) MaaS-initiatieven te stimuleren, zet de Vlaamse overheid in op het 

het vlot uitwisselen van mobiliteitsdata. Dat doet men door mobiliteitsdata als Linked Open 

Data en standaard interfaces (API’s) te definiëren. De Vlaamse Overheid legde in functie 

daarvan regels rond interoperabiliteit, open data, realtime data en standaarden voor de 

informatie-uitwisseling voor personenvervoer vast. In dit kader werden ‘Open Standaard voor 

Linkende Organisaties (OSLO) trips en aanbod’ gecreëerd. Deze semantische 

referentiestandaard zal data op een gelijkaardige manier structureren over verschillende 

organisaties heen en maakt dat gegevens eenvoudig uitgewisseld kunnen worden. De OSLO 

Trips en Aanbod is zowel een technische als semantische referentiestandaard. De semantische 

component is een beschrijving, een vocabularium, die zorgt dat alle partijen hetzelfde bedoelen 

 
38 M.A.S. ‐ Market Analysis & Synthesis iov. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

(2017). Klimaatenquête 2017: Eindrapport, https://klimaat.be/doc/enquete_klimaat_2017_rapport.pdf, p.30. 
39 Beeckman H. (2020), 17 procent van nieuwe auto’s die we kopen zijn elektrisch en hybride, marktaandeel 

stijgt steeds sneller, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/02/17-procent-van-de-nieuwe-autos-die-we-kopen-
zijn-elektrisch-en-h/ 
40 Vlaamse Overheid. (2020). Basisbereikbaarheid: Hoppin,  
https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/hoppin 

https://klimaat.be/doc/enquete_klimaat_2017_rapport.pdf
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https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/02/17-procent-van-de-nieuwe-autos-die-we-kopen-zijn-elektrisch-en-h/
https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid
https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/hoppin
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(bv. de term reiziger betekent voor iedereen hetzelfde). De technische component bestaat uit 

een applicatieprofiel voor technische integratie.41  

○ Voor de interoperabele tool is het belangrijk om OSLO-compatibel te zijn en zo aan te 

kunnen sluiten met alle stakeholders in dit MaaS-ecosysteem. 

● De Vlaamse Overheid begon in 2020 met een co-creatietraject om een Vlaams MaaS 

Afsprakenkader te ontwikkelen. Samen met alle stakeholders wordt een kader gecreëerd om 

van MaaS een succes te maken in Vlaanderen.42  

○ Wanneer MaaS een echt succes wordt, kan de interoperabele autodeeldienst haar nut 

bewijzen als verzamelplaats voor het autodeelaanbod in Vlaanderen. 

● De Europese Commissie vaardigde ikv. Multimodal Travel Information Services (MMTIS) een 

verordening uit die aanstuurt op het verzamelen van mobiliteitsdata en de standaardisering 

ervan (opnieuw met het oog op makkelijkere ontsluiting en uitwisseling).43 Elke lidstaat van de 

EU moet een national access point (NAP) oprichten, waar alle data met betrekking tot 

(personen)vervoer bewaard wordt die door Europese burgers en bedrijven kan worden 

geraadpleegd wanneer wenselijk. De FOD Mobiliteit (federale overheid) verzamelt de Belgische 

data op de website www.transportdata.be. Op termijn is het de bedoeling dat deze database 

kan communiceren met data uit andere Europese lidstaten om uitwisseling van 

transportinformatie te vergemakkelijken.44 

○ De interoperabele tool dient rekening te houden met deze regelgeving op vlak van 

data.  

● Ook steden (bv. Antwerpen) reguleren de exploitatie van deelsystemen steeds meer. Een van 

deze voorwaarden om toe te treden kan bijvoorbeeld het openstellen van het deelsysteem met 

MaaS-spelers zijn.45  

○ Op die manier wordt interoperabiliteit gestimuleerd en kan dit een extra incentive 

vormen om te integreren met de interoperabel tool. 

● In mei 2016 legde de Europese Commissie nieuwe regels voor de bescherming van 

persoonsgegevens op, aangepast aan het huidige digitale tijdperk. De welbekende AVG (of 

GDPR) verordening is sinds mei 2018 van toepassing. Deze wetgeving heeft repercussies voor 

quasi alle bedrijven en (overheids)instanties vermits het bezit van persoonsgegevens en 

gevoelige data vaak deel uitmaken van de dienstverlening.46  

○ Bij het uitwisselen van persoonlijke data binnen de interoperabele tool, dienen de 

huidige wetgevingen in acht te worden genomen.  

 
41 Lippens I. (2019). OSLO-traject: Vlaamse standaardisatie mobiliteitsdata, https://www.autodelen.net/oslo-

traject/ 
42 MOW Vlaanderen. (s.d.). Ontwerp Vlaams MaaS Afsprakenkader, 
https://maasafsprakenkader.vlaanderen.be/overzichtpublicreview#inleiding 
43 Europese Commissie. (2017). Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1926 of 31 May 2017 

supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the 
provision of EU-wide multimodal travel information services, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1926 
44 De Reys E. en Lippens I. (2020). Lancering van een national access point personenvervoer, 

https://www.autodelen.net/lancering-van-een-national-access-point-personenvervoer/ 
45 Slim naar Antwerpen. (s.d.). Vergunning free-floating deelsystemen, 

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/mobiliteitsaanbieders/vergunning-free-floating-deelsystemen 
46 Europese Commissie. (s.d.). Gegevensbescherming in de EU, 

 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_nl 
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_nl
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● Het fiscale beleid voor bedrijfswagens is één van de grootste concurrenten voor autodelen en 

gedeelde mobiliteit. 

● De regelgeving betreffende cash for cars, het mobiliteitsbudget is mogelijk wel een drijvende 

kracht voor MaaS-spelers.47 

4.7. Conclusie 

Het is duidelijk dat er heel wat kansen liggen voor een interoperabele tool. Om onze mobiliteit future 

proof te maken is er een modal shift nodig zodat iedereen -en we zijn met steeds meer- zich makkelijk 

en vlot kan voortbewegen. Ook vanuit het beleid zien we dat er ondersteunende initiatieven komen om 

deze modal shift werkelijkheid te maken. De interoperabele dienst kan hier dus deel van de oplossing 

zijn. Verder zien we dat mensen meer en meer wennen aan het idee van gebruik ipv. bezit en dat deze 

diensteneconomie groeit. Ook stijgt het klimaatbewustzijn, wat de ingang van autodelen en de 

interoperabele autodeeldienst kan vergemakkelijken.  

 

Er zijn echter ook enkele mogelijke valkuilen. Ten eerste dient men rekening te houden met de aard 

van de autodeelsector in Vlaanderen: die is vandaag klein, vrij versnipperd en niet rendabel. Het is 

belangrijk om, zeker indien men winst wil maken met de interoperabele dienst, veel aandacht te 

besteden aan mogelijke klantsegmenten in het businessmodel. Het interoperabele instrument moet 

tevens ook aangepast zijn aan de noden van onze veranderende samenleving. Deze moet meertalig en 

intuïtief in gebruik zijn zodat iedereen het kan gebruiken. 

 

  

 
47 Vlaamse Overheid. (s.d.), Verkeer: Mobiliteitsvergoeding (cash for car),  

 https://www.vlaanderen.be/mobiliteitsvergoeding-cash-for-car 

https://www.vlaanderen.be/mobiliteit-en-openbare-werken/verkeer
https://www.vlaanderen.be/mobiliteitsvergoeding-cash-for-car
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5. Stakeholderanalyse  

In de stakeholderanalyse verkennen we de mening van belanghebbenden van een interoperabele 

autodeeltool bij die tool. We onderzoeken wie de doelgroep is en wat de noden en behoeften zijn van 

de verschillende stakeholders bij een dergelijke dienst die combi-autodelen bevordert. 

 

Om deze analyse te maken, betrokken we vier stakeholders: 

 

1. De huidige autodeler - Is er bij de huidige autodeler vraag naar een instrument dat combi-

autodelen mogelijk maakt? Welke functionaliteiten kunnen een toegevoegde waarde bieden 

om autodelen verder te laten groeien tot een volwaardig en comfortabel alternatief voor de 

eigen wagen? Welke waarde heeft een dergelijke instrument voor de autodeler? 

2. De potentiële autodeler - Kan het ontwikkelen van een interoperabele tool de potentiële 

autodeler ertoe bewegen om de overstap naar autodelen te maken? Hoe kan een 

interoperabel instrument autodelen aantrekkelijker maken t.o.v. wagenbezit? 

3. De huidige autodeelaanbieders - Wat zijn de huidige ervaringen met interoperabiliteit? Zijn de 

huidige autodeelorganisaties bereid om in te stappen in een dergelijke instrument? Wat zijn 

voor hen de opportuniteiten en de voorwaarden?  

4. MaaS-operatoren - Is er bij MaaS-spelers interesse in een interoperabele tool om te integreren 

in MaaS-platformen? Wat is de waarde van een dergelijke dienst voor hen?  

 

In het eerste deel van de marktanalyse gaan we dieper in op de attitude tegenover combi-autodelen 

van potentiële gebruikers, zowel niet-autodelers als autodelers. In het tweede deel wordt bekeken hoe 

de Vlaamse autodeelaanbieders staan tegenover de ontwikkeling van een interoperabel instrument. In 

een laatste deel komt ten slotte de attitude ten opzichte van een interoperable dienst bij MaaS-

operatoren aan bod. 

5.1. Attitude van potentiële gebruikers 

5.1.1. Mobiliteitsprofiel respondenten 

Via een online vragenlijst brachten we de attitude t.o.v. combi-autodelen van autodelers en niet-

autodelers in kaart.  

 

We bevroegen 286 autodelers die gebruik maken van 1 of meerdere autodeelplatformen, 

met een overwicht van particuliere autodelers aangesloten bij Cozywheels en Dégage. Figuur 3 geeft 

de verdeling weer van het lidmaatschap van autodelers bij verschillende autodeelorganisaties. Als 

kanttekening is het ook interessant op te merken dat bijna acht op de tien van deze autodelers (N=185) 

geen eigen wagen bezit en voor zijn/haar autoverplaatsingen beroep doet op een deelwagen. Bijna vier 

op de tien (N=90) rijdt gemiddeld één tot drie keer per maand met een deelwagen, een vierde (N= 57) 

doet dat één tot drie keer per week.  
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Daarnaast namen 985 niet-autodelers deel aan dit onderzoek. Meer dan 93% daarvan had op het 

moment van de bevraging minstens één wagen in het gezin ter beschikking en meer dan 90% bezat een 

rijbewijs. Ongeveer één op de tien van deze bevraagden (88 respondenten) overweegt om klant of lid 

te worden van een autodeelorganisatie. Het valt op dat onder deze groep van niet-autodelers die 

overwegen om ooit te starten met autodelen 16% van de gezinnen geen eigen wagen ter beschikking 

hebben, ten opzichte van 7% van de gezinnen onder de volledige populatie van niet-autodelers. 

Daarnaast blijken de respondenten die autodelen overwegen veel frequenter te opteren voor 

verplaatsingen met de fiets (49% gebruikt de fiets meer dan vier dagen per week t.o.v 26% onder de 

respondenten die niet geïnteresseerd zijn in autodelen). Ook het gebruik van openbaar vervoer ligt 

aanzienlijk hoger onder respondenten die autodelen in de toekomst overwegen. 

 

Er dient te worden opgemerkt dat de respondenten de kans hadden om vragen open te laten. Niet alle 

vragen werden dus door alle respondenten beantwoord. 

5.1.2. Aantrekkelijkheid combi-autodelen 

Kan combi-autodelen een katalysator zijn voor autodelen? 

Met een interoperable tool ambiëren we enerzijds de bestaande autodeler zijn tevredenheid over 

autodelen te verhogen en anderzijds willen we het marktaandeel van autodelen (tegenover 

wagenbezit) verhogen.  

 

Als we nagaan welke eigenschappen en/of stimulansen de potentiële autodeler (di. de niet-autodeler 

die een overstap naar autodelen overweegt) kunnen overtuigen om te starten met autodelen, komen 

volgende aspecten bij meer dan 90% van de respondenten die autodelen overwegen naar boven: 

 

Figuur 3 Verdeling autodelers volgens lidmaatschap autodeelorganisaties (Cozycar veranderde ondertussen van naam en 
werd Cozywheels) 
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● Gebruiksgemak; 

● Wagens in goede en nette conditie; en 

● De zekerheid van wagenbeschikbaarheid (voldoende aantallen, reservatieprocedure...) 

 

Met deze info kunnen we veronderstellen dat het met een interoperabele tool in zekere mate mogelijk 

moet zijn om nieuwe autodelers aan te trekken. Dergelijke tool zou met name het aantal beschikbare 

wagens gevoelig kunnen verhogen en dit op een gebruiksvriendelijke manier.  

 

Bovendien blijkt ook uit de bevraging van bestaande autodelers dat zij via mond-tot-mond reclame (één 

van de voornaamste introducties tot autodelen48) zouden bijdragen aan een verhoging van het 

marktaandeel. Immers geeft zes op de tien van deze bevraagden aan meer geneigd te zullen zijn 

autodelen aan te prijzen bij vrienden of familie indien er een dienst voor combi-autodelen bestond. Dat 

betekent dat autodeelorganisaties vermoedelijk extra klanten of gebruikers zouden kunnen aantrekken 

indien er werk wordt gemaakt van een interoperabel instrument. 

Vraag naar gecombineerd gebruik van autodeelsystemen 

Wanneer we onze blik richten op de bestaande autodelers, leeft ook de vraag naar een gecombineerd 

gebruik van verschillende autodeelsystemen in de praktijk. Eén op de zes bevraagde autodelers maakt 

nu reeds gebruik van verschillende autodeelsystemen. Meer dan de helft overweegt om met een extra 

autodeelsysteem van start te gaan. Deze cijfers geven aan dat een deel van de autodelers nu reeds 

nood heeft aan verschillende (complementaire) autodeelsystemen om een comfortabel alternatief te 

bieden voor de eigen (tweede) wagen, zonder dat hiervoor een speciaal geïntegreerd instrument is 

ontwikkeld. Zij zouden dus aan comfort winnen met behulp van een interoperabele dienst. 

 

De belangrijkste motieven om nu reeds gebruik te maken van een extra autodeelsysteem zijn voor de 

ondervraagden:   

● de grotere keuze van types wagens (73%); 

● de mogelijkheid om op meer verschillende locaties deelwagens te gebruiken (70%) en;  

● het groter aantal beschikbare deelwagens (70%) 

 

We peilden ook naar de factoren die autodelers ervan weerhouden om meerdere systemen te 

combineren. Hier blijken vooral de kostprijs (45%) en de grote hoeveelheid apps of websites die 

hiervoor nodig zijn (45%) de belangrijkste drempels te zijn. Vooral dit laatste argument is een tweede 

indicatie dat een interoperabele tool voor een groot aantal autodelers de stap richting meerdere 

deelplatformen kan verlagen. 

Interesse in interoperabel autodelen en motieven om het te gebruiken 

Een ruime meerderheid van de bevraagde autodelers (85%) geeft aan gebruik te willen maken van een 

systeem van combi-autodelen. De argumenten die door de respondenten eerder aangehaald werden 

om gebruik te maken van meerdere systemen van autodelen komen ook terug bij de redenen om een 

combi-autodeelsysteem te gebruiken. Vier motieven steken er bovenuit:  

● Toegang tot een groter aantal beschikbare wagens (80%);  

 
48 Nehrke G. et al. (2018). Mobility cultures and mobility styles, deliverable 4.2. Horizon 2020 STARS project. 

www.stars-h2020.eu 



Analyserapport Share.Vlaanderen  

27 

 

● Mogelijkheid tot gebruik maken van deelwagens op verschillende locaties (78%);  

● Eén afrekening krijgen voor alle ritten met deelwagens van verschillende aanbieders (74%); en 

● Toegang hebben tot meerdere types van deelwagens (73%)  

5.1.3. Recept voor een succesvolle interoperabele tool 

Gewenste functionaliteiten en voorwaarden interoperabele tool  

We legden de autodelers een aantal mogelijke aspecten van een platform voor combi-autodelen voor 

en peilden naar de mate waarin men dit belangrijk vond. Vier kenmerken springen er bovenuit:  

● Transparantie betreffende de kostprijzen van de verschillende modi ( 92% );  

● Lage kostprijs voor het gebruik van het platform (89%); 

● Gebruiksvriendelijke applicatie (88%); en 

● Eénduidige informatie over alle systemen en modi in het platform (87%).  

 

De mogelijkheid om naast deelauto’s ook deelfietsen, -steps, -scooters en openbaar vervoer te kunnen 

gebruiken binnen de applicatie (67%), het feit dat mobiliteits- en persoonsgegevens op één plaats veilig 

bewaard worden (64%) en de mogelijkheid om beroep te doen op een ambassadeur of een helpcenter 

(53%) blijken iets minder doorslaggevend.  

Bereidheid om te betalen voor een interoperabel autodeelsysteem 

Naast een algemene interesse in een systeem van combi-autodelen peilden we ook naar de bereidheid 

om te betalen voor dergelijk platform. Hierbij zijn we vooral geïnteresseerd in de bereidheid tot betalen 

onder de autodelers en de niet-autodelers die autodelen wel overwegen.  

 

Een derde van de respondent-autodelers zegt geen bijdrage te willen betalen voor een overkoepelende 

applicatie en wil dus louter betalen voor het gebruik van de deelwagens. Twee derde wil wel extra 

bijdragen voor een interoperabel platform, waarvan iets meer dan de helft open staat voor een klein 

percentage per rit en vier op de tien voor een kleine maandelijkse bijdrage. De resultaten onder 

respondenten die autodelen overwegen liggen in dezelfde lijn. Bijna driekwart van deze groep is bereid 

te betalen voor het gebruik van een dergelijke tool. Bijna de helft prefereert dit te doen via een bijdrage 

per rit, ongeveer één vijfde verkiest net een maandelijkse bijdrage.    

5.1.4. Wagenbezit en -gebruik in een scenario van combi-autodelen 

Effecten van interoperabele tool op verplaatsingsgedrag 

Een interoperabel systeem voor autodelen moet het gebruikers mogelijk maken om gemakkelijk 

deelwagens van verschillende autodeelaanbieders te gebruiken. Dat heeft potentieel een positieve 

invloed op de aantrekkelijkheid van autodelen en moet meer mensen over de streep kunnen trekken 

richting gedeelde mobiliteit. We zijn echter benieuwd of het feit dat mensen makkelijker toegang 

hebben tot meer deelwagens hen er ook zal toe aanzetten om deze deelwagens vaker te gebruiken.  

 

Volgens de helft van de ervaren autodelers zou bij toegang tot een platform voor combi-autodelen hun 

gebruik van deelwagens over het algemeen gelijk blijven. Vier procent vermoedt dat het gebruik van 
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deelwagens hierdoor zou afnemen. De overige 46% meent dat men vaker een deelwagen zou 

gebruiken. Deze resultaten doen uitschijnen dat een interoperabel platform er onder autodelers zou 

toe leiden dat ze vaker dan voorheen zouden kiezen voor verplaatsingen met de wagen.  

 

Dit beeld verdient echter enige nuancering. We vermoeden dat de toename van ritten met de 

deelwagen ook deels ter vervanging zullen zijn van ritten met de privéwagen. We vroegen de 

respondenten hoe ze hun gebruik van een privéwagen zien evolueren nadat men toegang heeft tot een 

platform voor combi-autodelen. De meerderheid van de autodelers (60%) verwacht dat het aantal 

ritten met een privéwagen gelijk zal blijven. De overige 40% ziet het gebruik van de privéwagen licht tot 

sterk afnemen. Om deze cijfers correct te interpreteren, is het echter relevant om ook het wagenbezit 

mee in rekening te brengen. Onder autodelers die naast autodelen ook beroep doen op een eigen 

privéwagen zou bij de helft het gebruik van de privéwagen licht tot sterk dalen (51%), 46% geeft aan 

een gelijkaardig gebruik te blijven hebben en slechts een kleine minderheid (3%) geeft aan dat hun 

gebruik van een privéwagen zou stijgen wanneer men toegang heeft tot een tool die combi-autodelen 

mogelijk maakt. Echter geeft wel 65% van deze groep aan meer met deelwagens te zullen rijden. De 

bijkomende ritten met deelwagens zullen dus slechts deels een vervanging zijn van ritten met 

privéwagens. We kunnen dus stellen dat de interoperabele tool potentieel kan leiden tot een groeiend 

aantal autodeelritten, maar mogelijks ook tot meer autokilometers an sich.   

 

Wanneer we hier de vergelijking maken met mensen die autodelen overwegen, is de potentiële stijging 

in aantal autodeelritten nog meer uitgesproken. Meer dan 2 op de 3 mensen die autodelen zeggen te 

overwegen, geven aan meer geneigd te zijn gebruik te maken van deelwagens (69%) en deelsystemen 

(incl. autodelen, fietsdelen en stepdelen) (68%) als dat via 1 platform wordt georganiseerd. Ongeveer 

6 op de 10 “overwegers” zouden bovendien geneigd zijn de eigen auto aan de kant te laten indien ook 

openbaar vervoerdiensten zouden worden geïntegreerd.  

