
 

 

 

2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Beste lezer,  

Voor u ligt een rapport betreffende autodelen in 2020. Autodelen.net 

publiceert als voorvechter van autodelen en gedeelde mobiliteit reeds 

enkele jaren cijfers over de groei van het aantal autodelers en deelwagens. 

Vanaf deze jaargang 2021 hebben we de ambitie om de evoluties op vlak 

van autodelen structureel en breder te kaderen. Let wel, dit rapport heeft 

louter tot doel om (historische) cijfers te publiceren. Het zegt niets over de 

impact van diverse autodeelsystemen op bv. privé-autobezit, modal shift, 

inname van publieke ruimte enz. Meer info over impact van autodelen is te 

vinden op de website van Autodelen.net met o.a. een webinar n.a.v. de 

resultaten van een Europees onderzoek. 

U zal in dit rapport de meest recente cijfers (januari 2021) terugvinden van 

het aantal autodelers, deelwagens en het aandeel van elektrische 

deelvoertuigen in de totale gedeelde vloot (hoofdstuk 2). Bovendien 

worden deze kerndata historisch gekaderd t.o.v. de cijfers die we in ons 

bezit hebben tot 5 jaar terug. We doen deze oefening voor zowel de drie 

gewesten apart als voor België in zijn totaliteit.  

Starten doen we in hoofdstuk 1 met een definiëring van autodelen en de 

verschillende verschijningsvormen in België. In hoofdstuk 3 geven we kort 

enkele kerncijfers op vlak van de gemiddelde reservatie duur en de 

afgelegde afstand per rit voor de verschillende vormen van autodelen. Ook 

geven we per concept het gemiddeld aantal autodelers per deelvoertuig. 

Tot slot (hoofdstuk 4) van dit rapport beschrijven we een aantal trends en 

tendensen die duiden op het enorme potentieel van autodelen in België. 

We eindigen met een toekomstschets, een toekomst die wat ons betreft 

gedeeld is! En over delen gesproken, alles uit deze uitgave mag, mits 

bronvermelding, en liefst zo veel mogelijk, verspreid en gedeeld worden. 

Veel gedeeld leesplezier! 

 

Jeffrey Matthijs 

Directeur, Autodelen.net 

 

 

http://www.autodelen.net/
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Bij autodelen maken meerdere huishoudens en/of rechtspersonen om beurt gebruik van één (of meer) 

wagen(s). De wagen wordt dus enkel gebruikt wanneer deze nodig is, wanneer de wagen niet nodig is kan deze 

door een ander huishouden/rechtspersoon gebruikt worden.  

Autodelen biedt grote milieu-, sociale en economische voordelen. Het vermindert het aantal auto’s, het aantal 

files, de CO2-uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost voor het gebruik1 van een wagen en leidt tot een 

duurzame modal shift. Autodelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een privéwagen. 

In België zijn er anno 2021 12 autodeelaanbieders actief. Deze aanbieders laten zich opdelen in twee 

hoofdcategorieën: 1)  autodeelaanbieders met een eigen vloot en 2) autodeelaanbieders die het delen van 

particuliere voertuigen faciliteren (particulier autodelen)2. 

 

Deze aanbieders stellen een wagenpark ter beschikking aan hun klanten. Het wagenpark verschilt per 

aanbieder en kan uit verschillende modellen bestaan. De gebruiker betaalt aan de organisatie voor het gebruik 

van een wagen, per kilometer en/of per tijd. Soms is er daarnaast ook een eenmalige instapkost en/of 

abonnementskost. Afhankelijk van de manier waarop je een deelwagen vindt en terugplaatst zijn er twee 

verschillende systemen. 

 

 

 

 

 

Enerzijds zijn er 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 (meestal in 
dezelfde 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’). De 
gebruiker dient hiervoor te beschikken over 
een smartphone om de deelauto te 
lokaliseren.  