 

De autodelers die door toedoen van een interoperabel autodeelsysteem meer gebruik zouden maken 

van een (deel)wagen zouden dat voornamelijk doen om op reis of een weekendje weg te gaan (61% 

acht die kans eerder of zeer waarschijnlijk). Iets meer dan de helft zou die extra beschikbare deelwagens 

vermoedelijk ook gebruiken voor bezoek aan naasten, een derde zou die gebruiken voor recreatieve 

doeleinden zoals bv. restaurant- of bioscoopbezoek. Opvallend, amper 6% geeft aan de bijkomende 

deelwagens te gebruiken voor woon-werkverkeer. 

Effecten van interoperabele tool op wagenbezit 

De meerderheid (58%) van de autodelers met eigen wagen is het (helemaal) eens met de stelling dat 

men geneigd zou zijn om een wagen weg te doen of de aankoop van een wagen uit te stellen indien 

men via één platform toegang heeft tot verschillende mobiliteitsdiensten. De interoperabele 

autodeeltool als aanzet voor een platform met verschillende mobiliteitsdiensten, kan dus potentieel 

hebben om het aantal privéwagens onder autodelers te verminderen en de aankoop van toekomstige 

te verhinderen.  

 

Van de niet-autodelers tonen drie groepen een significant hogere bereidheid om de eigen wagen weg 

te doen (of geen nieuwe aan te kopen) indien ze een dienst kunnen gebruiken die toegang geeft tot 
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alle mobiliteitsdiensten. Deze groepen omvatten de stedelingen (22% bereidheid), -34-jarigen (24%) en 

bestuurders die de eigen wagen minder dan 4 keer per week gebruiken (72%).  

Profiel potentiële gebruikers 

Enerzijds kan een interoperabele tool zich richten op bestaande autodelers, 85% van hen geeft immers 

aan interesse te hebben in een dergelijke tool. Echter is dit marktsegment vrij beperkt. Anderzijds is het 

dus ook interessant om te bekijken welke gemeenschappelijke kenmerken we onderscheiden bij niet-

autodelers die aangeven om gebruik te willen maken van autodelen indien ze via één platform of 

applicatie deelwagens van verschillende aanbieders kunnen gebruiken (n = 220). We vonden enkele 

significante kenmerken:  

● Het zijn vaker mannen (25% t.o.v. 19% onder vrouwen); 

● Ze zijn vaker hoger opgeleid (30% t.o.v. 17% onder laagopgeleiden); 

● Vanzelfsprekend zijn het erg vaak mensen die overwegen om aan autodelen te doen (69% t.o.v. 

16% onder niet-geïnteresseerden); en 

● Het zijn eerder mensen zonder auto in het gezin (35% t.o.v. 20% onder mensen met één of 

meer auto’s in gezin). 
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5.2. Attitude van autodeelorganisaties 

We bevroegen de Vlaamse autodeelaanbieders omtrent hun visie op een interoperabele autodeeltool 

(vragenlijst in bijlage 3). Ook hier hadden de respondenten de kans om vragen open te laten. Niet alle 

vragen werden dus door alle respondenten beantwoord. 

5.2.1 Opportuniteiten en valkuilen 

Als voornaamste voordelen van een interoperabel platform benoemen de aanbieders ‘het vergroten 

van het klantenbestand’ (89%, n = 8), ‘het verhogen van het vertrouwen in autodelen bij de consument’ 

(78%) en ‘het uitbreiden van de service en het gebruiksgemak voor bestaande klanten’ (78%). Eén 

enkele aanbieder ziet geen voordelen maar vooral risico’s en complexiteit. Over de valkuilen voor de 

uitrol van een interoperabele dienst zijn de meningen meer verdeeld. De bezorgdheden gaan vooral 

over ‘de ingewikkelde technische integratie met de interoperabele dienst’ (100%, n = 8), ‘Onzekerheid 

of klanten via het interoperabele platform voldoende geïnformeerd zijn over het correcte gebruik van 

het autodeelsysteem’ (88%), ‘de eventuele kosten om aangesloten te zijn op een dergelijk platform’ 

(88%) en ‘ingewikkelde administratieve/organisatorische integratie (AVG, afstemmen processen,...) 

met de interoperabele dienst’ (88%).  

 

De autodeelaanbieders zijn geen overtuigd vragende partij voor de oprichting van een interoperabel 

autodeelplatform. Slechts (57%, n = 7) zegt hier momenteel aan te willen meewerken. Opvallend, als 

de interoperabele tool zou zijn aangesloten op een MaaS-platform zijn 100% (n = 5) van de 

respondenten eerder geneigd om aan te sluiten op een interoperabel platform, indien dit niet het geval 

zou zijn, is slechts 20% (n = 5) van de autodeelaanbieders geneigd om mee te doen. We kunnen dus 

veronderstellen dat er in een interoperabel platform an sich weinig interesse is, aanbieders zien vooral 

een meerwaarde in een soort koppelingsplatform aan MaaS-diensten.  

5.2.2 Bereidheid tot investeren 

Slechts 38% van de aanbieders is bereid om financiële investeringen te doen in het aantakken op een 

interoperabele autodeeltool. Dit omwille van de beperkte financiële marges die de autodeel business 

vandaag kent. Sommige aanbieders kijken hiervoor dan ook naar subsidies.  

5.2.3 Evoluties in de praktijk 

In de praktijk blijken sommige aanbieders vandaag al stappen te zetten richting interoperabiliteit. Zo 

wil het autodeelplatform Share Mobility, dat reeds interoperabiliteit faciliteert tussen verschillende, 

aangesloten organisaties die de software van Share Mobility gebruiken (zie 6.1.2  Intrinsieke 

interoperabiliteit in Vlaanderen), een test faciliteren om het interoperabel werken met externe 

autodeelorganisaties te verkennen. Dit wil men doen door een nieuwe applicatie te ontwikkelen die als 

leerschool moet dienen voor het interoperabel autodelen waarbij de bevindingen kunnen worden 

meegenomen naar een latere koppeling met MaaS-actoren. Naar aanleiding van het Vlaamse MaaS-

afsprakenkader dat in opmaak is, wil Share Mobility dit in 2021 testen met medewerking van een 

tweede autodeelorganisatien nl. Coopstroom. De bedoeling is om een nieuwe app te bouwen die 

gestoeld is op de werking van de huidige Share Mobility app en die vervolgens te connecteren met de 

beheerstool van Coopstroom. Door een parallelle app te ontwikkelen, kan Share Mobility flexibel en 
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agile omspringen met eventuele drempels van interoperabiliteit (creëren van een zgn. sandbox) om de 

ideale interoperabele werking te construeren die dan nadien kan worden toegepast op het Share 

Mobility-systeem. Met hun huidige app, gebouwd op het Glide-platform, is die mogelijkheid er niet. 

Veel verschillende partijen maken namelijk gebruik van deze applicatie en zodoende is het gewicht van 

Share Mobility te beperkt om wijzigingen te laten doorvoeren. 

 

De interoperabiliteit van Share Mobility zal tot uiting komen door het verbinden van de beheerstool en 

telematica van de ene organisatie met de gebruikerstool van een andere organisatie (meer uitleg over 

deze termen zie 7.2.2.1 Kernstakeholders). Op technisch niveau zal men de Vlaamse OSLO-

referentiestandaarden volgen zodat andere autodeelaanbieders makkelijk kunnen worden gekoppeld 

indien nodig. Op legaal en organisatorisch vlak is men volop aan het onderzoeken welke afspraken er 

gemaakt moeten worden.  

5.3. Attitude MaaS-spelers  

De laatste stakeholdergroep die we bevragen, zijn de MaaS-spelers. In deel 3. achtergrond werd al 

duidelijk dat MaaS-spelers autodeeldiensten wensen te integreren in hun platformen. We willen hier 

nagaan of een interoperabele autodeeltool een interessant instrument kan zijn voor deze stakeholders. 

We vroegen aan 3 Belgische MaaS-spelers wat de voordelen en eventuele valkuilen zijn voor een 

dergelijke tool, hoe zij die tool zien en of zij bereid zijn te investeren (vragenlijst in bijlage 4).  

5.3.1 Opportuniteiten en valkuilen 

Twee van de drie ondervraagde MaaS-spelers (67%; n = 3) is gewonnen voor het integreren van een 

interoperabele autodeeldienst binnen hun werking. Men ziet vooral voordelen in een eventuele 

integratie:  

● Eenvoudige manier om autodeelaanbieders toe te voegen aan mijn MaaS-aanbod (tijdswinst) 

(100%); 

● Elimineren van ingewikkelde technische integraties met aparte autodeelaanbieders (100%); en 

● Elimineren van ingewikkelde organisatorische en juridische integraties met aparte 

autodeelaanbieders (100%). 

 

Al zien ze ook wel enkele valkuilen zoals: 

● De moeilijkheid om veelzijdig autodeelaanbod helder te communiceren naar klanten (67%); en 

● Eventuele investeringen om eigen proces aan te passen aan interoperabele dienst (67%).  

 

De speler die niet gewonnen is, geeft nog volgende mee: “Het is een heel complexe oefening die 

behoorlijk wat extra vertraging zal geven en niet direct een probleem van de markt oplost. De 

complexiteit zit niet in het technische (APIs) want de standaarden zijn er eigenlijk al.” Hij vindt dat de 

commerciële, strategische en legale overeenkomsten de meest complexe zijn, en het technische niet 

zo zeer. Daar zal dus ook genoeg aandacht naar moeten gaan.  

5.3.2 Kenmerken interoperabele tool 

Een voorwaarde voor de MaaS-spelers om een interoperabele tool te integreren in  hun platform 

blijkt de deelname van de autodeelaanbieder met het grootste autodeelaanbod in Vlaanderen aan 
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het bewuste instrument (100%; n=3). Een exclusieve samenwerking (als enige MaaS-speler) met de 

interoperabele tool wordt niet als een voorwaarde gezien (67%). Het betrekken van particuliere 

deelsystemen verdeelt de meningen, tweederde van de ondervraagden staat hiervoor open, een 

derde niet.  

 

Als we vragen naar de taken die men wenst te laten overnemen door de interoperabele tool, valt op 

dat de MaaS-spelers niet bereid zijn om de communicatie en marketing uit handen te geven (100%; 

n=3). De uitbesteding van de klantendienst kan wel op de goedkeuring rekenen van de MaaS-spelers 

(100%). Over andere taken zoals ‘het beheer van ritten’, ‘software development voor integratie’ en 

‘onboarding klanten en verwerken gegevens’ lopen de meningen uiteen.  

5.3.2 Bereidheid tot financieren  

De bereidheid om te investeren in een (integratie met een) interoperabele autodeeltool is verdeeld. 

Eén speler geeft aan dat zeker wel te willen doen, een tweede houdt het op misschien en een derde 

geeft aan dat eerder niet te overwegen. Naar ontzorging toe is er vooral bereidheid om te betalen voor 

ritbeheer (67%; n=3) en in mindere mate voor software development voor de integratie (33%) en voor 

het beheer van een klantendienst (33%).  

5.4. Conclusie 

Een interoperabele tool kan een versnelling betekenen voor het autodelen in Vlaanderen. Het 

autodelen kan voor niet-autodelers aantrekkelijker worden door een dergelijke tool en autodelers 

geven aan meer geneigd te zijn het autodelen te promoten bij hun omgeving via  mond-aan-mond 

reclame. Meer dan de helft van de bestaande autodelers overweegt bovendien het gebruik van een 

interoperable tool. De meerderheid van de autodelers (en van de ondervraagden die autodelen 

overwegen) is bovendien bereid om een beperkte extra kost te betalen voor de bijkomende 

interoperabele dienstverlening.  

 

Aan de kant van de mobiliteitsaanbieders, zien we een minder positieve attitude tegenover een 

interoperabel autodeelplatform. Er is weinig interesse naar een losstaand interoperabel platform bij 

autodeelaanbieders. Er is dan ook maar weinig bereidheid om daarin te investeren. Zowel bij 

autodeelaanbieders als bij MaaS-spelers is er een zekere interesse in een tussenplatform ter integratie 

van diverse autodeelaanbieders ineens bij een MaaS-platform. 
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6. Concurrentie-analyse 

Op basis van desktop-research en enkele diepte-interviews, vormen we in dit hoofdstuk een beeld van 

bestaande (semi-)interoperabele autodeel instrumenten in binnen- en buitenland. We onderscheiden 

twee vormen van interoperabiliteit die we aan de hand van een voorbeeld toelichten in wat volgt: 

 

● Intrinsieke interoperabiliteit waarbij de interoperabiliteit een gevolg is van het gebruik van 

dezelfde software (en onderliggende processen) door de aangesloten autodeelaanbieders. 

Deze autodeelaanbieders zijn als het ware inherent compatibel en interoperabiliteit is dan 

louter zaak van het inschakelen van een interoperabele functie.  

● Interoperabiliteit dankzij een roaming server waarbij een roaming server centraal wordt 

ingezet voor het vertalen van data tussen niet inherent compatibele systemen opdat zij 

onderlinge data kunnen uitwisselen. 

6.1 Intrinsiek Interoperabele autodeeldiensten  

6.1.1 Flinkster uit Duitsland 

In Duitsland zijn ‘autodeeloperatoren’, die de hardware voorzien, en ‘autodeelsoftwareproviders’, die 

het softwareplatform voor de autodeeldienst voor hun rekening nemen, vaak twee verschillende 

partijen, waarbij de eerste een dienst afneemt van de tweede. Daarbovenop heeft het autodelen in 

Duitsland een aanzienlijke schaalgrootte bereikt, met meer dan 100 autodeeloperatoren. Ook de markt 

voor autodeelsoftwareprovidors is er dus niet te verwaarlozen. Deze situatie vereenvoudigt het 

interoperabel maken van autodeeldiensten aanzienelijk.  

Flinkster software vormt basis voor interoperabel autodelen 

Flinkster is in feite een overkoepelend bookingplatform dat zelf nauwelijks auto’s exploiteert, maar 

autodeeloperatoren een geschikt softwareplatform aanbiedt. Deutsche Bahn, de initiatiefnemer van 

Flinkster, heeft zelf wel zo’n 300 deelwagens (onder ‘DB connect’ aan stations), maar koos ervoor om 

voor het verdere klantenaanbod een beroep te doen op lokale partners. Zo hoeft men zelf niet in te 

staan voor het beheer van deelwagens aan de andere kant van Duitsland en kan de klant steeds een 

lokale speler gebruiken, wat een belangrijk criterium is om het vertrouwen te winnen van de de Duitse 

autodeelklant.  

 

Flinkster hanteert een modulair contract voor de aangesloten autodeelorganisaties. Men kan kiezen uit 

verschillende modules om toe te treden tot het Flinkster-netwerk: 1) via een white-label app die 

gepersonaliseerd wordt aan hun corporate identity, 2) de Flinkster-app of 3) via een API-connectie. Op 

die manier wordt de samenwerking opgebouwd en betaalt de autodeelorganisaties zowel vaste als ook 

flexibele fees, zoals IT-kosten. Er wordt niet met vaste fees per maand gewerkt.   

 

Alle autodeelorganisaties die zich aansluiten bij Flinkster en via de bijhorende app opereren, gaan in de 

gebruiksovereenkomst akkoord dat klanten van andere aangesloten organisaties hun wagens kunnen 

boeken. In tweejaarlijkse vergaderingen met al deze partners in het Flinkster-netwerk (d.i. alle 

aangesloten autodeelaanbieders en Flinkster zelf) worden business opportuniteiten en eventuele 
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spelregels vastgelegd. Dit moet ervoor zorgen dat kannibaliserende competitie in toom wordt 

gehouden en het vertrouwen tussen de partijen behouden blijft. Echter zouden er ook wel spanningen 

bestaan, omdat Flinkster zijn service promoot als zijnde een netwerk van meer dan 4500 deelwagens, 

alhoewel de meerderheid van de wagens in eigendom van andere operatoren. De term ‘DB Connect’ 

wordt bv. niet gebruikt naar de eindgebruiker, die deze de wagens op het platform zal te zien krijgen 

onder het label ‘Flinkster’.  

Deelauto’s gebruiken via Flinkster 

Autodelers die gebruik maken van de flinkster-app kunnen aan het klantentarief deelwagens van hun 

eigen organisatie gebruiken of wagens van een andere organisatie (aan het overkoepelende tarief). Het 

is eveneens mogelijk om al deelautogebruiker te registreren bij Flinkster  zonder verbonden te zijn aan 

één van de individuele organisaties, en op die manier  gebruik te maken van de verschillende deelauto’s 

aan het overkoepelende Flinkster-tarief.  

 

We vatten de voor- en nadelen van intrinsieke interoperabiliteit samen in onderstaande tabel.  

Tabel 1: voor- en nadelen van intrinsieke interoperabiliteit 

Voordelen Nadelen 

Maximale efficiëntie doordat de onderliggende 
processen volledig op elkaar afgestemd zijn.  

Gaat uit van het gebruik van dezelfde software. Om 
alle aanbieders te betrekken (dus ook zij die andere 
software gebruiken) moeten zij overstappen van 
software of meer aanpassingen zullen nodig zijn.  

Geen bijkomende investeringen nodig om 
interoperabiliteit te realiseren tussen aanbieders 
die al gebruik maken van dezelfde software 

 

Gebruiksvriendelijk   

Duidelijk businessmodel: aanbieders betalen voor 
het gebruik van de software 

 

 

6.1.2 Andere voorbeelden 

Gecentraliseerde aanpak in Italië 

Het Italiaanse netwerk ‘Iniziativa Car Sharing’, bestaande uit enkele steden en gemeenten, heeft onder 

andere als missie om de lokale autodeeloperators in Italië interoperabel te maken. Door het registreren 

bij één autodeeloperator moet de Italiaanse autodeler in staat zijn om autodeelsystemen in het hele 

land te gebruiken zonder bijkomende lid- of abonnementskosten. Dit gebeurt op basis van 

technologische ondersteuning door ICS.   

 



Analyserapport Share.Vlaanderen  

35 

 

Intrinsieke interoperabiliteit in Nederland 

In de zomer van 2021 werd in Nederland MobyOne opgericht. MobyOne ontwikkelt een platform en 

app waarmee deelauto’s kunnen gereserveerd, ontsloten en gebruikt kunnen worden. 

Autodeeloperatoren kunnen hierop aansluiten en de app gebruiken. MobyOne zorgt er dan voor dat 

alle wagens gedeeld worden met alle aangesloten partijen.  

6.1.3  Intrinsieke interoperabiliteit in Vlaanderen 

Tijdens het schrijven van dit rapport, bewogen er ook enkele zaken op de Vlaamse autodeelmarkt. Sinds 

kort zijn er ook enkele interoperabele Vlaamse systemen (The Mobility Factory, Share Mobility) die 

opgebouwd zijn vanuit één centrale, white label applicatie en dus steunen op een intrinsieke 

interoperabiliteit. Het gebruik van identieke technisch operationele processen leidt tot optimale 

efficiëntie in het aanbieden van interoperable diensten. Het overzicht van de verschillende systemen in 

deze categorie wordt weergegeven in onderstaande tabel.  

Tabel 2: Intrinsiek interoperbale autodeeldiensten 

Interoperabele dienst  The Mobility factory (TMF)  Share Mobility 

Initiatiefnemers Partago, Som Mobilitat (ES) Valckenier Share  

Richting van 
interoperabiliteit  

Coöperanten van alle 
aangesloten coöperaties 
kunnen alle aangesloten 
deelwagens gebruiken 

Gebruikers van de ‘SHARE Mobility’ app 
kunnen alle aangesloten deelwagens 
gebruiken 

 

We lichten hieronder kort toe hoe beide systemen tot stand kwamen.  

Share Mobility  

De interoperabele autodeeldiensten van Share Mobility vertrekken van de ‘Glide’ app van Renault, 

ontwikkeld en beheerd door Glide.io, een Frans softwarebedrijf. Deze ‘Glide’ app wordt voor allerlei 

doeleinden gebruikt door een veelheid aan spelers: van autodeeldiensten tot diensten die 

vervangwagens aanbieden, in Vlaanderen maar ook daarbuiten (in de EU, bv. Madrid). Gebruikers 

downloaden de app, gaan akkoord met gebruiksvoorwaarden van de app (specificaties rond gebruik, 

verzekering en data) en zullen afhankelijk van hun locatie en specifieke vraag een wagen afnemen van 

een andere operator.  De gebruikers betalen na afloop voor het autogebruik aan Glide.io, die op zijn 

beurt (mits inhouding van een commissie) de desgevallende operator vergoedt voor de rit. 

 

Valckenier Share lanceerde in 2019 de ‘SHARE Mobility’-app op basis van de white label B2B app ‘Glide’ 

en gebruikt deze om samenwerkingen met lokale operatoren elders in België op te zetten (Bv. Fox 

Share, Kenis Share). Op die manier ontstaat er een netwerk van lokale autodeelaanbieders, die via de 

SHARE mobility-app gekoppeld zijn met elkaar en een regionaal netwerk vormen. Wagens in het 

buitenland kunnen nog niet gebruikt worden met dezelfde app, al ziet men dit wel evolueren in de 

toekomst. De verschillende gebundelde operatoren zijn hier geen concurrenten van elkaar daar ze 

telkens in een andere geografische zone opereren. Hiertoe werden de Vlaamse postcodes in 
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samenspraak verdeeld onder de de deelnemende operatoren die allen aandeelhouder zijn van de 

ondersteunende vennootschap Share4Mobility. Het dagelijks bestuur van deze vennootschap treedt 

op als scheidsrechter wanneer er onenigheden zijn.  

The Mobility Factory 

Het Europese platform ‘The Mobility Factory’ (TMF) is een white label softwareplatform dat door acht 

coöperatieve autodeelorganisaties uit Europa gebruikt wordt. Onder andere de Vlaamse coöperaties 

Partago en Coopstroom gebruiken dit platform om een performante app aan te bieden aan hun klanten. 

TMF werd opgericht om tegemoet te komen aan de snel veranderende technologische context 

(updates, nieuwe ontwikkelingen, …) en de hoge eisen van de eindgebruiker. Op eigen houtje konden 

de verschillende coöperatieve organisaties hier moeilijk aan voldoen, dus werden de krachten, 

middelen en expertise gebundeld in TMF.  

 

Begin 2021 werden het wagenpark van Coopstroom en Partago beschikbaar voor elkaars leden. In mei 

2021 werden het CEDAN-netwerk opgericht waar alle aandeelhouders van coöperaties of verenigingen 

die lid zijn van REScoop49, de elektrische deelwagens van de twee burgercoöperaties kunnen gebruiken. 

In de toekomst zou het ook mogelijk moeten zijn om interoperabele autodelen ook op Europese schaal 

mogelijk te maken zodat er een nog groter aanbod aan deelwagens is.  

6.2. Interoperabiliteit dankzij roaming server 

6.2.1 Stadtmobil, Cambio Duitsland en Cantamen uit Duitsland 

In Duitsland werd in 1999 het autodeelnetwerk ‘Stadtmobil’ opgericht, een samenwerking tussen 

ondertussen 9 onafhankelijke afdelingen van Stadtmobil, die station-based opereren in verschillende 

Duitse regio's. De verschillende regionale bedrijven hebben een samenwerkingsovereenkomst en 

opereren op basis van dezelfde autodeelsoftware van Cantamen GmbH. De interoperabiliteit spreidt 

zich binnen dit netwerk uit van gemeenschappelijke soft- en hardware tot een gemeenschappelijk merk 

en bijbehorende marketing. De verschillende regio’s hanteren wel een eigen tariefstructuur met 

verschillende maandelijkse bijdragen en gebruikstarieven.  

 

De Stadtmobil organisaties werden later ook nog interoperabel met enkele andere 

autodeelorganisaties, die veelal ook gebruik  maken van de software van Cantamen. Eén organisatie in 

het interoperabele netwerk, het Duitse Cambio, gebruikt echter eigen software. Om de 

interoperabiliteit tussen het systeem van Cantamen en Cambio te organiseren werd in samenwerking 

in 2017 een roamingserver onder de naam ‘Koomo’ opgericht. Deze server vertaalt/normaliseert data 

die binnenkomen via verschillende systemen zodat deze data onderling kunnen worden uitgewisseld 

waar nodig. 

 

 
49 REScoop.Vlaanderen is de Vlaamse federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare 

energie. 
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Het interoperabele netwerk kwam tot stand als gebundeld antwoord op de komst van internationale 

(en grotere) MaaS-spelers. Cambio en Cantamen willen er zo voor zorgen dat de Duitse autodeelsector 

zich kan verenigen om een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen bij MaaS-integraties. Men 

wil op dergelijke platformen niet gaan concurreren, ten einde geen onwerkbare financiële modellen te 

gaan creëren. Vooralsnog gebeurde er echter nog geen koppeling met MaaS-diensten. 

Onderliggende afspraken vormen de basis van Koomo 

Om de interoperabiliteit werkbaar en gebruiksvriendelijk te maken, is de hele gebruiksprocedure voor 

het autodelen gestandaardiseerd tussen de verschillende aanbieders binnen het netwerk, inclusief de 

‘terms of conditions’. Daarnaast zijn er afspraken rond interne tarieven tussen verschillende 

operatoren. Het verschil tussen deze Koomo-tarieven (die de klanten betalen) en de interne tarieven 

(die de operatoren ontvangen) wordt gebruikt om de interoperable service te financieren. De interne 

tariefstructuur is zo opgebouwd dat het als aanbieder niet interessant is om een businessmodel uit te 

werken dat uitgaat van een klein aantal eigen wagens en de klanten voornamelijk laten gebruik maken 

van wagens van andere autodeelorganisaties.  

 

Om de concurrentie te beperken zijn er binnen het interoperabele netwerk bovendien afspraken waar 

de onderliggende aanbieders wel en niet actief kunnen zijn. Ook het klant worden van een 

autodeelorganisatie blijft dankzij sturing van de Koomo-tarieven financieel steeds interessanter dan het 

frequent Koomo-ritten maken bij een andere autodeelorganisatie dan degene waar men lid van is. De 

meeste autodelers gebruiken dan ook vooral wagens van de eigen autodeelorganisatie. Slechts 2.5% 

van het geheel van de ritten blijken in de praktijk interoperabel. 

Deelauto’s gebruiken via Koomo  

Komoo wordt niet gepromoot als merk en consumenten kunnen dan ook geen lid worden van een 

overkoepelend ‘Komoo’-platform. Dit betekent dat uitsluitend bestaande gebruikers van de 

verschillende aangesloten organisaties, via hun lidmaatschap van de eigen autodeelorganisatie, wagens 

van de andere Koomo-organisaties kunnen gebruiken. Deze wagens worden hier gemerkt met het 

‘Koomo’-label (je ziet dus niet van welke organisatie de wagen is) en zijn allen te gebruiken aan 

hetzelfde tarief (‘Koomo’-tarief).  

 

Wanneer gebruikers een wagen van een andere aanbieder willen gebruiken, wordt hen gevraagd of zij 

akkoord gaan met het doorsturen van hun data naar de derde partij. Ze komen dan op een andere 

interface terecht. Naast reserveren via de website, kan er ook gereserveerd worden via een 

telefoondienst. In de praktijk wordt deze reservatiemethode het meest gebruikt omdat klanten het 

lastig blijken te vinden om met een bijkomende interface te werken. Een smartphone-applicatie werd 

(nog) niet ontwikkeld voor de Koomo-dienstverlening.  
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We vatten de voor- en nadelen van interoperabiliteit via een roaming server samen in onderstaande 

tabel.  

Tabel 3: voor- en nadelen van interoperabiliteit via roaming server 

Voordelen Nadelen 

Kan worden uitgebreid met meerdere en andere 
mobiliteitsdiensten 

Arbeids- en kostenintensief om te realiseren 

Eigen accenten in de dienstverlening zijn mogelijk Geen echt businessmodel 

 

6.3. Conclusie 

De meerderheid van de interoperabele autodeeldiensten die we voor dit hoofdstuk onderzochten, zijn 

gerealiseerd doordat de individuele diensten gebaseerd zijn op  dezelfde software. Het interoperabel 

maken van de dienst is dan slechts een kleine technische aanpassing. Daarnaast is er ook een Duits 

voorbeeld waarbij gebruik wordt gemaak van een roaming server, maar ook daar is er sprake van een 

uniforme gebruiksprocedure voor de deelwagens. Door de verschillende autodeeldiensten in hoge 

mate te uniformiseren is interoperabiliteit een gebruiksvriendelijke en haalbare kaart. Toch zal deze 

doorgedreven uniformisatie in Vlaanderen, waar de verschillende aanbieders heel andere accenten 

leggen bij de dienstverlening (zie 3.3.1 Autodelen in Vlaanderen) niet evident zijn. De uiteindelijke 

oefening zal een balans moeten zoeken tussen het bewaren van de eigenheid van de verschillende 

autodeelsystemen en  doorgedreven interoperabiliteit.  
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7. Verkenning ideaal instrument interoperabel autodelen 

Via desktop-research willen we in dit hoofdstuk bekijken op welke manier de interoperabele 

autodeeldienst het best wordt opgebouwd. Om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van alle 

mogelijkheden, hun kansen en eventuele valkuilen volgen we de structuur die Europa opstelde in het 

European Interoperability Framework (EIF).50 Europa onderscheidt hier vier verschillende lagen van 

interoperabiliteit om hun interoperabel model op te maken dat toepasbaar is op al hun digitale 

overheidsdiensten: 

 

● Wettelijke of juridische interoperabiliteit: Welke afspraken zijn nodig zodat iedereen optimaal 

deel kan uitmaken van het interoperabele ecosysteem? Welke wetgeving is specifiek van 

toepassing voor het oprichten van een interoperabele autodeeldienst?  

● Operationele interoperabiliteit: Waarmee moet rekening worden gehouden bij de keuze van 

het business model? Met welke procedures dienen partijen rekening te houden om 

interoperabel te worden? 

● Semantische interoperabiliteit: Welke data wordt gedeeld? Wat zijn de mogelijkheden voor 

datadeling?  

● Technische interoperabiliteit: Hoe worden de verschillende spelers gekoppeld met elkaar? Hoe 

kan de technische architectuur eruit zien? 

  
Figuur 4: interoperability model, overgenomen van New European Interoperability Framework: promoting seamless services 
and data flows for European public administrations, Europese Commissie, 2017, 
(https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf). 

 
50 Europese Commissie (2017). New European Interoperability Framework: promoting seamless services and 
data flows for European public administrations, 
https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf, p. 22. 

https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf
https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf
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Pas als er op al deze lagen interoperabiliteit bestaat, spreken we van totale interoperabiliteit. Hiernaar 

streven we in dit rapport. Al deze lagen van interoperabiliteit zijn met elkaar verbonden: hoe de 

interoperabele dienst organisatorisch is vormgegeven, heeft repercussie op de technische 

interoperabele uitwerking en vice versa.  

7.1. Juridische interoperabiliteit 

De uitwerking van een interoperabel dienst zorgt voor een complex ecosysteem van stakeholders 

(dienstverleners, klanten, concurrenten...) en brengt zodoende heel specifieke juridische vraagstukken 

met zich mee. Deze bespreken we hier in detail. De standaard juridische aspecten van het oprichten 

van een onderneming of samenwerking die niet gerelateerd zijn aan een interoperabele werking laten 

we hier buiten beschouwing.  

7.1.1. Samenwerkingsovereenkomst 

In de eerste plaats heeft een interoperabel systeem een stevige afsprakenbasis nodig. Er komen 

allerhande risico’s en beheerstaken kijken bij het aanbieden van een autodeeldienst. Het interoperabel 

maken van deze diensten, maken het verdelen van deze risico’s en beheerstaken nog een stuk 

complexer. Onderstaande zaken zullen aan de hand van een gedetailleerde rolverdeling moeten 

worden  gedocumenteerd in de overeenkomst voor het oprichten van interoperable autodeeldiensten: 

 

1. Vlootbeheer en vlooteigen risico’s: het onderhouden van de deelwagens en  de risico’s die 

gepaard gaan met het stallen van een vloot in de openbare ruimte (Vb. schade door 

weersomstandigheden en natuurrampen, door vandalisme, door ongevallen en inbraak). 

2. Opvolgen ritbeheer: de opvolging van ritten inclusief de mogelijke onregelmatigheden die zich 

voor, tijdens en bij het afsluiten van de rit kunnen voordoen door het niet correct opvolgen van 

de gebruiksregels door de gebruikers, het voordoen van een ongeval, overmacht of door een 

technische mankement.  

3. Opvolgen administratieve procedures: de in- en uitschrijving van klanten, het beheer van de 

reservatiecentrale, de (opvolging van de) facturatie... 

4. Het  IT-beheer en het datamanagement 

5. De marketing  

 

In deel 7.2.2.2. kernactiviteiten en rollen partners gaan we dieper in op de potentiële rolverdeling van 

deze verschillende deeltaken bij een interoperabele autodeeldienst tussen de betrokken stakeholders. 

 

Daarnaast moeten er ook duidelijke afspraken worden beschreven betreffende: 

● Aansprakelijkheid; 

● Het delen/gebruiken van vertrouwelijke data over de eigen business met concurrerende 

autodeeldiensten en/of een derde partij; 

● Intellectuele eigendomsrechten 

Indien de interoperabele dienst een oplossing is die een technisch probleem oplost, kan er een 

octrooi worden aangevraagd. Verder kunnen er auteursrechten op een applicatie-ontwikkeling 

gevraagd worden. Ook het logo, de naam, de grafische vormgeving en de databanken die 

gebruikt worden en een economische meerwaarde hebben, kunnen worden beschermd. 
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Het is belangrijk om contractueel goed vast te leggen wie de eigendomsrechten heeft. Indien 

een freelance software ontwikkelaar bijvoorbeeld de tool ontwikkelt wordt best geformuleerd 

dat alle verwezenlijkingen toekomen aan de partij voor wie hij of zij werkt. 

● De gebruiksvoorwaarden: er dient te worden bepaald welke gebruiksvoorwaarden worden 

gehanteerd en gecommuniceerd om de interoperabele dienst te gebruiken en in welke mate 

de gebruiksregels worden geharmoniseerd tussen de verschillende systemen; 

● De uitsluitingsbepalingen: er dient ondermeer te worden bepaald hoe er wordt vermeden dat 

gebruikers die bij één aanbieder op een ‘zwarte lijst’ belanden nog toegang krijgen tot de 

interoperabele dienstverlening. 

7.1.2  AVG-wetgeving 

De Algemene verordening gegevensverwerking, AVG - beter gekend onder de Engelstalige afkorting 

GDPR - is een Europese privacywetgeving die regels oplegt voor organisaties, overheden en bedrijven 

over de verwerking van persoonsgegevens. Het doel van deze regelgeving is onder andere het beter 

beschermen van persoonsgegevens van natuurlijke personen in de Europese Unie. Aangezien er in de 

interoperabele dienst persoonsgegevens zullen worden doorgegeven, is het nodig dat er van bij het 

begin rekening wordt gehouden met de regels rond AVG en de nodige voorzorgen te treffen. 

Processen 

Omdat de exacte acties te kunnen beschrijven, is het noodzakelijk om te kijken welke datastromen en 

opslagplaatsen van data er zijn. Zoals beschreven in het semantische deel (zie 7.3.1 informatiestromen) 

zijn er verschillende manieren mogelijk om deze datastromen te laten verlopen. We vermelden hier de 

processen, tot zover we die kunnen beschrijven, waar persoonlijke data wordt gebruikt.  

 

Bij een interoperabele autodeeldienst, onderscheiden we volgende informatiestromen waar 

persoonlijke data gebruikt wordt. Deze vormen samen de inventaris: 

● De persoonlijke gegevens (identiteitsgegevens, rijbewijs, ev. gegevens voor verzekering, 

betaalgegevens) van de (potentiële) autodeler 

● De geldelijke transacties voor het gebruik van de deelwagens door de autodeler 

● De geldelijke transacties voor het gebruik van interoperabele dienstverlening door de autodeler 

 

Naargelang het gekozen organisatorische model (zie 7.2 Organisatorische interoperabiliteit), verlopen 

de datastromen anders.  

Beginselen van AVG  

Bij de AVG zijn er 4 basisprincipes die steeds in acht moeten worden genomen: 

● Legaliteit 

● Proportionaliteit 

● Transparantie 

● Rechten van betrokkenen 

We gaan er hieronder dieper op in en geven mee welke praktische implicaties deze hebben. Wie deze 

acties moet uitvoeren, wordt in het volgende onderdeel besproken.  
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1. Legaliteit  

De verantwoordelijke moet, voor hij persoonsgegevens verwerkt, dat doen op basis van een 

rechtsgrond. De AVG somt 6 gevallen (“rechtsgronden”) op, op basis waarvan je persoonsgegevens mag 

verwerken, namelijk: 

● Het doel heeft een contractuele basis  

● Wettelijke verplichting 

● Algemeen belang of openbaar gezag  

● Vitaal belang  

● Gerechtvaardigd belang 

● Ondubbelzinnige toestemming  

 

De interoperabele dienst maakt best gebruik van de laatste wettelijke grondslag: de ondubbelzinnige 

toestemming. Het is dan ook nodig dat deze toestemming gevraagd wordt aan de eindklant.  

Te ondernemen stappen Legaliteit: toestemming vragen a.d.h.v. (aangepaste) 

privacyverklaringen 

● Om de ondubbelzinnige toestemming van reeds bestaande autodelers te vragen kan het nodig 

zijn dat autodeelaanbieders hun privacyverklaring aanpassen. Er moet een clausule worden 

opgenomen die stelt dat persoonsgegevens doorgegeven worden aan derde partijen ikv. 

interoperabele activiteit. 

● Om de ondubbelzinnige toestemming te vragen van eventuele klanten die uitsluitend gebruik 

maken van de interoperabele dienst (zonder dat zij lid zijn van een autodeelorganistie) is de 

opmaak van een privacyverklaring met clausule dat persoonsgegevens doorgegeven worden 

aan derde partijen ikv. interoperabele activiteit vereist.  

 

2. Proportionaliteitstoets 

De verwerking of maatregel is noodzakelijk om de doelstelling die de interoperabele dienst vooropstelt 

te bereiken. Er moet steeds rekening gehouden worden met de minimale gegevensverwerking. 

Gegevens mogen enkel bewaard worden: 

● Indien er geen andere manier is om aan deze gegevens te komen 

● Voor de tijd die nodig is om doelstelling te bereiken.  

● Op een manier waarbij zo weinig mogelijk partijen toegang hebben ertoe.  

● Indien ze zoveel mogelijk gepseudonimiseerd worden.  

Te ondernemen stappen proportionaliteitstoets 

Enkele aanbevelingen om aan de proportionaliteitstoets te voldoen:  

● Verken de piste van geanonimiseerde. Elke klant zou een anonieme user ID kunnen krijgen waar 

alle gegevens die nodig zijn om een deelwagen te gebruiken via de interoperabele tool aan 

verbonden zijn. Zo kunnen de acties nodig om in overeenstemming te komen met de AVG-

wetgeving worden vereenvoudigd.  

● Zorg dat zo weinig mogelijk partners toegang hebben tot de data. De gegevens worden 

zodoende best opgeslagen op 1 platform (bv. bij de autodeelaanbieder). Indien zij dubbel 

worden opgeslagen (bv. ook (tijdelijk) op de server van de interoperabele dienst), kan dit extra 

AVG-wetgeving met zich meebrengen. Er moeten gegevensverwerkingsovereenkomsten 
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worden gesloten tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker (dit kan de 

verzekeraar zijn, cloudprovider, maar ook de aangesloten autodeelaanbieders). Dit is een 

overeenkomst tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij de opdrachtnemer 

persoonsgegevens verwerkt die de opdrachtgever heeft aangedragen. De 

verwerkersovereenkomst bevat afspraken over de duur, beschrijving en doeleinden van de 

gegevensverwerking, de beveiligingsmaatregelen, enz.  

 

3. Transparantie 

De klanten van de interoperabele tool moeten proactief en duidelijk geïnformeerd worden over de 

verwerking van de persoonsgegevens en de rechten van de betrokkenen. Volgende info dient gegeven 

te worden: 

● WELKE gegevens worden verwerkt?  

● WAAR krijgt of verzamelt de organisatie de gegevens?  

● WAAROM worden de gegevens bewaard?  

● WIE verwerkt in de organisatie gegevens?  

● WIE krijgt de gegevens?  

● WAT wordt precies HOE, WAAR en HOELANG bewaard?  

● HOE worden gegevens beveiligd?  

● HOE wordt het uitoefenen van de rechten van betrokkenen gefaciliteerd?  

Te ondernemen stappen transparantie 

● In de privacyverklaring van de interoperabele dienst (of in de privacyverklaring van de aparte 

autodeelaanbieders) worden de betrokkenen (klanten wiens data gebruikt wordt) ingelicht 

over hoe er wordt omgegaan met hun gegevens.  

● Tevens moet er nagedacht worden welke technische en organisatorische 

beveiligingsmechanismen er worden toegepast in geval van lekken. Met deze maatregelen 

moeten waarborgen kunnen gegeven worden dat de verwerkingsactiviteiten conform de AVG 

en voldoende beveiligd verlopen. Welke maatregelen passend zijn en de potentiële kansen op 

verlies en de impact van de gevolgen hiervan, zijn afhankelijk van het doel van de 

verwerkingsactiviteiten en kunnen verschillen naargelang de gekozen werking van de 

interoperabele dienst.  

 

4.  Rechten van betrokkenen 

De AVG geeft veel om rechten van betrokkenen. De interoperabele dienst moet daarom de betrokken 

klanten heel goed informeren over die rechten (bv. via privacyverklaring) en hoe de organisatie de 

uitoefening van die rechten faciliteert.  

● recht op informatie  

● recht op inzage en kopie  

● recht op aanpassing (rectification) 

● recht op bezwaar  

● recht op vergetelheid (verwijderen van gegevens)  

● recht op intrekken toestemming  

● recht op overdraagbaarheid  

● recht op weigering geautomatiseerde individuele besluitvorming, profilering  
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● recht op beperking van verwerking  

Te ondernemen acties rechten van betrokkenen 

● Opstellen van procedures/ mechanismen die zorgen dat betrokkenen hun rechten kunnen 

uitvoeren. Er moet een register worden gemaakt dat een overzicht biedt van de verwerking 

van gegevens, gekoppeld aan doeleinden per verwerkingsprocedure. Het gaat om het 

verzamelen, raadplegen, verspreiden, koppelen, registreren tot het vernietigen van gegevens 

die zo specifiek mogelijk benoemd moeten worden. 

Andere te ondernemen stappen 

● Aanstelling van een Data Protection Officer (DPO). Dit is een deskundige inzake 

gegevensbescherming die de organisatie van de interoperabele dienst bijstaat in het toezicht 

op de interne naleving van de AVG. Hij geeft advies over het gebruik van de database, nieuwe 

software, enzovoort. Wanneer er datalekken zijn, is hij ook degene die dit meldt bij de overheid. 

Niet elke organisatie dient een DPO te hebben. De vermarkter van de interoperabele dienst 

dient te bekijken of dit nodig is.  

● Melding van datalekken: De AVG voorziet in een meldplicht voor datalekken die de 

betrokkene(n) schade kunnen berokkenen (bv financieel verlies, schending 

geheimhoudingsplicht, identiteitsdiefstal). Een datalek kan breed gaan: een hacking van 

databases, maar ook het verlies of diefstal van gegevensdragers (denk aan een laptop). Elk 

incident dat impact kan hebben op de veiligheid van je data en enige vorm van schade kan 

veroorzaken aan de betrokkene(n), moet binnen 72 uur gemeld worden aan de 

privacycommissie. Deze taak kan bij de DPO liggen.51 

 

Privacy by design & privacy by default  

Een laatste aandachtspunt is het begrip ‘privacy by design/ privacy by default’. 

Ondernemingen/organisaties worden aangemoedigd om in het vroegste stadium van hun ontwikkeling 

optimaal rekening te houden met ontwerptechnische en organisatorische maatregelen om de 

beginselen inzake privacy en gegevensbescherming vanaf het begin te waarborgen 

(“gegevensbescherming door ontwerp”).  

 

Daarnaast moet men er steeds over waken dat persoonsgegevens steeds worden verwerkt met het 

hoogste niveau van privacybescherming (bijvoorbeeld alleen de noodzakelijke gegevens worden 

verwerkt, korte opslagperiode, beperkte toegankelijkheid) zodat persoonsgegevens standaard niet 

Toegankelijk zijn voor een onbeperkt aantal personen (“gegevensbescherming door 

standaardinstellingen”).52 

Deze twee principes dienen van bij het begin van de ontwikkeling van de interoperabele dienst te 

worden toegepast.  

 

 
51 Scwitch. (s.d.). GDPR logboek, https://scwitch.be/wp-content/uploads/2017/09/gdpr-logboek-site-def189.pdf 
52 Europese Commissie. (s.d.). Wat betekent gegevensbescherming „door ontwerp” en „door 

standaardinstellingen”?, https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-
organisations/obligations/what-does-data-protection-design-and-default-mean_nl 

https://scwitch.be/wp-content/uploads/2017/09/gdpr-logboek-site-def189.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/obligations/what-does-data-protection-design-and-default-mean_nl
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/obligations/what-does-data-protection-design-and-default-mean_nl
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Verschillende rollen in AVG 

Hieronder beschrijven we schematisch welke verschillende rollen er zijn in het kader van de AVG-

regelgeving voor de interoperabele dienst. Ook de taken van de respectievelijke spelers worden 

opgelijst.  

Tabel 4: overzicht van de rollen en bijhorende taken inzake AVG 

Verwerkings-

verantwoordelijke 

 

bepaalt welke gegevens worden verzameld en verwerkt 

bepaalt doel en middelen gegevensverwerking 

is verantwoordelijk voor informatie aan betrokken personen 

vraagt overeenkomsten aan verwerker 

verplicht register van verwerkingsactiviteiten 

opmaak privacyverklaring 

Verwerker 

 

handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke 

moet zich aan de (schriftelijke) afspraken houden  

Voorbeelden van verwerker: cloudprovider, ticketadministratie, verzekeraar … 

Verplicht register van verwerkingsactiviteiten 

ev. aanpassing privacyverklaring 

Derde 

 

ontvangt gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke  

Ontvanger kan gegevens verwerken volgens eigen bepalingen (en niet volgens 

instructies verwerkingsverantwoordelijke)  

Ontvanger moet meedelen aan betrokken persoon dat hij gegevens heeft 

ontvangen (tenzij de verantwoordelijke dit heeft ontvangen)  

Betrokken persoon  identificeerbaar persoon van wie gegevens worden verwerkt 

 

7.1.3 Mededingingsrecht 

Tenslotte is het ook belangrijk dat het oprichten van een interoperabel instrument niet strijdig is met 

het mededingingsrecht en het kartelverbod. Zeker wanneer er prijsafspraken worden gemaakt tussen 

de aanbieders op het platform, kan dit in overtreding zijn met het mededingingsrecht. Bij het 

ontwikkelen van een interoperabele dienst, zal hierover het nodige juridische advies moeten worden 

ingewonnen.  

 

 

 

 

 

 



Analyserapport Share.Vlaanderen  

46 

 

7.2. Operationele Interoperabiliteit 

Operationele interoperabiliteit verwijst naar de manier waarop bedrijfsprocessen, businessmodellen 

en de rolverdeling tussen de verschillende stakeholders in het interoperabele systeem worden 

afgestemd op elkaar om interoperabiliteit te bekomen.53 In dit onderdeel onderzoeken we welke 

business modellen er nu al bestaan in interoperabele settings en hoe deze kunnen worden geïntegreerd 

in een interoperabele autodeeltool. Tegelijkertijd buigen we ons ook over de afspraken die moeten 

worden gemaakt in het ecosysteem en de rollen die moeten worden opgenomen om tot een goed 

werkende interoperabiliteit te komen.  

 

We bekijken zowel de aanpassingen die bestaande autodeelaanbieders moeten doen om op business 

vlak succesvol interoperabel te worden als de business kansen voor de overkoepelende interoperabele 

tool (hier interoperabele operator genoemd).  

7.2.1 Implicaties van interoperabiliteit op businessmodellen van de 

individuele autodeelaanbieders  

Het uitbouwen van de interoperabele activiteiten valt of staat met een goede samenwerking en 

wederzijds vertrouwen tussen de verschillende betrokken partners. Een goede afstemming tussen de 

betrokken partijen vooraf zal cruciaal zijn om deze samenwerking goed te beginnen. De 

interoperabiliteit heeft ook voor het businessmodel en werking van de afzonderlijke aanbieders 

verstrekkende gevolgen. Er ontstaat bij het opzetten van een interoperabele dienst immers een zeer 

specifieke concurrentiestrijd. Enerzijds kan een interoperable tool concurreren met de afzonderlijke 

autodeeldiensten, anderzijds zijn de verschillende samenwerkende autodeeldiensten onderling ook 

concurrenten. Dit alles hangt natuurlijk ook samen met hoe de interoperable tool is opgevat op 

technisch niveau (zie 7.4. technische interoperabiliteit).  

 

Enkele principes lijken de concurrentiestrijd volgens onderzoek en in praktijkvoorbeelden alvast 

werkbaar te kunnen houden:  

● Een samenwerking blijkt het best te werken als de verschillende interoperabele operatoren 

gelijkwaardig zijn: een gelijkaardige grootte, gelijke belangen en vergelijkbare 

businessmodellen.  

● We zien dat deelnemende autodeeldiensten van bestaande interoperabele systemen zelden in 

dezelfde geografische regio actief zijn. Als dat wel zo is ontstaat er bijna onvermijdelijk een 

concurrentiestrijd. Gebruikers kunnen dan heel efficiënt prijzen vergelijken en per rit de 

goedkoopste optie kiezen. Dit knaagt aan de rendabiliteit van de businessmodellen van de 

verschillende aanbieders. Het maken van duidelijke afspraken rond het al dan niet opereren in 

bepaalde geografische regio’s kan dus voor autodeeldiensten die financiële rentabiliteit na 

streven van belang zijn. Een andere mogelijke oplossing kan bestaan uit een uniform tarief voor 

interoperabele gebruikers bij alle aangesloten autodeeldiensten.  

 
53 Europese Commissie (2017). New European Interoperability Framework: promoting seamless services and 

data flows for European public administrations, p. 28. 
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● Indien samenwerkende systemen wel in dezelfde regio actief zijn, lijkt een complementair 

aanbod het meest beloftevol. Zo kunnen aanvullende diensten zoals  station based en free 

floating systemen wel een meerwaarde vinden in het interoperabel samenwerken.   

● Hoewel de autodeeldiensten elkaar beconcurreren, wil men vermijden dat het interoperabele 

platform wordt gebruikt om concurrentieslagen te beslechten. Om te vermijden dat er een 

prijzenoorlog wordt gevoerd, kan het wenselijk zijn er  aangepaste platform-prijzen of interne 

tariefstructuren worden besproken die dit waarborgen.  

● Een zekere fair play van de deelnemende autodeeldiensten die op het platform samenwerken 

is ook een gewenste voorwaarde. Daarvoor kan een prijsstructuur worden opgemaakt die 

voorkomt dat het meesurfen op een grote vloot van andere aanbieders zonder zelf (veel) mee 

te investeren een financieel rendabele strategie is voor autodeelaanbieders geconnecteerd aan 

een interoperabele dienst (zie onderscheid tussen intern tarief en platform tarief bij Koomo, 

6.2. Interoperabiliteit dankzij roaming server) 

● Om de eigen gebruikers (indien de interoperabele dienstverlening een dienst is naar bestaande 

gebruikers) een gelijkwaardige dienstverlening (zelfde product aan gelijkaardige prijs)  te 

kunnen bieden bij interoperabele ritten, kan het nuttig zijn om duidelijke prijsafspraken te 

maken over welke diensten (= welke type wagens) in welke prijscategorie worden aangeboden.  

7.2.2 Businessmodel van een interoperabele onderneming    

Als we bestaande en experimentele interoperabele platformen bestuderen, is de technische en 

semantische interoperabiliteit reeds het meest uitgebreid gedocumenteerd.  De operationele 

interoperabiliteit komt vaak op een tweede plaats, na het technisch connecteren van verschillende 

diensten. In de eerste fase van ontwikkeling (testpilots) is er meestal maar beperkte aandacht voor 

operationele interoperabiliteit. Operatoren behelpen  zich in deze fase regelmatig met bilaterale 

overeenkomsten tussen exploitanten en het openstellen van data-bronnen en services om data uit te 

wisselen.54 Ook de businessmodellen van bestaande interoperabele operatoren, zijn vandaag veelal nog 

niet (of  beperkt) economisch rendabel. Dit is eigen aan een markt die voortdurend in beweging is en 

waar innovatie zeer belangrijk is. Op lange termijn is een  solide business model inclusief goede 

procedures en rolverdeling echter cruciaal voor de uitbouw en het voortbestaan van een 

interoperabele dienst.  

 

Aan de hand van de relevante onderdelen van het Business Model Canvas bespreken we in wat volgt 

de mogelijkheden bij de organisatorische opbouw van een interoperabele tool. Elementen zoals 

verkoopkanalen en productiemiddelen laten we hier buiten beschouwing gezien deze niet danig 

verschillen tussen een standaard en een interoperabele tool.55 Merk op dat de concrete uitwerking 

uiteraard ook samenhangt met de keuzes die worden gemaakt bij het uitwerken binnen de technische 

en juridische interoperabiliteit en de mogelijke limitaties daarvan (zie 7.1  Juridische interoperabiliteit 

en 7.4 Technische interoperabiliteit).  

 
54 Langford J., Poikola A., Janssen W., Lähteenoja V. and Rikken M. (Eds.). (2020). Understanding MyData 

Operators, https://mydata.org/wp-content/uploads/sites/5/2020/04/Understanding-Mydata-Operators-
pages.pdf, MyData, p.26.  
55 VLAIO. (s.d.). Het business model canvas van Osterwalder,  
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/groei-innovatie/je-bedrijf-onder-de-loep/het-business-model-
canvas-van 

https://mydata.org/wp-content/uploads/sites/5/2020/04/Understanding-Mydata-Operators-pages.pdf
https://mydata.org/wp-content/uploads/sites/5/2020/04/Understanding-Mydata-Operators-pages.pdf
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/groei-innovatie/je-bedrijf-onder-de-loep/het-business-model-canvas-van
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/groei-innovatie/je-bedrijf-onder-de-loep/het-business-model-canvas-van
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Figuur 4: Business Model Canvas van Osterwalder, overgenomen van Het business model canvas van Osterwalder, Vlaio, s.d., 
(https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/groei-innovatie/je-bedrijf-onder-de-loep/het-business-model-canvas-van). 

7.2.2.1 Kernstakeholders 

Zoals in 7.1 reeds aangestipt werd, zorgt de uitwerking van de interoperabele dienst voor een complex 

ecosysteem met verschillende partners. In dit onderdeel bespreken we welke partijen deel uitmaken 

van de interoperabele tool. We definiëren hiertoe enkele cruciale rollen voor het organiseren van 

(interoperabele) autodeeldiensten (zie ook figuur 6): 

● De transport operator of TO is de partij die eigenaar is van de wagens en de ruwe data. Deze 

partij zorgt enerzijds voor het operationeel zijn van de deelwagens (onderhoud, schoonmaak, 

standplaats etc) en levert anderzijds de ruwe data (het aantal deelwagens, hun locatie, 

reservaties… ) aan voor de autodeeldienst. Deze (realtime) wordt doorgegeven aan de Mobility 

service operator (zie volgende) ten einde correcte info te verschaffen over de vloot aan de 

eindgebruiker.  

○ Product: deelwagens inclusief telematica die ruwe data aanlevert 

● De Mobility service operator of MSO verwerkt via een back-end beheerstool de ruwe data die 

binnenkomt tot informatie die van nut is voor de eindgebruiker zoals bv. de visualisatie van de 

beschikbare auto’s op een bepaald moment. 

○ Product: verwerkte data via beheerstool 

● De Mobility service provider is de partij waarmee de eindgebruikers een contract afsluiten en 

die een user-interface met de gebruikersinformatie voorziet om de autodeeldienst aan de 

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/groei-innovatie/je-bedrijf-onder-de-loep/het-business-model-canvas-van
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eindgebruiker aan te bieden. Deze partij is als het ware ‘het gezicht’ van de (interoperabele) 

autodeeldienst. Bij een interoperabele dienst kan er gewerkt worden met een derde, 

gemeenschappelijke interface of gebruik gemaakt worden van de eigen interface van de 

individuele autodeeldiensten. In de praktijk kan deze rol vervuld worden door een derde partij, 

één van de deelnemende autodeelorganisaties of elke deelnemende autodeelorganisatie. In 

de volgende onderdelen benoemen we deze partij als interoperabele tool of ‘IO’ als het gaat 

om een derde, externe partij. In andere gevallen spreken we dan over MSO/P. We kunnen in 

kader van interoperabel autodelen daarbij nog een onderscheid maken tussen een ‘structurele 

MSO/P’ (waarvan men lid is)  en een ‘occasionele MSO/P’ (waarvan men enkel sporadisch een 

wagen gebruikt). 

○ Product: gebruikersinformatie via gebruikersinterface 

● De eindgebruiker is de gebruiker van het autodeelsysteem, ook wel de autodeler genoemd 

 

In de praktijk zijn de providerfunctie en de operatorfunctie vaak nauw verweven en worden ze  soms 

zelfs beheerd door dezelfde partij. Om tot totale interoperabiliteit te komen, kan het ontkoppelen van 

deze functies echter een voorwaarde zijn.  

 

 
 

Figuur 5: de verschillende rollen bij een (interoperabele) autodeeldienst 

7.2.2.2 Kernactiviteiten en rollen partners 

Bij het opzetten van een interoperabele dienst identificeren we 5 kernactiviteiten:  

1. Registratie, klantenbeheer en uitschrijven klant 

2. Reservatie 

3. Ritbeheer 

4. Betaling 

5. Marketing en communicatie 

 

Hieronder beschrijven we per kernactiviteit de deelactiviteiten met telkens de voor- en nadelen van 

de verschillende denkbare scenario’s qua rolverdeling tussen de stakeholders van de interoperabele 

tool en de implicaties daarvan voor de eindgebruiker en de deelnemende autodeelaanbieders. Merk 

op dat, zoals in de analyse van de technische interoperabiliteit duidelijk wordt (zie deel 7.4: 

technische interoperabiliteit), er ook tal van hybride rolverdelingen voor de interoperabele diensten 

te bedenken zijn. Deze ‘combinatievormen’ beschrijven we hier echter niet, aangezien dit ons te ver 

zou leiden.  
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Tabel 5: kernactiviteiten en mogelijke rolverdeling interoperabel autodelen 

1. Registratie, klantenbeheer en uitschrijven klant  

 

Deeltaken Scenario 
Verantwoor-
delijkheid bij 

Voordelen Nadelen 

Registratie (hoe 
krijgt klant 
toegang tot de 
interoperabele 
dienst)   + opslaan 
van de 
persoonsgegeven
s klant  

Toegang via aparte interface IO ● Eén centrale beheerder van alle gegevens 
● Gebruiksvriendelijk voor gebruikers die 

geen klant zijn van een autodeelsysteem 
● Interoperabele tool kan goed aan 

klantenbinding doen 

● Aanbieders geven klantbeheer en -binding deels uit 
handen 

● Autodelers die al klant zijn moeten tweemaal 
aanmelden (bij eigen organisatie en bij de provider 
interoperabele dienst).  

● Initiële uitwerking en afsprakenkader is complex 
● Niet gebruiksvriendelijk voor autodelers 

 

Toegang via de interface van 
eigen aanbieder 

structurele 
MSP & TO 

● Autodeelaanbieders blijven instaan voor 
klantbeheer en -binding 

● Autodelers moeten maar een keer 
aanmelden (gebruiksvriendelijk) 

● Extra administratie/processen nodig om de gegevens 
bij de juiste organisatie te krijgen (indien ander 
systeem dan bilateraal) 

● Initiële uitwerking en afsprakenkader is complex 
● Niet toegankelijk voor potentiële autodelers die nog 

geen lid zijn van een autodeelorganisatie 

Toegang via autodeelaanbieder 
wiens deelwagen de klant 
gebruikt via de interoperabele 
dienst 

Structurele 
MSP & TO en 
occasionele 
MSP & TO 

● Technisch en organisatorische veel 
makkelijker voor de autodeelorganisaties 
(weinig integratie nodig) 

● Duidelijkheid over waar klantgegevens 
zitten en weinig afspraken nodig rond 
dataflows 

● Aanbieders geven klantbeheer en -binding deels uit 
handen 

● Autodelers die al klant zijn moeten tweemaal 
aanmelden (bij eigen organisatie en bij de provider 
van de interoperabele dienst).  

● Potentiële concurrentiemogelijkheden (afsnoepen 
klanten van andere aanbieders, ondermijnen 
interoperabele model)   
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Deeltaken Scenario 
Verantwoor-
delijkheid bij 

Voordelen Nadelen 

Waarborg Klant betaalt waarborg aan 
interoperabele dienst 

IO ● Wanneer de interoperabele dienst 
verantwoordelijk is voor de risico’s, 
beheren zij ook waarborgen en 
garanderen ze MSP & TO dat ze betaald 
worden 

● Beheer van waarborgen voor alle 
autodeelritten zou een ontzorgende 
dienst kunnen zijn van de interoperabele 
dienst die een eventuele  kost voor de 
aangesloten autodeelaanbieders 
verantwoord.  

● Indien de interoperabele dienst enkel waarborg voor 
interoperabele ritten faciliteren, is het mogelijk dat 
autodelers 2 waarborgen betalen: een keer aan de 
interoperabele tool en een keer aan de 
autodeelorganisatie waar ze klant zijn  

● Zeker risico voor beheerder interoperabele dienst: 
indien klant de (rit)kosten niet betaalt, draait 
beheerder interoperabel tool op de voor kosten 

Klant betaalt waarborg via zijn 
eigen autodeelorganisatie  

Structurele 
MSP & TO 

● MSP heeft garantie wanneer er schade is 
aan vloot van zijn TO’s   

● Waarborg voor gebruik deelauto’s 
structurele MSP en interoperabele tool 
kan via één weg verlopen. Klant moet dan 
maar één keer een (hogere) waarborg 
betalen  

● MSP moet zorg van waarborg erbij nemen  
● MSP moet waarborg via interoperabele tool 

doorgeven aan andere MSP waar schade is 
opgelopen (extra administratie) 

● Niet toegankelijk voor potentiële autodelers die nog 
geen lid zijn van een autodeelorganisatie 

 

Bij alle organisaties waar men 
een wagen gebruikt 

 ● Weinig administratief werk voor provider 
interoperabele dienst 

● Makkelijker implementeerbaar 

● Vermoedelijk administratief enkel haalbaar met 
blokkeren op creditcard. Dit kan voor sommige 
gebruikers een extra drempel zijn. 
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2. Reservatie wagen  

 

Deeltaken Scenario 
Verantwoor-
delijkheid bij  

Voordelen Nadelen 

Overzicht 

deelwagens & 

Reservatie 

Via een bijkomende 
interoperabele interface 
beschikbaarheid opvragen en 
boeken  

IO ● Ook gebruikers die niet zijn aangesloten 
bij een autodeelorganisatie kunnen 
gebruik maken van de deelauto’s 

● Eenduidige info en handleidingen voor de 
gebruiker  

● Een bijkomende tool zorgt voor hoge kosten voor 
de ontwikkeling en het operationeel houden ervan 

● Gemakkelijk voor gebruikers om prijzen te 
vergelijken. Zo ontstaat het risico dat de 
businessmodellen van de verschillende aanbieders 
worden uitgehold. 

Via een bijkomende 
interoperabele interface 
beschikbaarheid opvragen en 
boeken via de 
autodeelorganisatie waar men 
een interoperabele rit wil 
boeken  

IO en MSP & 
TO 

● Ook gebruikers die niet zijn aangesloten 
bij een autodeelorganisatie kunnen 
gebruik maken van de deelauto’s 

● Gemakkelijk voor gebruikers om prijzen te 
vergelijken. Zo ontstaat het risico dat de 
businessmodellen van de verschillende aanbieders 
worden uitgehold. 

● Niet zo gebruiksvriendelijk voor de eindgebruiker 
● Complex en duur om te realiseren 

Bij de gangbare 
reservatiemodule van de 
organisatie waar men lid is ziet 
men beschikbare wagens van 
andere organisaties en kan men 
deze boeken  

MSP & TO ● Klantenbinding autodeelaanbieders blijft 
behouden 

● Gebruiksvriendelijk voor de klant om via 
bekend systeem beschikbaarheid te zien 
en te boeken   

● Vrij complex te realiseren (connecteren met andere 
autodeelaanbieders)  

● Niet toegankelijk voor potentiële autodelers die nog 
geen lid zijn van een autodeelorganisatie 

Bij de gangbare 
reservatiemodule van de 
organisatie waar men lid is ziet 
men de wagen en boeking via 
de autodeelaanbider waar men 
deelauto gebruikt  

Occasionele 
MSP & TO 

● Gemakkelijk te realiseren 
● Klantenbinding autodeelaanbieders blijft 

behouden 
 

● Klant moet meerdere systemen willen/kunnen 
gebruiken 

● Niet toegankelijk voor potentiële autodelers die nog 
geen lid zijn van een autodeelorganisatie 
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3. Beheer rit  

 

Deeltaken Scenario 
Verantwoor-
delijkheid bij  

Voordelen Nadelen 

Beheer ritgebonden 

zaken (ontgrendelen, 

rijden, afsluiten, 

terugbrengen, 

tanken) + 

klantenondersteuning 

+ schadeopvolging & 

pech  

 

  

 

IO beheert alle ritten IO ● Interoperabele tool neemt rol van MSP 
over en is zodoende dienst naar 
aanbieders. Dit kan een eventuele kost naar 
de aangesloten aanbieders verantwoorden. 

● Klantvriendelijk: alles wordt via één 
systeem geregeld 

 
 

● Staat of valt wellicht met uniforme procedures wat 
ten koste gaat van eigenheid  

● Complex en duur om deze tool te ontwikkelen en 
operationeel te houden  

Autodeelorganisaties 
beheren alle ritten van 
de eigen klanten  

Structurele 
MSP & TO 

● Klantvriendelijk: alles wordt via één 
systeem geregeld 

● Niet evident als er geen uniforme procedures 
zouden zijn  

● MSP’s en/ of TO’s moeten data aan elkaar 
doorgeven  

● De meerderheid van autodeelaanbieders zien het 
niet zitten om dit uit handen te geven 

● Niet toegankelijk voor potentiële autodelers die 
nog geen lid zijn van een autodeelorganisatie 

Aanbieders beheren zelf 
alle ritten met hun 
voertuigen, zowel voor 
eigen gebruikers als voor 
interoperabele 
gebruikers 

Alle MSP's & 
TO’s 

● Beperkte middelen nodig voor 
aanpassingen aan de bestaande procedures 
en processen van de individuele 
autodeelaanbieders. 

● Eigenheid individuele aanbieders kan 
blijven behouden, omdat slechts beperkte 
aanpassingen zijn vereist.  

 

● Klantenbinding met structurele autodeelaanbieder 
gaat deels verloren 

● Niet zo klantvriendelijk: klant moet meerdere 
systemen (leren) gebruiken indien er geen 
uniforme procedures zouden zijn  
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4. Betaling 

 

Deeltaken Scenario 
Verantwoor-
delijkheid bij  

Voordelen Nadelen 

Betalingsprocedure 

(verantwoordelijkheid 

voor uitsturen en innen 

gefactureerde bedragen, 

risico wanbetalingen)   

IO factureert alle ritten  IO ● Ontzorgende dienst naar aanbieders. Dit 
kan een eventuele kost naar de 
aangesloten aanbieders verantwoorden. 

● Gebruiksvriendelijk voor klant: één factuur 
voor alle ritten  

● Inschakelen uniforme clearing house voor 
derdebetalerssystemen is mogelijk  

● Complex en duur om deze tool te ontwikkelen en 
operationeel te houden  

Autodeelorganisaties 
factureren alle ritten 
aan eigen klanten  

MSP’s & TO’s ● Gebruiksvriendelijk: één factuur voor alle 
ritten 

● Klantenbinding met structurele 
autodeelaanbieder blijft behouden 

● Extra administratie voor de aangesloten 
autodeelaanbieders 

● Niet alle aanbieders hebben gelijke 
betalingsprocedures (periodiciteit, ophalen 
gegevens… verschillen). Aanpassingen zullen 
vereist zijn. 

● Niet toegankelijk voor potentiële autodelers die 
nog geen lid zijn van een autodeelorganisatie 

Aanbieders factureren 
zelf alle ritten met hun 
voertuigen, zowel aan 
eigen gebruikers als 
aan interoperabele 
gebruikers  

Alle MSP’s & 
TO’s 

● Weinig aanpassingen nodig 
 

● Gebruiker krijgt meerdere facturen 
● Klantenbinding met structurele autodeelaanbieder 

gaat deels verloren 
● Vereist het delen van gevoelige informatie 

(klantengegevens) 
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5. Marketing en communicatie  

 

Deeltaken Scenario 
Verantwoor-
delijkheid bij  

Voordelen Nadelen 

 
Marketing naar 
eindgebruikers 

Komt volledige in 
handen van de IO-tool 

IO 

● Service naar MSP’s toe.  Dit kan een 
eventuele kost naar de aangesloten 
aanbieders verantwoorden. 

● Marketinginvesteringen kunnen 
efficiënt verlopen 

● Extra autodelers kunnen worden 
aangetrokken: impact autodelen 
vergroot   

● Eigenheid van de verschillende aanbieders 
gaat gedeeltelijk of volledig verloren 

● Klantenbinding autodeelaanbieder gaat 
verloren  

Blijft volledig in handen 
van de individuele 
aanbieders 

Eigen MSP & 
TO 

● Eigenheid blijft behouden 
● Klantenbinding autodeelaanbieder blijft 

behouden  

● Wellicht geen bijkomende gebruikers door het 
interoperabel autodelen, enkel dienst richting 
autodelers 

 

Merk  

Interoperabele tool is 
op zichzelf staand merk  

IO 

● Veel vrijheid om product vorm te geven 
volgens wensen eventuele IO (= derde 
partij).  

● Hoge visibiliteit: interoperabele tool als 
apart merk en product in de markt 
zetten  

● Van 0 beginnen om klanten aan te trekken  
● Intensieve manier om IO tool in de markt te 

zetten: van 0 beginnen op vlak van:  
○ Technologie uitbouwen 
○ Design 
○ Aantrekken klanten 

Interoperabele tool is 
aanvulling op aanbod 
MSP’s 

MSP’s & TO 
● Uitbreiding op bestaande tool 

autodeelaanbieder: minder intensief 
om IO tool in de markt te zetten  

● Er worden geen/beperkt potentiële autodelers 
aangetrokken  

● Interoperabele tool is minder zichtbaar: niet 
als aparte tool en product in de markt gezet 

● Gebonden aan designregels apps aanbieders 
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Om de procedures rond de kernactiviteiten optimaal te laten verlopen, zou het het eenvoudigste zijn 

mochten de deelnemende autodeelorganisaties allemaal dezelfde software en uniforme 

gebruikersregels gebruiken. Dit is echter niet wenselijk voor de autodeelaanbieders, omwille van de 

complexiteit om deze aanpassingen door te voeren en het gebrek aan het leggen van ‘eigen accenten’ 

in dit scenario. Het is belangrijk om de juiste balans te vinden tussen uniformiteit en doorgedreven 

interoperabiliteit enerzijds en de ruimte voor eigen klemtonen anderzijds. 

Aandachtspunten bij het delen van privéwagens zonder gebruik van boordcomputer   

Wanneer er bij de interoperabele dienst autodeelorganisaties betrokken zijn die het delen van 

privéauto's faciliteren zonder gebruik te maken van een boordcomputer, dienen er enkele extra 

aandachtspunten in overweging genomen te worden betreffende onderstaande processen. Het gebrek 

aan automatisatie, impliceert namelijk een actievere rol voor de gebruikers van de deelwagens.  

 

1. Sleuteloverdracht 

De sleuteloverdracht gebeurt hier fysiek. Dit wil zeggen dat de auto-eigenaar de sleutel 

overhandigt aan de ontlener. Er wordt daarbij niet met software (door middel van een app of 

kaart) gewerkt, maar de wagen wordt handmatig geopend en gestart.  

 

2. Ritaanvraag kan worden geweigerd 

Bij autodelen met privéwagens moet de eigenaar steeds de aanvraag bevestigen. In 

uitzonderlijke gevallen wordt de aanvraag geweigerd (bv. batterijniveau te laag voor rit).  

 

3. Facturatie (prijsberekening obv km standen)  

Na een rit met een particuliere deelwagen moeten de gebruikers de kilometerstanden 

handmatig ingegeven in het systeem van de autodeelorganisatie. Dit gaat niet automatisch op 

basis van aangepaste software zoals bij autodeelaanbieders met een eigen vloot. 

 

4. Locatie en wagen  

Ook de locatie van de wagen moet na afloop van de rit manueel worden doorgegeven door de 

ontlener.  

 

Met deze aandachtspunten dient rekening te worden gehouden wanneer men totale interoperabiliteit 

wil bereiken. 

 

Doorgedreven communicatie naar de interoperabele gebruiker (met eventuele toch een bijkomend 

onboardingsproces voor gebruikers voor wie het particuliere autodelen nieuw is) zal dus van cruciaal 

belang zijn om het particulier autodelen mee te nemen in een interoperabele tool. Er zijn ook 

constructies denkbaar waarbij de particuliere autodelers wel full-interoperabele andere deelsystemen 

kunnen gebruiken, maar niet vice versa. Men zou ook kunnen opteren om enkel particuliere wagens 

van eigenaars die openstaan voor een aangepast proces te integreren in een interoperabele tool en de 

andere niet. 
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7.2.2.3 Customer segments & waardepropositie  

In hoofdstuk 5 analyseerden we de stakeholders van de interoperabele autodeeltool, waar ook de 

potentiële eindgebruikers deel van uitmaakten. Voor de behoeften van het doelpubliek bij een 

interoperabele autodeeltool verwijzen we dan ook naar 5.1.  

 

Deze bevindingen zijn de basis voor de waardepropositie van de ideale interoperabele tool. We 

vertaalden die naar deze gewenste USP’s voor potentiële gebruikers:  

● De interoperabele tool  

○ biedt een volledig autodeelaanbod aan: zowel in aantallen, als modellen als 

geografische dekking 

○ Heeft een functionele en gevoelsmatige gebruikerstool, inclusief goed werkende 

reservatietool en centraal betalingssysteem 

○ Vraagt een relatieve kleine bijdrage aan de klant  

 

Echter moeten deze vereisten worden afgewogen tegen de behoeften van de verschillende 

deelnemende autodeelaanbieders aan een dergelijke tool en de technische en economische 

haalbaarheid.  

7.2.2.4 Kostenstructuur  

Gezien de exacte kostenstructuur afhankelijk is van de nog onzekere keuzes bij de uitwerking van een  

interoperabele tool, is het niet mogelijk een gedetailleerde oefening te doen betreffende de 

kostenstructuur. Hieronder lijsten we de elementen op die de basis vormen van deze oefening.   

 

1. Investerings- en operationele kosten voor technische luik interoperabele tool   

2. Kosten voor marketing, customer service & business development van de interoperabele tool 

3. Toegangskosten aanbieders om de afzonderlijke diensten compatibel te krijgen met de 

interoperabel tool. Hierbij horen volgende investeringen: 

a. Organisatorische en juridische aanpassingen  

i. Contracten met consortium: In 7.1 Juridische interoperabiliteit beschreven we 

het belang van  goede afspraken rond eigendomsrechten en concurrentie, 

maar ook afspraken rond de doorgave van data en aansprakelijkheid moeten 

duidelijk zijn. Juridische begeleiding is dus aangewezen. 

ii. Aanpassing contracten klanten: Er moeten aanpassingen worden gedaan op 

vlak van AVG (zie 7.1 Juridische interoperabiliteit). Aanbieders dienen 

expertise in te winnen om dit correct uit te voeren. 

iii. De eigen organisatorische procedures moeten worden aangepast om een 

compatibele werkingsprocedure te bekomen (zie 7.2.2.2 Kernactiviteiten en 

rollen partners) zodat de interoperabele dienst feilloos werkt. 

b. Technische aanpassingen  

i. Aanpassing intern datamodel: het technische interne model moet compatibel 

worden gemaakt op de interoperabele dienst (bv. bijhouden unieke ID en 

primaire operator klant).  
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ii. De export API of datastandaard moet worden aangepast of gecreeërd om een 

goede datadoorgave te verzekeren. 

7.2.2.5 Inkomsten 

Om tot een werkbare, economisch rendabele interoperabele tool te komen, is het belangrijk om 

uitgebreid stil te staan bij de manieren om inkomsten te genereren. Bij bestaande interoperabele 

operators (uit verschillende domeinen) kunnen we doorgaans 3 inkomstenstromen onderscheiden56: 

● Omzet gegenereerd door nevenactiviteiten van de interoperabele operator 

● De operator wordt gefinancierd door een derde, externe partij 

● Omzet gegenereerd door de interoperabele activiteiten 

 

Daarboven zien we nog een vierde mogelijkheid met potentieel, nl.: 

● Inkomsten via andere (interoperabele) operators die de interoperabele dienst 

gebruiken/overkoepelen 

 

Hieronder worden deze verschillende mogelijkheden in meer detail besproken. 

 

1. Omzet gegenereerd door nevenactiviteiten interoperabele operator 

In principe zouden de meest voor de handliggende businessmodellen break even moeten draaien op 

het verlenen van een interoperabele dienst zelf. In de praktijk zal dit echter geen sinecure zijn door de 

beperkte betalingsbereidheid bij potentiële gebruikers en kleine marges bij autodeeldiensten. Het kan 

dus interessant zijn om te bekijken welke potentiële nevenactiviteiten de interoperabele dienst kunnen 

financieren.We zien enkele mogelijke pistes: 

● Het adverteren op een (eventueel bijkomende) interoperable interface. Hiervoor is een 

voldoende grote klantenbase vereist. 

● Inkomsten uit de individuele autodeeldiensten financieren de interoperabele diensten. 

Hiervoor moet er voldoende marge zijn bij de individuele autodeeldiensten. 

● Een derde speler biedt een totale dienstverlening aan (software voor het autodelen) aan de de 

autodeelaanbieders, waarbij het interoperabel gaan een technische functionaliteit is. Deze 

optie vereist dat de verschillende diensten op de interoperabele tool dezelfde software 

gebruiken. 

 

2.  De operator wordt gefinancierd door een derde, externe partij 

Vooral in de opstartfase kunnen subsidies een interessante manier zijn om interoperabele operators 

draaiende te houden.57 In Vlaanderen zijn er heel wat mogelijkheden om het interoperabel model 

gedeeltelijk te financieren. In bijlage 1 lichten we verschillende potentiële kanalen toe. 

 

Het is belangrijk om weten dat er tegenwoordig heel wat politieke inspanningen (en investeringen) 

worden geleverd om de huidige mobiliteit in een duurzame transitie te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan 

de shift richting combi-mobiliteit en het decreet basisbereikbaarheid (zie 4. Omgevingsanalyse). 

Verschillende initiatieven, zoals de uitbouw van een interoperabele dienst, moeten deze transitie 

 
56 Langford, J. et al. (Eds.). (2020). Understanding MyData Operators’, MyData, p.26.  
57 Langford, J. Et al. (Eds.). (2020). Understanding MyData Operators’, MyData, p.26.  
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ondersteunen. Voor zulke initiatieven wordt budget vrijgemaakt via verschillende kanalen (zowel 

privaat als publiek als privaat-publiek). 

 

Ook financiering via een private investeerder is in principe mogelijk. 

 

3.  Omzet gegenereerd door de interoperabele activiteiten 

Om een solide business model te bekomen, is het aanbevolen om zelfvoorzienend te zijn en dus de 

onderneming te laten functioneren obv. opbrengsten uit de interoperabele activiteiten. Zo is er geen 

overheid die invloed kan uitoefenen en geen commerciële activiteiten waar men van afhangt.58 Er zijn 

enkele opties voor operatoren mbt. hoe en door wie de inkomsten worden gegenereerd. Hieronder 

geven de ook de commerciële voor- en nadelen: 

 

- Door de gebruiker van de interoperabele dienst (de mobiliteitsgebruiker): 

Tabel 6: Mogelijkheden voor omzet gegenereerd door eindgebruiker 

Wat Voordelen Nadelen 

Een maandelijks abonnement op 

de interoperabele operator: de 

eindgebruiker heeft een 

abonnement op de tool die de 

interoperabele operator aanbiedt. 

 

 

● Constante 
inkomstenstroom 
voor interoperabele 
dienst  

● Indien er nog niet veel 
gebruikers zijn, is er een 
geen constante 
inkomstenstroom 
verzekerd 

● Betalingsbereidheid is 
niet zo hoog zowel bij 
niet-autodelers als bij 
autodelers 

Fee per rit: per rit die de autodeler 

doet via de service van de 

interoperabele operator, gaat een 

percentage naar de interoperabele 

operator 

● Bereidheid van reeds 
bestaande 
autodelers en 
potentiële autodelers 
tot deze vorm van 
betalen  

● Interessant voor heel 
sporadische 
gebruikers 

● Indien er nog niet veel 
gebruikers zijn, is er een 
geen constante 
inkomstenstroom 
verzekerd 
 
 

Een duurder abonnement bij de 

eigen autodeelaanbieder: De 

eindgebruiker kan door een 

meerprijs te betalen bij zijn eigen 

autodeelaanbieder de 

interoperabele service van de 

interoperabele operator te 

gebruiken.  

● Gebruiksvriendelijk 
voor klant: betalen 
voor extra dienst  

● Voor heel sporadische 
gebruikers zal dit duur 
uitvallen  

● Indien er nog niet veel 
gebruikers zijn, is er een 
geen constante 
inkomstenstroom 
verzekerd 

 

 
58 Langford, J. et al. (Eds.). (2020). Understanding MyData Operators’, MyData, p. 26.  
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Door actoren die services aanleveren (de autodeelaanbieders):  

Tabel 7: Mogelijkheden voor omzet gegenereerd door actoren die services aanleveren 

Wat Voordelen Nadelen 

Terugkerende fees: de 

autodeelaanbieders betalen voor 

de service van de interoperabele 

operator  

● Biedt de interoperabele 
tool enige zekerheid van 
constante inkomsten 
 

● Indien er nog niet veel 
aanbieders aansluiten, 
blijft inkomstenstroom 
beperkt 

● Schaalgrootte is initieel 
beperkt (zowel weinig 
autodeelritten als 
spelers) wat maakt dat 
de bijdrages per speler 
hoog zouden worden  

● Autodeelaanbieders 
hebben beperkte 
financiële marges 

Een onboarding fee: de 

autodeelaanbieders betalen 

éénmalig om actief te kunnen 

worden op de service van de 

interoperabele operator.  

● Implementatiekosten 
worden vergoed door 
onboarding fee  
 

● Autodeelaanbieders 
hebben beperkte 
financiële marges 

● Schaalgrootte is beperkt 
(zowel weinig 
autodeelritten als 
spelers) wat maakt dat 
de bijdrages per speler 
hoog zouden worden  

● Er is geen constante 
inkomstenstroom  

Het aankopen van diensten in 

bulk van de autodeelaanbieders 

en deze voor een meerprijs te 

verkopen aan de eindgebruiker 

● Autodeelaanbieders zijn 
meer geneigd in te 
stappen als ze zelf geen 
financiële risico’s 
moeten nemen  

● Financieel risico ligt bij 
de interoperabele 
operator. Goede 
marketing is cruciaal.  

 

4. Inkomsten via (interoperabele) operators die de interoperabele dienst 

gebruiken/overkoepelen.  

Derde partijen (bv. MaaS-platformen) kunnen op termijn ook bijdragen aan de omzet van de 

interoperabele dienst. Dat kan op verschillende manieren: door een onboarding fee, een terugkerende 

(maandelijkse) fee, een percentage per gebruikte dienst, een bulk-afname...  of een combinatie van één 

van deze.  

 

Van de bevraagde MaaS-operatoren (n = 3) is één speler bereid om een financieringsbijdrage te doen,  

één speler is niet bereid te investeren en een derde speler houdt het op ‘misschien’ als er gepolst wordt 

naar de bereidheid tot investeren. 
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Om een optimale inkomstenstroom op poten te zetten, is een slimme en complementaire combinatie 

van bovenstaande mogelijkheden waardoor meerdere partijen een passende bijdrage leveren 

aangewezen.  

7.3 Semantische interoperabiliteit 

Semantische interoperabiliteit zorgt ervoor dat het precieze formaat en de precieze betekenis van 

uitgewisselde gegevens gewaarborgd blijft bij het uitwisselen van gegevens tussen verschillende 

partijen. Om gegevens eenvoudig uit te wisselen wordt idealiter gebruik gemaakt van een semantische 

datastandaard en de bijhorende API’s (die de technische uitwisseling bewerkstelligen).  

In dit deel bekijken we hoe de interoperabele dienst het best kan omgaan met de semantische 

interoperabiliteit. We analyseren de informatiestromen binnen de interoperabele tool, de gebruikte 

API’s en standaarden bij de autodeelaanbieders in Vlaanderen en tenslotte nemen we enkele bekende 

internationale standaarden onder de loep.  

7.3.1. Informatiestromen 

Een belangrijk speerpunt bij het uitwerken van een interoperable tool is het uittekenen van de 

informatiestromen en het standaardiseren van data. Dit is een voorwaarde om de interoperabiliteit ook 

technisch te kunnen faciliteren.  

 

Bij een interoperabele autodeeldienst, onderscheiden we volgende informatiestromen: 

● De persoonlijke gegevens (identiteitsgegevens, rijbewijs, ev. gegevens voor verzekering, 

betaalgegevens) van de (potentiële) autodeler 

● De gegevens die de kenmerken van de deelwagens beschrijven (soort brandstof, soort 

aandrijving, type wagen,...)  

● De beschikbaarheid van de deelvoertuigen (toekomstige data) 

● De reservaties van de deelvoertuigen door autodelers (realtime data) 

● De ritgegevens van de autodelers met de deelvoertuigen 

● De geldelijke transacties voor het gebruik van de deelwagens 

● De geldelijke transacties voor het gebruik van het eventuele tussenliggende platform 

7.3.2. Actuele standaarden en API’s bij Vlaamse autodeelaanbieders  

Een rondvraag leert dat API’s vandaag nog niet frequent worden gebruikt in het Vlaamse 

autodeellandschap. Enkele organisaties ontwikkelden reeds hun eigen API’s, anderen geven aan de 

TOMP-api te willen gebruiken.  

 

Qua datastandaarden structureren de meeste autodeelaanbieders data adhv. JSON-files. Andere 

datastandaarden die gebruikelijk zijn in de mobiliteitswereld, worden (nog) niet gebruikt.  

7.3.3. Meer standaardisatie in de toekomst: gebruik OSLO-

referentiestandaard & internationaal vigerende datastandaarden 

Datastandaarden zijn in de mobiliteitswereld sterk aanwezig, ook in de gedeelde mobiliteitssector dus. 

Hieronder geven we een overzicht van de verschillende datastandaarden die in de gedeelde 
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mobiliteitscontext gebruikt worden. We hebben het enkel over GBFS en TOMP aangezien zij vertrekken 

vanuit het standpunt van de mobiliteitsaanbieder. Andere standaarden zoals MDS en CDS-M focussen 

vooral op de rol van overheden in de data-uitwisseling en worden hier niet besproken. We staan stil bij 

de voor- en nadelen van de standaarden en de implicaties ervan voor het project Share Vlaanderen.  

 

1. GBFS 

 
Figuur 7: De GBFS-standaard, overgenomen van Toward smart mobility APIs, Stijn Vernaillen, 2020. 

 

GBFS is een standaard waarvan de eerste versie werd ontwikkeld in 2015 door de NABSA (North 

American Bike Sharing Association). De standaard is erg verspreid, zowel binnen als buiten de VS. Meer 

dan 290 fiets- en stepdeelsystemen hebben de data standaard aangenomen. GBFS is in de eerste plaats 

bedoeld voor openbaar gebruik ter ondersteuning van de reisplanning van reizigers.59 Deze standaard 

vertrekt vanuit transportoperatoren (aanbieders van micromobiliteit) en focust daarom voornamelijk 

op de uitwisseling van real time data rond routeplanning (bv. beschikbaarheid voertuigen).  

Tabel 8: Voor- en nadelen van de GBFS-standaard voor Share.Vlaanderen  

Voordelen voor Share.Vlaanderen Nadelen voor Share.Vlaanderen 

● Vertrekt vanuit transportoperatoren 
● Dekt deel van use cases die ook in Share 

Vlaanderen-project naar voor komen 
 

● Dekte enkel real time data en dus 
ontoereikend om autodeelaanbod te 
beschrijven (planningstool bv. ontbreekt)  

● Geen ticketing 
● Alle data is publiek, waardoor 

(commercieel) gevoelige data niet 
beschermd kan worden  

● Enkel real time dataweergave, dekt 
mogelijks niet volledige autodeelaanbod 
(bv. station based autodelen)  

 
59 NABSA (s.d.). ,GBFS & OPEN DATA, 
https://nabsa.net/resources/gbfs/#:~:text=The%20GBFS%20format%20allows%20mobility,helped%20municipal
ities%20meet%20their%20goals. 

https://nabsa.net/resources/gbfs/%23:~:text=The%20GBFS%20format%20allows%20mobility,helped%20municipalities%20meet%20their%20goals
https://nabsa.net/resources/gbfs/%23:~:text=The%20GBFS%20format%20allows%20mobility,helped%20municipalities%20meet%20their%20goals
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2. TOMP 

 
Figuur 8: De TOMP-api, overgenomen van Toward smart mobility APIs, Stijn Vernaillen, 2020. 

 

In Nederland werd een TOMP-werkgroep opgericht waar vervoersbedrijven, MaaS-spelers, 

netwerkorganisaties en universiteiten samen werken aan een data standaard die het hele MaaS-

ecosysteem behelst. TOMP beschrijft welke uitwisseling nodig is om de interoperabiliteit tussen 

transportoperatoren en mobility providers (MaaS-spelers) te verzekeren. TOMP vertrekt vanuit de 

customer journey om dit te beschrijven. TOMP geeft daarom veel info over de reiziger, boeking, service 

en trip.60 Deze standaard wordt gebruikt in de Nederlandse MaaS-pilots en in het Europese eHUBS-

project, waar ook Autodelen.net aan meewerkt. 

Tabel 9: Voor- en nadelen van de TOMP-api voor Share.Vlaanderen 

Voordelen voor Share.Vlaanderen Nadelen voor Share.Vlaanderen 

● Behelst hele ecosysteem (naast 
autodeelaanbieders ook andere 
mobiliteitsdomeinen) 

● Wordt reeds toegepast in Benelux context 
● Biedt ook ticketing  
● Niet enkel real-time, maar ook 

toekomstige data (voor station-based en 
geplande ritten) 

● Sommige processen eigen aan het gebruik 
van een deelauto (bv. openen wagen) zijn 
(nog) niet te beschrijven in de TOMP-api.  

● Autodeelaanbieders zijn nog niet altijd 
bekend met deze datastandaard en 
moeten mogelijks geholpen worden 
conform te worden 

 

Bovenstaande datastandaarden zijn van toepassingen wanneer deelnemende partijen andere 

protocollen gebruiken. Wanneer zij open standaarden gebruiken (en dus ook dezelfde protocollen), is 

 
60 MaaS working group, Blueprint for an Application Programming Interface (API) from Transport Operator to 
MaaS Provider a first technical milestone towards Mobility as a Service, 
https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/215808522/2020_07_15_Blueprint_for_a_TOMP_API_version_Drag
onfly.pdf 

 

https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/215808522/2020_07_15_Blueprint_for_a_TOMP_API_version_Dragonfly.pdf
https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/215808522/2020_07_15_Blueprint_for_a_TOMP_API_version_Dragonfly.pdf
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de interoperabele dienst ‘interoperable by design’. Door de diensten op dezelfde manier op te bouwen, 

kunnen er veel voordelen zijn voor interoperabiliteit. 

 

Zoals hierboven duidelijk wordt, zijn er in de mobiliteitswereld heel wat standaarden aanwezig. Om 

deze te stroomlijnen in de gehele mobiliteitswereld, rolde de Vlaamse Overheid (Agentschap Digitaal 

Vlaanderen) recent de OSLO semantische standaard ‘Trips en aanbod’ uit. Het is de ambitie van de 

Vlaamse Overheid om mobiliteitsdata binnen personenvervoer vlot uit te wisselen door deze als linked 

open data en API’s te definiëren (zie  4.6. Politiek-juridische context). Voor de interoperabele dienst is 

het belangrijk om in lijn te zijn met deze referentiestandaard aangezien die voor de mobiliteitscentrale 

gebruikt zal worden en de OSLO standaard zowel het perspectief van het informeren (GBFS), het 

boeken (TOMP) en ook de stedelijke context (MDS) zal benaderen. Bovendien zal de uitwisseling voor 

mobipunten ook OSLO conform zijn.  

 

In het OSLO-traject werd een semantische referentiestandaard ontwikkeld op basis van een mapping 

van alle use cases (bv. reiziger die reist van A naar B) die werden gemaakt. Hieronder kan de volledige 

mapping worden teruggevonden. De mapping zal gebruikt worden als referentiekader om de gangbare 

standaarden in het mobiliteitsveld te vergelijken.  

 
Figuur 9:  OSLO-standaard, overgenomen van Toward smart mobility APIs, Stijn Vernaillen, 2020. 

 

Doel van deze referentiestandaard is om standaarden die in de mobiliteitswereld gangbaar zijn op 

elkaar af te stemmen en met elkaar te laten communiceren op semantisch niveau. 
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Tabel 10: Voor- en nadelen van de OSLO-standaard voor Share.Vlaanderen 

Voordelen voor Share.Vlaanderen Nadelen voor Share.Vlaanderen 

● Georganiseerd door Vlaanderen en dus 
gangbaar voor publieke initiatieven 
(Vlaamse MaaS-centrale, mobipunten,...) 

● Brede mobiliteitsplaatje (niet enkel 
deelmobiliteit, maar alle vormen van 
personenvervoer), kan interessant zijn 
voor MaaS uitbreiding 

● Biedt ook ticketing  
● Niet enkel real-time, maar ook 

toekomstige data (voor station-based en 
geplande ritten) 

● Voorlopig enkel een theoretische 
standaard, praktisch nog niet in gebruik 

● Aanbieders zijn nog niet altijd bekend met 
deze datastandaard en moeten mogelijks 
geholpen worden conform te worden 
 

7.4. Technische Interoperabiliteit 

Onder technische interoperabiliteit verstaan we de technisch compatibiliteit bij het afstemmen van 

de verschillende autodeeldiensten. Onderdelen die hierbij komen kijken zijn de uitwisseling van data 

en de interoperabele dataweergave. We bekijken in dit hoofdstuk de verschillende mogelijke 

technische architecturen voor de ontwikkeling van een interoperabele dienstverlening, de bijhorende 

voor- en nadelen en de operationele implicaties.  Zoals besproken in 7.2 Organisatorische 

interoperabiliteit komen er verschillende functies en rollen kijken bij een interoperabele dienst (figuur 

10 ). Deze functies vormen ook de bouwstenen van de verschillende technische structuren.  

 

 

 
 

Figuur 10: de verschillende rollen bij een (interoperabele) autodeeldienst 

 

Voor het ontsluiten van meerdere autodeeldiensten via 1 kanaal (= interoperabiliteit) zullen de 

transport operator functie en de service provider functie (gedeeltelijk) van elkaar moeten worden 

losgekoppeld. Duits onderzoek 61 leert ons dat er 3 aannemelijke architecturen zijn voor deze 

ontkoppeling:  

 

 
61Guijarro F.C. (2015), Analysis of the Integration of Carsharing Interoperability among Operators in the City of 

Munich, p. 26 - p33. 
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1. Bilaterale model: Autodelers kunnen via de eigen autodeelorganisatie waarvan zij lid zijn, 

gebruik maken van deelwagens van andere autodeelorganisaties. Dit wordt bewerkstelligd 

doordat alle autodeelaanbieders bilateraal afspraken maken. Vanuit gebruikersstandpunt lijkt 

dit een goede piste gezien er voor hen geen veranderingen zijn in de procedures maar men wel 

kan rekenen op bijkomende wagens. Voor de autodeelaanbieders is dit scenario veel 

complexer. De investering (tijd en middelen) om met alle verschillende autodeelaanbieders een 

overeenkomst (en daarbijhorende procedure) uit te werken is hoog. Dit model lijkt vooral 

werkbaar om een heel beperkt aantal partijen met elkaar te connecteren en is weinig 

flexibel/toekomstbestendig.  

 

 

 

 
Figuur 11: Het bilaterale model 
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2. Gemeenschappelijke service provider: (Potentiële) autodelers kunnen via een nieuw platform 

gebruik maken van wagens van alle autodeelaanbieders. Dit wordt bewerkstelligd door één interface 

die data van de verschillende autodeelaanbieders weergeeft. Echter zal dit platform uitsluitend 

beschikken over de data die de verschillende aanbieders willen delen, wat ten koste gaat van de 

uniformiteit van de weergegeven data. In dit scenario zijn de service operators immers de 

autodeelaanbieders zelf. Zij zorgen elk afzonderlijk voor de dataverwerking die zij in een zelfgekozen 

formaat aanleveren. Dit brengt met zich mee dat de gemeenschappelijke service provider enkel 

beschikt over de data die de autodeelaanbieders willen delen en dat de gemeenschappelijke service 

provider deze niet meer kan bijwerken om een geünformiseerde set geaggregeerde data weer te geven. 

Met dit systeem heeft de eindgebruiker een interoperabele service, maar het proces is niet 

doorgedreven interoperabel.  

 

 
Figuur 12: Het gemeenschappelijke service provider model 
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3. Gemeenschappelijke service provider en service operator: (Potentiële) autodelers gebruiken 

eveneens een nieuw platform om toegang te krijgen tot deelwagens van de verschillende 

aanbieders. Naast één gemeenschappelijke interface, gebruiken de aanbieders volledig 

dezelfde processen om de diensten aan te bieden aan de eindgebruiker. Voor de autodeler 

komt er een nieuwe (maar gebruiksvriendelijke) interface met overzichtelijke en up-to-date 

informatie. Het installeren van een bijkomende operatorfunctie, zorgt voor hoge kosten en de 

bereidheid van aanbieders om deze technisch organisatorische processen uit handen te geven 

is cruciaal (net als het vertrouwen in die derde partij).   

 

 
 

Figuur 13: Het gemeenschappelijke service provider en service operator model 
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We verkennen hier graag nog enkele bijkomende mogelijkheden:  

4. Enkel gemeenschappelijke service operator: Autodelers kunnen via het platform van hun eigen 

autodeelorganisatie ook gebruik maken van de deelwagens van andere autodeelaanbieders. Er 

is géén gemeenschappelijke interface, maar alle aanbieders gebruiken wel dezelfde processen. 

Dit resulteert in een geüniformiseerde set van geaggregeerde maar verspreide data. Dit model 

waarborgt een grote mate van merkbehoud voor de individuele aanbieders, maar is eveneens 

afhankelijk van de bereidheid van autodeelaanbieders om de technisch organisatorische 

processen uit handen te geven. 

 

 

 
 

Figuur 14: Het enkel gemeenschappelijke service operator model 

 

 

 

 

5. Hybride model waarbij er zowel een gemeenschappelijke service provider als een 

gemeenschappelijke  service operator is, en waarbij  de interoperabele dienstverlening 

toegankelijk is via verschillende interfaces. Dit zorgt dat zowel autodelers via de gekende 

interface (van hun eigen organisatie) wagens van alle aanbieders kunnen reserveren, maar ook 

niet-autodelers kunnen via een overkoepelend platform wagens van alle aanbieders gebruiken.    
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Figuur 15: het hybride model 

 

 

 

We vergelijken de verschillende modellen samenvattend in tabel 4.
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Tabel 11: Sterktes, zwaktes en implicaties van de verschillende technische architecturen 
 

 Sterktes Zwaktes Implicaties  

Model 1 ● Organisatorisch weinig complex (op kleine 

schaal).  

● Vrij snel te realiseren (op kleine schaal). 

Korte ‘time-to-market’. 

● Bilaterale overeenkomsten kunnen 

makkelijk de individuele belangen bewaren. 

● Individuele USP’s blijven behouden, 
duidelijk eigenaarschap 

● Wanneer dezelfde standaarden en 

gegevensformaten gebruikt worden, 

kunnen de data gebruikt en aangepast 

worden  

● Geharmoniseerde informatie mogelijk 

(maar moet decentraal  

gebeuren) 

● Niet toekomstbestendig, niet gemakkelijk 
opschaalbaar (verouderd model van 
samenwerken) 

● Inefficiënt proces om tot interoperabiliteit te 
komen 

● Inefficiënt systeem eens operationeel 
● De kosten voor technische en organisatorische 

afstemming wegen door in een kosten-baten 
analyse 

● Foutgevoelig  
● Interoperabiliteit is minimaal 
● Kennis nodig bij de individuele organisaties  

● Enkel voor gebruikers van één organisatie  
(=autodelers) 

● Bestaande gebruikers hebben geen nieuwe app 

nodig 

● Gebrek aan derde partij maakt ook dat de 

onderhandelingspositie naar MaaS niet 

ondersteunt wordt 

● Totale interoperabiliteit (met alle spelers) 

weinig waarschijnlijk  

Model 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● De kosten wegen beperkt door in een 
kosten baten analyse 

● Beperkte technisch organisatorische 
aanpassingen vereist 

● Aanbieders kunnen ontzorgd worden 
(facturatie, marketing…) 
 

● De achterliggende data van de info die wordt 
weergegeven op interface level is niet 
bewerkbaar door service provider (want die is 
geen operator) 

● Geen geharmoniseerde info 
● Het eigenaarschap en de USP’s zijn onduidelijk 
● Niet zo efficiënt (parallelle datastromen) 
● Vereist de ontkoppeling van de operatorfunctie 

en de service providorfunctie. Is niet voor alle 
aanbieders al technisch mogelijk. 

● Derde partij achter interoperabele interface 
krijgt een machtspositie, een partij vinden die 
het vertrouwen geniet van de deelnemende 
actoren is vereist   

● Enkel integratie van informatie 
(beschikbaarheid, prijsinformatie, reserveren…) 
tot op zekere hoogte, maar geen integratie van 
gebruik (openen, betalen…)  

● Ook wie geen lid is van een 
autodeelorganisatie zou technisch gezien een 
wagen kunnen gebruiken 

● Gedrag ‘niet’-autodelers zorgt mogelijk voor 
meer problemen dan bij het enkel toelaten van 
autodelers (= personen die al lid zijn van een 
autodeelorganisatie). 

● Er kunnen geen andere mobiliteitsdiensten 
(openbaar vervoer, deelfietsen…) worden 
geïmplementeerd in de toekomst  doordat er 
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Model 2 

 geen gemeenschappelijke service operator is 
Beperkte mate van interoperabiliteit waarborgt 
goede werking van individuele diensten ook bij 
problemen bij de interoperabele dienst (het 
eigen platform is eerder geïsoleerd) 

 

Model 3 ● De achterliggende data van de info die 
wordt weergegeven op interface level is 
bewerkbaar door service provider 

● Geharmoniseerde informatie kan worden 
weergegeven 

● Kosten zijn in overeenstemming met de 
baten van een dergelijke interoperabiliteit 

● Aanbieders kunnen ontzorgd worden 
(facturatie, marketing…) 

● Efficiënt proces 
● Doorgedreven interoperabiliteit 
● Implementatie van common servers 

mogelijk  

● ‘Time-to-market’ is hoog door ontwikkelen 
bijkomende interface  

● De geldelijke kosten aan een extra service 
operator zijn hoog. 

● De verschillende autodeelaanbieders zijn niet 
over de hele lijn bereidt om de controle over 
hun procedures over te hevelen. 

● Het eigenaarschap en de USP’s zijn onduidelijk 
● Derde partij achter interoperabele interface 

krijgt een machtspositie, een partij vinden die 
het vertrouwen geniet van de deelnemende 
actoren is vereist 

● Zowel integratie van informatie 
(beschikbaarheid, prijsinformatie, reserveren…) 
als  integratie van gebruik (openen, betalen…) 
mogelijk.  

● Ook wie geen lid is van een 
autodeelorganisatie zou technisch gezien een 
wagen kunnen gebruiken 

● Gedrag ‘niet’-autodelers zorgt mogelijk voor 
meer problemen dan bij het enkel toelaten van 
autodelers (= personen die al lid zijn van een 
autodeelorganisatie). 

● Toekomstbestendig, er kunnen bijkomende (en 
aanvullende) diensten worden 
geïmplementeerd in de toekomst 

Model 4 ● De achterliggende data van de info die 
wordt weergegeven op interface level is 
wel bewerkbaar door service provider 

● Reasonable agreement costs. 
● Individuele USP’s blijven behouden, 

duidelijk eigenaarschap 
● Aanbieders kunnen ontzorgd worden 

(facturatie, marketing…) 

● Niet zo efficiënt (veel parallelle datastromen) 
● De verschillende autodeelaanbieders moeten 

bereid zijn de controle over procedure over te 
hevelen. 

● ‘Time-to-market’ is hoog  door ontwikkelen 
bijkomende  interface en harmoniseren 
technisch organisatorische procedures 

● De geldelijke kosten voor ontwikkelen 
bijkomende  interface en harmoniseren 
technisch organisatorische procedures zijn 
hoog 

● Onafhankelijke (derde) partij die vertrouwen 
geniet van verschillende actoren nodig 

● Enkel voor gebruikers van één organisatie  
(=autodelers) 

● Toekomstbestendig, er kunnen bijkomende (en 
aanvullende) diensten worden 
geïmplementeerd in de toekomst 

● Bestaande gebruikers hebben geen nieuwe app 

nodig 
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Model 5 ● De achterliggende data van de info die 
wordt weergegeven op interface level is 
wel bewerkbaar door service provider 

● Reasonable agreement costs. 
● Individuele USP’s blijven behouden , 

duidelijk eigenaarschap 
● Aanbieders kunnen ontzorgd worden 

(facturatie, marketing…) 
 

● Niet zo efficiënt (veel parallelle datastromen) 
● De verschillende autodeelaanbieders moeten 

bereid zijn de controle over procedures over te 
hevelen. 

● ‘Time-to-market’ is hoog  door ontwikkelen 
bijkomende interface en harmoniseren 
technisch organisatorische procedures 

● De geldelijke kosten voor ontwikkelen 
bijkomende interface en harmoniseren 
technisch organisatorische procedures zijn 
hoog 

● Zowel integratie van informatie 
(beschikbaarheid, prijsinformatie, reserveren…) 
als  integratie van gebruik (openen, betalen…) 
mogelijk.  

● Ook wie geen lid is van een 
autodeelorganisatie zou technisch gezien een 
wagen kunnen gebruiken 

● Gedrag ‘niet’-autodelers zorgt mogelijk voor 
meer problemen dan bij het enkel toelaten van 
autodelers (= personen die al lid zijn van een 
autodeelorganisatie). 

● Toekomstbestendig, er kunnen bijkomende (en 
aanvullende) diensten worden 
geïmplementeerd in de toekomst 

● Bestaande gebruikers hebben geen nieuwe app 

nodig 
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7.5 Conclusie  

Het is duidelijk dat interoperabiliteit zich situeert op verschillende niveaus en dat deze allemaal gelinkt 

zijn met elkaar. Wanneer er keuzes worden gemaakt op het ene niveau, heeft dit repercussies op de 

andere niveaus. Zo hebben strategische, operationele keuzes mbt. concurrentie (bv. al dan niet 

doorgeven van delicate data aan interoperabele dienst) gevolgen voor de technische uitwerking van de 

interoperabele tool.  

 

Een zeker niveau van uniformiteit is wenselijk om de kernactiviteiten efficiënt te laten verlopen. 

Autodeelaanbieders geven echter aan dat hun eigenheid bewaren tot op zekere hoogte belangrijk is. 

Het is dus belangrijk om dit evenwicht te vinden en te respecteren.  

 

Ten laatste kunnen we concluderen dat een werkzaam, interoperabel businessmodel nog het nodige 

onderzoek vraagt. Een diverse inkomstenbron is hierbij wenselijk.  
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8. Conclusie 

In dit rapport onderzochten we de attitude van de verschillende spelers binnen het ecosysteem van 

het interoperabel autodelen, de state of the art van interoperabel autodelen anno 2021 en gingen we 

op zoek naar kansen en eventuele valkuilen om een totale interoperabele dienst te ontwikkelen in 

Vlaanderen.  

 

Uit de stakeholderbevraging bleek dat vooral de potentiële gebruiker interesse heeft in een 

interoperabele dienst. Meer dan de helft van de bestaande autodelers overweegt het gebruik van een 

interoperable tool. Ook voor ondervraagden die het autodelen overwegen, zou een interoperabele 

dienst de aantrekkelijkheid van autodelen verhogen en bestaande autodelers zouden het autodelen 

bovendien meer uitdragen via mond-aan-mond reclame. 

De meerderheid van de autodelers (en van de ondervraagden die autodelen overwegen) is bovendien 

bereid om een beperkte extra kost te betalen voor de bijkomende interoperabele dienstverlening.  

 

Een minder optimistisch beeld komt uit de bevraging van de mobiliteitsaanbieders (zijnde Vlaamse  

autodeelaanbieders en MaaS-operatoren). Er is weinig interesse voor een losstaand interoperabel 

platform bij autodeelaanbieders en ook de betalingsbereidheid is, mede omwille van beperkte marges, 

miniem. Zowel bij autodeelaanbieders als bij MaaS-spelers is er wel interesse in een tussenliggend 

platform dat de gelijktijdige integratie van diverse autodeelaanbieders bij een MaaS-platform kan 

vereenvoudigen.   

 

Om een interoperabele autodeelservice op te zetten, moeten de individuele aanbieders de 

verschillende lagen van interoperabiliteit (juridisch, organisatorisch, semantisch en technisch) op elkaar 

afstemmen. Deze verschillende lagen van interoperabiliteit zijn zeer nauw verweven. Keuzes op 

organisatorisch vlak hebben bijvoorbeeld invloed op het technische vlak en vice versa.  

 

Uit bestaande instrumenten voor interoperabel autodelen, leren we dat dit meestal tot stand komt 

doordat individuele autodeeldiensten een beroep doen op dezelfde software, waardoor 

interoperabiliteit slechts een kleine technische aanpassing vereist. Door de verschillende 

autodeeldiensten in hoge mate te uniformiseren, wordt interoperabiliteit een gebruiksvriendelijke en 

haalbare kaart. Daarnaast werd er in Duitsland ook reeds een roaming server uitgewerkt die de 

interoperabiliteit verzorgt. Ook hier ligt een sterke mate van uniformiteit (op vlak van 

gebruiksprocedures) aan de basis. In de Vlaamse context overlappen de geografische zones waarin 

autodeelaanbieders actief zijn echter vaak. Dit maakt dat de Vlaamse autodeelaanbieders sterk gebrand 

zijn op hun eigen USP’s voor marketingdoeleinden.  Het zal dus cruciaal zijn om een evenwicht te vinden 

tussen het uniformiseren van de verschillende gebruiksprocessen en de eigenheid te behouden om een 

goed werkende interoperabele dienst te kunnen opzetten. De organisatorische interoperabiliteit zou 

dus wel eens de grootste uitdagingen kunnen stellen. Verder is de zoektocht naar een werkzaam, 

interoperabel businessmodel met een diverse inkomstenbron nog niet beslecht.  
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Dit analyserapport kan dienen als een vertrekpunt voor verder onderzoek naar en het vormgeven van 

een interoperabele autodeeldienst in Vlaanderen. Er is echter nog meer onderzoek nodig om een 

concreet businessmodel en technisch model uit te werken. Hiervoor dienen eerst  bepaalde knopen 

over de configuratie van de interoperabele dienst worden doorgehakt (bv. wordt er voor intrinsieke 

interoperabiliteit of een roaming server gekozen? Is het een commerciële dienst? etc.). Op dat moment 

kan ook een pilot nuttig zijn om praktijkkennis op te doen.  

 

Tenslotte kunnen hier ook enkele beleidsaanbevelingen uit volgen. Zo geven aanbieders aan dat het 

momenteel erg moeilijk is om (financieel) te investeren in de interoperabele autodeeldienst. De 

Vlaamse Vlaamse overheid kan hierin tegemoet komen door op het niveau van semantische 

interoperabiliteit verder in te zetten op en flankerende maatregelen te voorzien bij de OSLO-

referentiestandaard. Door financiele en technische ondersteuning kunnen de autodeelaanbieders dit 

implementeren en wordt het realistischer om totale interoperabiliteit te bereiken.  

 

Verder geven de aanbieders aan dat het interoperabel autodelen interessanter wordt mocht dit de 

toegang naar een (publieke) MaaS-dienst. De overheid kan ervoor opteren om dit op te zetten en 

gebruik te maken van de interoperabele autodeeldienst als tussenniveau in het MaaS-verhaal.  
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9. Bijlagen 

Bijlage 1: financiering & subsidiemogelijkheden 

Het meest interessante is de financiële steun voor het realiseren van een innovatieve vernieuwing door 

middel van een ontwikkelingsproject. Het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen (VLAIO) 

geeft subsidies en advies aan bedrijven die innovatieve ideeën realiseren, maar nog niet meteen 

rendabel zijn. De subsidie dient om de onderneming te ondersteunen bij het nemen van risicovolle 

stappen om zo moeilijkheden te overwinnen. Concreet kan de subsidie worden ingezet voor 

personeels- en andere kosten. Het bedrag van de subsidie bedraagt 25 tot 50% van de projectbegroting 

met een minimum van 25.000 euro.62 

 

Om technologische innovatie te faciliteren, kan er ook meegedaan worden aan een imec.icon-call. Het 

imec.icon voert vraaggedreven, coöperatief onderzoek naar hardware-, software- en gecombineerde 

hardware/software-innovaties. Over een periode van doorgaans twee jaar werken multidisciplinaire 

onderzoeksteams van wetenschappers, industriële partners en/of social profit organisaties samen om 

digitale oplossingen te ontwikkelen die de industrie partners economisch voordeel oplevert. De 

interoperabele operator kan als industriële partner deelnemen en economische winst boeken door het 

toegepaste onderzoek. VLAIO kan industriële partners tot op zekere hoogte financieren.63 

 

Aanvullend kan ook beroep gedaan worden op de Kmo-portefeuille, die ondernemers in staat stelt 

opleidingen te doen volgen en advies in te winnen om expertise op te bouwen. De subsidie bedraagt 

maximaal 7.500 euro per jaar.64  

 

Om aanspraak te maken op bovenstaande subsidies, dient men een BV als rechtsvorm te hebben (zie 

deel 7.4 juridische interoperabiliteit). Naast deze ad hoc subsidiëring kan de interoperabele operator 

beroep doen op structurele ondersteuning als verkeersorganisatie. Hiervoor dient ze een vzw te zijn.  

 

De subsidiëringskanalen dienen vaak gecombineerd te worden daar deze apart niet voor 100% 

financiering zorgen.   

 
62 https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ontwikkelingsproject 
63 https://www.imec-int.com/en/icon 
64 https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ontwikkelingsproject
https://www.imec-int.com/en/icon
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen
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     Bijlage 2: Bevraging potentiële gebruikers 



Bevraging autodelersBevraging autodelers
Beste deelnemer, 

Fijn dat je wil deelnemen aan onze bevraging over autodelen en een platform
voor combi-autodelen. Zo'n platform brengt het aanbod van verschillende
autodeelorganisaties samen en maakt het zo mogelijk om deelauto's van
verschillende aanbieders te gebruiken. Combi-autodelen betekent dat je als
autodeler niet enkel auto’s kan delen via één autodeelorganisatie, maar dat je
één app of tool gebruikt om auto’s te ontlenen van verschillende aanbieders.

De vragenlijst richt zich specifiek op autodelers. We doen hiermee onderzoek
naar de motieven om zich aan te sluiten bij een of meerdere autodeelsystemen.
Daarnaast peilen we naar de redenen om zich aan te sluiten bij een systeem dat
combi-autodelen aanbiedt. De bevraging duurt maximaal 10 minuten.

* Door verder te gaan met de bevraging, verklaar je je akkoord met onze privacy
policy. 

Ik ga akkoord met de privacy policy

1

http://www.autodelen.net/privacy/


Bevraging autodelersBevraging autodelers
Wagengebruik en - bezit

1. Hoe lang bent u al autodeler? (aantal jaar) 

2. Bij welk systeem/welke systemen deel je momenteel een wagen? 

Cozycar

Dégage

Getaround

BattMobiel

Bolides

Cambio

Coopstroom

Kenis Share

Partago

Poppy

Stapp.In

Valckenier Share

Zen Car

2



3.  Hoe vaak rijd je nu als chauffeur met een deelwagen? 

Meer dan vijf keer per week

4-5 keer per week

1-3 keer per week

1-3 keer per maand

Minder dan 1 keer per maand

Eens per drie maanden

Minder dan eens per drie maanden

Nooit

4. Heeft u ook nog een eigen wagen voor privégebruik? 

Ja

Neen

3



Bevraging autodelersBevraging autodelers

 
nooit

minder dan
eens per

drie
maanden

eens per
drie

maanden
1-3 keer per

maand
1-3 keer per

week
4-5 keer
per week

meer dan 5
keer per

week

Woon-
werkverkeer

Professionele
verplaatsingen

Boodschappen

Bezoek (famillie
en vrienden)

Vakantie,
weekendje weg

Recreatieve
doeleinden
(cinema, uitgaan,
restaurantbezoek,
…)

Andere:

5. Waarvoor gebruik je momenteel het meest een deelwagen? Rangschik
onderstaande motieven naarmate je hiervoor vaak een deelwagen gebruikt,
waarbij 1 het minst vaak is en 5 het vaakst. 

4



Bevraging autodelersBevraging autodelers

6. In welke mate overweeg je te lid te worden van een extra autodeelsysteem?

Ik zou helemaal niet starten met een extra autodeelsysteem

Ik zou niet starten met een extra autodeelsysteem

Ik zou misschien starten met een extra autodeelsysteem

Ik zou zeker starten met een extra autodeelsysteem

Ik zou absoluut zeker starten met een extra autodeelsysteem

Ik gebruik al verschillende autodeelsystemen

5



Bevraging autodelersBevraging autodelers

 helemaal oneens eerder oneens neutraal eerder eens helemaal eens

... ik toegang krijg tot
meer beschikbare
wagens

… ik de verschillende
systemen kan gebruiken
voor verschillende
soorten verplaatsingen
(woon-werkverkeer,
recreatieve
verplaatsingen, …)

… ik zo de kosten van
mijn wagengebruik kan
drukken

… ik zo toegang kan
krijgen tot
deelfietsen/deelsteps

… ik zo op verschillende
locaties gebruik kan
maken van een
deelwagen

… ik zo een deelsysteem
kan combineren met het
openbaar vervoer

… ik zo verschillende
type wagens kan
gebruiken (bv. kleine
stadswagen,
bestelwagen,...)

7. In welke mate ben je akkoord met de volgende stellingen?

Ik zou mij inschrijven bij een extra autodeelsysteem zodat... 

6



Bevraging autodelersBevraging autodelers

 helemaal oneens eerder oneens neutraal eerder eens helemaal eens

… dit te veel
administratie
vergt
(inschrijven)

… dit te veel
kost

… ik liever niet
met wagens van
twee
verschillende
systemen rijd

… ik dan
verschillende
apps of
websites moet
gebruiken

8. In welke mate ben je akkoord met de volgende stellingen?

Ik word/werd geremd tot het inschrijven bij een extra deelsysteem omdat… 

7



Bevraging autodelersBevraging autodelers
Combi-autodelen
Onderstaande vragen hebben betrekking op een interoperabel
autodeelsysteem. Zo’n systeem betekent dat je als autodeler niet enkel auto’s
kan delen via één autodeelorganisatie, maar dat je één app of tool gebruikt om
auto’s te ontlenen van verschillende aanbieders. Voor het gemak noemen we
het in deze vragenlijst een platform voor combi-autodelen.

9. Zou je gebruik maken van een systeem als combi-autodelen? 

Zeker niet

Eerder niet

Eerder wel

Zeker wel

8



Bevraging autodelersBevraging autodelers
Kenmerken en drivers

 helemaal oneens eerder oneens neutraal eerder eens helemaal eens

... ik toegang krijg tot
meer beschikbare
wagens

… ik de verschillende
systemen kan
gebruiken voor
verschillende
soorten
verplaatsingen
(woon-werkverkeer,
recreatieve
verplaatsingen, …)

… ik zo de kosten van
mijn wagengebruik
kan drukken

… ik zo ook toegang
kan krijgen tot
deelfietsen/deelsteps

… ik zo op
verschillende
locaties gebruik kan
maken van een
deelwagen

… ik zo een
deelsysteem kan
combineren met het
OV

10. In welke mate ben je akkoord met de volgende stellingen? 

Ik zou mij inschrijven voor een tool  die combi-autodelen aanbiedt zodat...

9



… ik zo gemakkelijk
mijn
mobiliteitsgegevens
op één plaats kan
bewaren

… ik zo meerdere
types wagens kan
gebruiken (bv. kleine
stadswagen,
bestelwagen,...)

... ik zo via één
afrekening al mijn
ritten met
deelwagens kan
betalen

 helemaal oneens eerder oneens neutraal eerder eens helemaal eens

10



Bevraging autodelersBevraging autodelers

 helemaal oneens
eerder
oneens neutraal

eerder
eens

helemaal
eens

niet van
toepassing

Indien ik via één
platform/applicatie
deelwagens van
verschillende
aanbieders kan
reserveren en betalen,
zou ik meer geneigd zijn
om gebruik te maken
van autodelen voor mijn
verplaatsingen

Indien ik via één
platform/applicatie
verschillende soorten
deelwagens, deelfietsen
en deelsteps kan
reserveren en betalen,
zou ik meer geneigd zijn
om daar gebruik van te
maken

Indien ik via één
platform/applicatie niet
alleen deelwagens,
deelfietsen en deelsteps
kan reserveren, maar
ook tickets voor het
openbaar vervoer kan
boeken, dan zou ik meer
geneigd zijn om mijn
eigen wagen aan de kant
te laten staan

11. In welke mate ben je akkoord met de volgende stellingen? 

11



Indien ik via één
platform/applicatie
verschillende
mobiliteitsdiensten kan
zien, reserveren en/of
betalen, zou ik geneigd
zijn om een wagen weg
te doen of de aankoop
van een wagen uit te
stellen

 helemaal oneens
eerder
oneens neutraal

eerder
eens

helemaal
eens

niet van
toepassing

12



Bevraging autodelersBevraging autodelers

 helemaal niet eerder niet neutraal eerder wel helemaal wel

Grotere zekerheid
om een deelwagen
ter beschikking te
hebben in mijn
buurt

Mogelijkheid om
deelwagens te
gebruiken op
andere plaatsen in
België/Europa

Mogelijkheid om
verschillende types
deelauto’s te
kunnen gebruiken.

Mogelijkheid om
snel te kunnen
schakelen tussen
verschillende
wagens of andere
vervoermiddelen

Eén
administratieve
procedure voor het
gebruik van
verschillende
mobiliteitsdiensten

Eén applicatie om
heel mijn mobiliteit
te organiseren

12. In welke mate zouden onderstaande aspecten je kunnen overtuigen om over
te stappen op een platform voor combi-autodelen?

13



Bevraging autodelersBevraging autodelers

 helemaal niet eerder niet neutraal eerder wel helemaal wel

Lage kostprijs om
het platform te
gebruiken

Transparantie in
kostprijzen voor de
verschillende modi

Mogelijkheid om
naast deelauto’s ook
deelfietsen, -steps, -
scooters en
openbaar vervoer te
reserveren en
betalen

Gebruiksvriendelijke
applicatie om
verschillende
diensten te openen,
te reserveren en te
betalen

Mogelijkheid om
beroep te doen op
een ambassadeur of
een helpcenter

Eenduidige
informatie over alle
systemen en
vervoersmodi in het
platform

Het veilig bewaren
van mijn mobiliteits-
en
persoonsgegevens
op één plaats.

13. In welke mate zouden onderstaande aspecten je kunnen overtuigen om over
te stappen op een platform voor combi-autodelen?

14
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Bevraging autodelersBevraging autodelers

14. Zou je bereid zijn om te betalen voor het gebruik van een platform waar de
diensten van verschillende aanbieders gebundeld worden? 

Neen

Ja, een klein percentage per rit

Ja, via een kleine maandelijkse bijdrage

Ja, op een andere manier, gelieve te verduidelijken:

16



Bevraging autodelersBevraging autodelers
Impact

15.  Zou je meer geneigd zijn om autodelen aan te raden aan vrienden of familie
indien er een platform voor combi-autodelen bestond? 

Zeer onwaarschijnlijk

Eerder onwaarschijnlijk

Neutraal

Eerder waarschijnlijk

Zeer waarschijnlijk

17



Bevraging autodelersBevraging autodelers

16. Indien ik een platform voor combi-mobiliteit zou gebruiken, dan zou het
gebruik van een deeldeelwagen: 

Sterk afnemen

Licht afnemen

Hetzelfde blijven

Licht toenemen

Sterk toenemen

17. Indien ik een platform voor combi-mobiliteit zou gebruiken, dan zou het
gebruik van een privéprivéwagen: 

Sterk afnemen

Licht afnemen

Hetzelfde blijven

Licht toenemen

Sterk toenemen

18



Bevraging autodelersBevraging autodelers

 zeer
onwaarschijnlijk

eerder
onwaarschijnlijk neutraal

eerder
waarschijnlijk

zeer
waarschijnlijk

Woon-
werkverkeer /
woon-
schoolverkeer

Professionele
verplaatsingen

Boodschappen

Bezoek

Vakantie,
weekendje weg

Recreatieve
doeleinden
(cinema, uitgaan,
restaurantbezoek,
…)

Andere:

18. Indien je meer gebruik zou maken van een wagen, voor welke verplaatsingen
zou je een wagen gebruiken waar je voordien geen wagen gebruikte? 

19. Hoe zou je privé-wagengebruik veranderen door combi-autodelen? 

19



Bevraging autodelersBevraging autodelers

 zeer
onwaarschijnlijk

eerder
onwaarschijnlijk neutraal

eerder
waarschijnlijk

zeer
waarschijnlijk

Openbaar
vervoer

Fiets of deelfiets

Motorfiets of
bromfiets

Step

Te voet

Autodelen

Andere:

20. Indien je minder gebruik zou maken van een wagen, door welke vorm van
vervoer zou je dit eerder vervangen? 

20



Bevraging autodelersBevraging autodelers

21. Wanneer er een testfase voor een platform combi-autodelen zou bestaan,
zou ik… 

… hier zeker aan deelnemen.

… overwegen hier aan deel te nemen.

… hier zeker niet aan deelnemen.

21



Bevraging autodelersBevraging autodelers

Naam  en
voornaam

E-mailadres

We contacteren je graag als we een test plannen. Gelieve je naam en mailadres
achter te laten. 

22



Bevraging autodelersBevraging autodelers

Heb je nog extra opmerkingen voor ons? 

23



Bevraging autodelersBevraging autodelers

Bedankt voor het invullen van onze vragenlijst! 

Wil je je inschrijven op onze nieuwsbrieven? Dat kan hier. 

Naam en
voornaam

E-mailadres 

Wil je kans maken om een Standard Multi (Rail Pass) te winnen? Laat dan hier je
naam en mailadres achter. 

24

https://www.autodelen.net/nieuwsbrief/
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Bijlage 3: Bevraging autodeelaanbieders 
 

Inleiding  

Momenteel wordt binnen het mobiliteitsproject Share.Vlaanderen onderzoek gevoerd naar een 

interoperabele dienst die combi-autodelen mogelijk maakt. Onder deze term verstaan we de toegang 

(en het gebruik) van deelwagens van verschillende Vlaamse autodeelorganisaties door middel van één 

enkele service. De interoperable dienst die het voorwerp is van dit rapport, moet combi-autodelen 

werkelijkheid maken voor de consument. Voor dit onderzoek is de visie van de Vlaamse 

autodeelorganisaties op zo’n dienst natuurlijk onontbeerlijk. Kunnen jullie even deze enquête 

invullen? Daarvoor zal je een kleine 20 minuten nodig hebben.  

 

Bij het invullen van de vragenlijst is het belangrijk om het begrip interoperabele dienst breed te 

interpreteren. De interoperabele dienst kan verschillende vormen aannemen: zowel 1) een back end 

koppeling waarlangs autodelers via hun autodeeldienst een uitgebreid aanbod kunnen gebruiken, als 

2) een interoperabele interface waarlangs autodelers een deelwagen gebruiken als 3) een hybride 

vorm. Gelieve hiermee rekening te houden bij het invullen van de vragenlijst.  

 

Vragenlijst 

1. Welke organisatie vertegenwoordig je?  

 

2. Welke van onderstaande zijn voor jouw organisatie voordelen/opportuniteiten van een 

interoperabele dienst die combi-autodelen bevordert? Gelieve jouw top 5 door te geven. 1= 

grootste voordeel (multiple choice, 5 antwoorden mogelijk + vak om andere voordelen aan te 

geven) 

● Vergroten eigen klantenbestand  

● Uitbreiden service en gebruiksgemak voor mijn klanten  

● Mogelijkheid tot extra promotie en marketing door interoperabele dienst 

● Mogelijkheid om administratief ontlast te worden door interoperabele dienst 

● Voorbereid zijn op technische en organisatorische integratie met private MaaS-spelers  

● Voorbereid zijn op technische en organisatorische integratie met publieke MaaS-

speler (Vlaamse Mobiliteitscentrale)  

● Vertrouwen in autodelen bij consumenten kan verhogen door interoperabele dienst 

● Mogelijkheid door bestaan interoperabele dienst om nieuwe autodeelproducten/ 

diensten uit te werken met het oog op nieuwe doelgroepen  

● Interoperable dienst biedt Vlaamse autodeelaanbieders sterkere positie tov. grote 

(internationale) MaaS-spelers 

● Voldoen aan verplichte integratie opgelegd door overheden 

● …  

3. Zijn er nog andere voordelen of opportuniteiten voor dergelijke interoperabele dienst voor 

jouw organisatie? (open vraag) 

 

4. Wat zijn de mogelijke valkuilen van zo’n interoperabele dienst voor jouw organisatie? Met 

welke potentiële risico’s moet rekening worden gehouden bij de creatie van een 
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interoperabele dienst? Gelieve jouw top 5 door te geven. 1= grootste valkuil (multiple choice, 

5 antwoorden mogelijk + vak om overige valkuilen aan te geven) 

● Mogelijk verlies van klanten aan andere autodeelaanbieders 

● Klanten zijn minder goed op de hoogte van het correcte gebruik van jouw 

autodeelsysteem dan wanneer ze rechtstreeks aangesloten zijn op jouw systeem  

● Mogelijkheid om USP’s minder te kunnen uitspelen, merkbekendheid te verliezen  

● Eigen marketing niet meer volledig in handen  

● Eigen administratie niet meer volledig in handen 

● Eigen klantenservice niet meer in handen  

● Toetreden tot interoperabele dienst is minder laagdrempelig dan tot eigen 

autodeelsysteem  

● Harmonisatie gebruiksvoorwaarden van alle deelnemende autodeelsystemen 

● Ingewikkelde administratieve/ organisatorische integratie (AVG, afstemmen 

processen,...) met de interoperabele dienst 

● Ingewikkelde technische integratie met de interoperabele dienst   

● Bezorgdheid om data uit te wisselen met concurrenten  

● Bezorgdheid over onzekere return on investments (technische integratie, AVG-

conformiteit,...)  

● Ev. Kosten om aangesloten te zijn op de interoperabele dienst 

● Onzekerheid of er vraag is naar een interoperabele dienst 

● Kleinere financiële marge (in de hand werken nefaste business modellen)  

● Eventueel gebrek aan vertrouwen in de ontwikkelaar interoperabele dienst (bv. 

wanneer het een private mobiliteitsaanbieder is, andere autodeelaanbieder,...)  

● Eventueel gebrek aan vertrouwen in concullega’s 

● Businessmodel interoperabele dienst nog niet duidelijk 

● Onderuithalen bestaande businessmodellen van de autodeelorganisaties: prijs en 

aanbod kan steeds vergeleken worden waardoor de klant kiest voor de goedkoopste. 

● …  

5. Zijn er nog andere valkuilen voor dergelijke interoperabele diensten voor jouw organisatie?  

(open vraag) 

 

6. Op voorwaarde dat er optimaal rekening wordt gehouden met de potentiële valkuilen die je 

aangaf voor zo’n dienst, zou je actief willen meewerken aan een interoperabele dienst. 

(multiple choice, meerdere antwoorden mogelijk)  

a. ja, ik zou graag willen aansluiten op een interoperabele autodeeldienst 

b. ja, ik zou graag zelf een interoperabele dienst opzetten  

c. nee, ik ben hier momenteel niet in geïnteresseerd 

7. Verklaar je antwoord (open vraag):  

 

 

8. Onder welke randvoorwaarden zou je toetreden tot een interoperabele dienst wel of niet 

overwegen? (matrix: zeker niet, eerder niet, eerder wel, zeker wel + mogelijkheid om andere 

randvoorwaarde in te vullen) 
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a. Indien mijn autodeelsysteem wordt gekoppeld aan een complementaire 

autodeelaanbieder, bv. free floating autodeelaanbieder gekoppeld met round trip 

autodeelaanbieder 

b. Als alle andere aanbieders zouden zijn aangesloten 

c. Indien de interoperabele dienst uitsluitend wagens aangedreven op ‘schone 

technologieën’ zou omvatten 

d. Indien de interoperabele dienst aangesloten zou zijn op een MaaS-platform 

e. Indien de interoperabele dienst niet aangesloten zou zijn op een MaaS-platform 

f. Indien de autodeelaanbieders die aangesloten zijn ongeveer dezelfde grootte hebben 

g. Indien de aangesloten autodeelaanbieders een gelijkaardige werking en/of business 

model hebben (enkel round trip, gelijkaardige openingsmechanisme, tariefopbouw, 

…)  

h. Indien de autodeelaanbieders die aangesloten zijn niet in dezelfde regio actief zijn als 

mijn autodeeldienst 

i. Enkel autodelers krijgen toegang tot deze dienst (mensen die geregistreerd zijn bij 

een autodeelorganisatie)  

j. Indien de interoperabele dienst niet beheerd wordt door een andere 

autodeelaanbieder 

k. … 

9. Wil je hier nog iets over kwijt? (open veld, niet verplicht) 

 

10. Interoperabiliteit kan ook betekenen dat de interoperabele dienst enkele software diensten 

overneemt van de autodeelaanbieders.Welke functionaliteiten zou de interoperabele dienst 

kunnen overnemen om jou als autodeelaanbieder (operator) te ontzorgen? (in matrix: zeker 

niet, eerder niet, eerder wel, zeker wel)  

a. Klantendienst 

b. Software development 

c. Marketing & communicatie  

d. Onboarding klanten en verwerken gegevens  

e. Beheer ritten  

f. Facturatie 

11. Wil je hier nog iets over kwijt? (open vraag):  

 

12. Zijn er nog andere functionaliteiten die een aanbieder van een interoperabele dienst kan 

overnemen? 

 

13. Hoe beïnvloedt de evolutie die de oprichting van de Vlaamse Mobiliteitscentrale met zich 

meebrengt jouw standpunt? (open veld)  

 

14. Zie je je mening over een eventuele deelname aan een interoperabele dienst evolueren in de 

komende vijf jaar? (meerkeuze) 

a. eerder wel 

b. Misschien 

c. eerder niet 

15. Waarom wel/niet?  
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16. Onder invloed van welke omstandigheden/ontwikkelingen in de komende vijf jaar zou je 

mening kunnen veranderen? (multiple choice, meerdere antwoorden mogelijk + veld om 

eigen ontwikkeling toe te voegen)  

a. Mijn autodeeldienst wordt meer rendabel 

b. Business model van interoperabele dienst is duidelijk en succesvol  

c. Doorbreken van MaaS 

d. Meer concurrentie 

e. Minder concurrentie 

f. Sterk groeiende autodeelsector 

g. Meer sturing door regelgevend kader 

h. Flankerende maatregelen van regelgevend kader (zowel financieel als operationeel) 

i. Andere:  

 

17. Indien er optimaal rekening wordt gehouden met de potentiële valkuilen die je aangaf voor 

zo’n interoperabele dienst, ben je bereid om initiële investeringen te doen om compatibel te 

worden met zo’n interoperabele dienst? (multiple choice, een antwoord mogelijk) 

a. Zeker wel 

b. Eerder wel 

c. Misschien 

d. Eerder niet  

e. Zeker niet  

Ev. opmerkingen (open veld)  

 

18. Verklaar je antwoord (open vraag) 

 

19. Hoe zie je jouw financieringsbijdrage aan een interoperabele dienst? Meerdere opties zijn 

mogelijk: (multiple choice, meerdere antwoorden mogelijk + veld om eigen bijdrage te 

formuleren)  

a. Niet, ik ben niet bereid om hierin bij te dragen 

b. Interoperabele ritten aan meerprijs 

c. In bulk aankopen van ritten aan lager tarief door interoperabele dienst  

d. Duurdere abonnementen met mogelijkheid om deelwagens van andere organisaties 

te gebruiken aanbieden aan meerprijs 

e. De interoperabele dienst neemt een aantal taken over (bv facturatie, klantendienst) 

waardoor ik bereid ben een meerprijs te betalen (zie vraag 12) 

f. Gedeeltelijk vrijstellen van personeel ten dienste van de interoperabele 

dienstverlening 

g. Andere namelijk:  

 

20. Verklaar je antwoord (open vraag) 

 

21. Welke functionaliteiten ben jij bereid aan te passen wanneer je integreert met de 

interoperabele dienst? Meerdere opties zijn mogelijk (multiple choice, meerdere antwoorden 

mogelijk + veld om eigen functionaliteit toe te voegen)  
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a. Geen, ik ben niet bereid om te integreren met een interoperabele dienst 

b. Gebruiksvoorwaarden (minimumleeftijd, schadeverleden, …)  

c. Tariefopbouw 

d. Reservatieprocedure  

e. Facturatie  

f. Pechverhelping  

g. Gebruiksprocedure van deelwagens (Openen en gebruik van deelwagens, tanken/ 

opladen, ….)  

h. Andere: …  

 

22. Wanneer men een interoperabele rit boekt (lees: een autodeler van een andere 

autodeelorganisatie of een nieuwe autodeler), moet een gebruikersproces worden 

doorlopen. Hierbij is een goede rolverdeling tussen de verschillende actoren in de 

interoperabele dienstverlening noodzakelijk. Welke activiteiten bij het uitvoeren van de 

interoperabele dienst wil je als autodeelaanbieder zelf in handen hebben? (multiple choice, 

meerdere antwoorden mogelijk + veld om eigen functionaliteit toe te voegen)  

a. De registratie (toegang) tot de interoperabele dienst  

b. Opslag van persoonsgegevens  

c. de waarborg van de klant 

d. overzicht en reservatie deelwagen 

e. beheer ritgebonden zaken (ontgrendelen, rijden, afsluiten, terugbrengen, tanken) + 

klantenondersteuning + schadeopvolging & pech  

f. Betalingsprocedure (verantwoordelijkheid voor uitsturen en innen gefactureerde 

bedragen, risico wanbetalingen)   

g. Marketing: 

h. Merk in markt zetten 

 

23. Welke API en/of datastandaard gebruikt je autodeelorganisatie momenteel? (open vraag)  

 

 

23. Hoe krijgen we de ideale groeibodem voor vertrouwen tussen de stakeholders binnen de ideale 

interoperabele autodeeldienst? 
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Bijlage 4: Bevraging MaaS-aanbieders 
 

Inleiding  

Momenteel wordt binnen het mobiliteitsproject Share.Vlaanderen onderzoek gevoerd naar een 

interoperabele tool die combi-autodelen mogelijk maakt. Onder deze term verstaan we hier de 

toegang (en het gebruik) van deelwagens van verschillende Vlaamse autodeelorganisaties door 

middel van één enkele app of tool. De interoperable tool die het voorwerp is van dit rapport, moet 

combi-autodelen werkelijkheid maken voor de consument. In een latere fase, zou een dergelijke tool 

een opstap kunnen betekenen naar de gelijktijdige en relatief eenvoudige integratie van verschillende 

autodeeldiensten in MaaS-diensten. Voor dit onderzoek is de visie van de MaaS-speler als potentiële 

stakeholder van een dergelijke tool natuurlijk onontbeerlijk. Kunnen jullie even deze korte enquête 

invullen? Dit kan je doen op 10 minuten.  

 

Vragenlijst 

 

1. Welke organisatie vertegenwoordig je?  

 

2. Welke van onderstaande zijn voor jouw organisatie voordelen/opportuniteiten van een 

interoperabele dienst die combi-autodelen bevordert? Gelieve jouw top 5 door te geven. 1= 

grootste voordeel (multiple choice, 5 antwoorden mogelijk + vak om andere voordelen aan te 

geven) 

a. Eenvoudige manier om autodeelaanbieders toe te voegen aan mijn MaaS-aanbod 

(tijdswinst)  

b. Elimineren van ingewikkelde technische integraties met aparte autodeelaanbieders 

c. Elimineren van ingewikkelde organisatorische en juridische integraties met aparte 

autodeelaanbieders  

d. Elimineren van aparte onderhandelingen met aparte autodeelaanbieders  

e. Eenvoudigere administratieve afhandeling door centralisatie aanbieders in een 

platform 

f. Beter en uitgebreider aanbod kunnen bieden aan klanten  

g. Aantrekken nieuw cliënteel door klanten autodeelaanbieders te bereiken  

h. … 

 

3. Zijn er nog andere voordelen of opportuniteiten voor dergelijke interoperabele dienst voor 

jouw organisatie? (open vraag) 

 

4. Wat zijn de mogelijke valkuilen van zo’n interoperabele dienst voor jouw organisatie? Met 

welke potentiële risico’s moet rekening worden gehouden bij de creatie van een 

interoperabele dienst? Gelieve jouw top 5 door te geven. 1= grootste valkuil (multiple choice, 

5 antwoorden mogelijk + vak om overige valkuilen aan te geven) 

a. Verzwakte onderhandelingspositie tegenover de Vlaamse autodeelsector  

b. Niet de mogelijkheid hebben om te kiezen met welke specifieke autodeelaanbieders 

men samenwerkt (interoperabel autodeeldienst is tussenschakel)  
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c. Geen rechtstreekse controle hebben op de kwaliteit van de uiteindelijke 

autodeelservice  

d. Moeilijkheid om veelzijdig autodeelaanbod helder te communiceren naar klanten  

e. Ev. Investeringen om eigen proces aan te passen aan interoperabele tool 

f. Ev. Kosten om aangesloten te zijn op de tool  

g. Bezorgdheid om data uit te wisselen met autodeelorganisaties 

h. Eventueel gebrek aan vertrouwen in de ontwikkelaar interoperabele tool (bv. wanneer 

het een private mobiliteitsaanbieder is, overheidsinstantie,...)  

i. Eventueel kleinere financiële marge dan wanneer men met aanbieders apart zou 

integreren  

j. Businessmodel interoperabele dienst nog niet duidelijk 

k. …  

 

5. Zijn er nog andere valkuilen voor dergelijke interoperabele diensten voor jouw organisatie?  

(open vraag) 

 

6. Ben je te vinden om een interoperabele autodeeldienst te integreren in je werking?  

a. ja, ik zou een interoperabele autodeeldienst graag willen integreren in mijn MaaS-

dienst 

b. nee, ik ben hier momenteel niet in geïnteresseerd 

 

7. Verklaar je antwoord (open vraag):  

 

8. Onder welke randvoorwaarden zou je een interoperabele autodeeltool integreren in je MaaS-

dienst? (matrix: zeker niet, eerder niet, eerder wel, zeker wel + mogelijkheid om andere 

randvoorwaarde in te vullen) 

a. Wanneer ik exclusieve toegang heb (als enige MaaS-speler) tot de interoperabele 

autodeeltool 

b. Wanneer alle autodeelaanbieders in Vlaanderen zijn opgenomen 

c. Wanneer zeker de autodeelaanbieder is opgenomen die het grootste aanbod heeft in 

Vlaanderen 

d. Wanneer de autodeelaanbieder met het grootste autodeelaanbod in Vlaanderen niet  

is opgenomen in de tool 

e. Wanneer er een complementair aanbod van autodelen wordt aangeboden via de 

interoperabele tool (geografische dekking) 

f. Wanneer er een complementair aanbod van autodelen wordt aangeboden via de 

interoperabele tool  (verschillende modellen wagens)  

g. Wanneer er een complementair aanbod wordt aangeboden (gericht op verschillende 

types verplaatsingen) 

h. Indien de interoperabele dienst uitsluitend wagens aangedreven op ‘schone 

technologieën’ zou omvatten 

 

9. Zie je potentieel voor een interoperabele autodeeldienst waar ook particulier delen is in 

opgenomen? Bij deze vorm van autodelen stellen particulieren hun wagen ter beschikking 

van mensen uit de buurt. Je kan de wagen gebruiken door lid te worden van een 
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autodeelgroep (kostendelend autodelen) of door je de registreren op een platform 

(autodelen aan marktprijs). 

a. Zeker niet  

b. Eerder wel 

c. eerder niet 

d. zeker niet 

10. Verklaar je antwoord  

 

11. Welke diensten of functionaliteiten zou de interoperabele dienst voor jou als MaaS-speler 

best zelf uitvoeren om jouw werking te ontzorgen? (in matrix: zeker niet, eerder niet, eerder 

wel, zeker wel)  

a. Klantendienst 

b. Software development (voor integratie) 

c. Marketing & communicatie  

d. Onboarding klanten en verwerken gegevens  

e. Beheer ritten  

 

12. Wil je hier nog iets over kwijt? Zijn er andere services of functionaliteiten die de 

interoperabele tool kan overnemen? (open vraag):  

 

13. In welke mate ben je bereid te betalen aan de interoperabele tool voor de overname van 

volgende functionaliteiten? (in matrix: zeker niet, eerder niet, eerder wel, zeker wel)  

a. Klantendienst 

b. Software development (voor integratie) 

c. Marketing & communicatie  

d. Onboarding klanten en verwerken gegevens  

e. Beheer ritten  

 

14. Zie je je mening over een eventuele integratie van een interoperabele dienst evolueren in de 

komende vijf jaar? (meerkeuze) 

a. eerder wel 

b. Misschien 

c. eerder niet 

15. Waarom wel/niet?  

 

16. Onder invloed van welke omstandigheden/ontwikkelingen in de komende vijf jaar zou je 

mening kunnen veranderen? (multiple choice, meerdere antwoorden mogelijk + veld om 

eigen ontwikkeling toe te voegen)  

a. Mijn MaaS-dienst wordt meer rendabel, dus kan ik meer risico’s nemen 

b. De vraag naar deelwagens zal stijgen bij mijn cliënteel  

c. Business model van interoperabele dienst is duidelijk en succesvol  

d. Meer concurrentie (en mogelijkheid tot differentiatie) 

e. Meer sturing door regelgevend kader 

f. Andere:  
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17. Ben je bereid om te investeren in zo’n tool? ja/nee/ ja + opmerkingen (waarom wel niet)  

a. Zeker wel 

b. Eerder wel 

c. Misschien 

d. Eerder niet  

e. Zeker niet  

Ev. opmerkingen (open veld)  

 

18. Verklaar je antwoord (open vraag) 

 

19. Hoe zie je jouw financieringsbijdrage aan een interoperabele dienst? Meerdere opties zijn 

mogelijk: (multiple choice, meerdere antwoorden mogelijk + veld om eigen bijdrage te 

formuleren)  

a. Niet, ik ben niet bereid om hierin bij te dragen 

b. Eenmalige licentie 

c. Maandelijkse licentie 

d. Andere namelijk:  

20. Verklaar je antwoord (open vraag) 

 

21. Welke API en/of datastandaard moet de interoperabele tool gebruiken zodat hij 

integreerbaar is in jouw MaaS-dienst? (open vraag)  

 

22. Welke voordelen kan het koppelen van een interoperabele tool aan jouw MaaS-applicatie 

betekenen voor autodeelaanbieders volgens jouw organisatie?   

a. Meer omzet 

b. Meer naamsbekendheid 

c. andere namelijk  

23. Heb je nog opmerkingen? Laat ze hier achter. (open veld) 