 

 

  

                                                
1 Bereken je eigen financieel voordeel t.o.v. autobezit en/of autodeelformules onderling op www.savewithcarsharing.be  
2 Lees hier meer over o.a. de classificatie van autodelen uit het Europees Stars onderzoek van Autodelen.net en diverse Europese 
universiteiten. 

http://www.savewithcarsharing.be/
https://www.autodelen.net/autodelen-in-europa-stars-onderzoek/
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In Figuur 1 worden alle huidige autodeelaanbieders van België weergegeven volgens bovenstaande 

categorieën. 

 

 

Figuur 1 Autodeelaanbieders met eigen vloot in België januari  2021 

 

Bij deze vorm van autodelen worden één of meerdere private wagens door verschillende buurtbewoners 

gebruikt in een, meestal kleinschalig, zelfstandig systeem. Een tweede belangrijk kenmerk is het kostendelend 

principe. De eigenaar van de wagen maakt geen winst, maar krijgt de reële kostprijs van de wagen vergoed 

per gedeelde kilometer. Ten derde is er bij dit type autodelen een grote mate van zelforganisatie en sociale 

interactie, met eigen afspraken en regels. De wagen is eigendom van een lid van de autodeelgroep of kan in 

mede-eigendom aangekocht zijn door meerdere leden van de groep (zie Figuur 2). 

Daarnaast vallen onder het delen van privéwagens ook bedrijven die een online platform ter beschikking 

stellen waarop eigenaars hun wagen kunnen registreren (systeem à la AirBnB en in de volksmond ook wel P2P 

autodelen genoemd). Iedereen die zich vervolgens als gebruiker aanmeldt, kan elke wagen op het platform 

huren tegen een door de eigenaar bepaalde vergoeding (kilometerprijs en/of uurprijs). Een deel van deze 

opbrengst gaat naar het bedrijf voor het gebruik van het online platform, verzekering en pechbijstand.  
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Figuur 2 Delen van privéwagens in België januari 2021 

 

 

BELANGRIJK: Onderstaande data hebben enkel betrekking op autodeelaanbieders met eigen vloot 

(zowel roundtrip als free floating) en het particulier kostendelend autodelen. M.a.w. het particulier 

autodelen aan marktprijs (P2P, zie punt 1.2.2) is niet opgenomen op vraag van enige aanbieder 

Getaround. Doordat dit bedrijf vorig jaar fusioneerde met Drivy zijn er geen juiste data beschikbaar 

voor 2020. Om de juiste vergelijking te kunnen maken voor het beschrijven van de historische 

overzichten werd deze vorm ook steeds weggelaten zodat er geen vertekend beeld ontstaat. 

 

In Vlaanderen zijn anno januari 2021 volgende autodeelaanbieders actief: BattMobility, Cambio, Coopstroom, 

Cozywheels, Dégage, Green Mobility, Partago, Poppy, ShareMobility (hieronder vallen Valckenier Share, Fox 

Share en Kenis Share), Stapp.in en Getaround (deze laatste is niet opgenomen in de cijfers). 

In Vlaanderen zijn er begin 2021 ruim 82.000 autodelers die gebruik maken van bijna 2.500 gedeelde wagens. 

Het gros van deze autodelers, bijna 72.000, maakt gebruik van 1.500 deelwagens die aangeboden worden 

door een autodeelaanbieder met eigen vloot. De aanbieders van roundtrip autodelen zijn goed voor ruim 

29.000 autodelers en 1.100 deelwagens. Free floating autodelen rapporteert meer dan 42.000 autodelers en 

440 deelwagens. Daarnaast zijn er ook 10.500 autodelers die 950 particuliere wagens delen op een 

kostendelende manier (zie grafiek 1 en 2). 
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Grafiek 1 Aantal deelwagens in Vlaanderen per vorm van 
autodelen (jan 2021) 

 
Grafiek 2 Aantal autodelers in Vlaanderen per vorm van 
autodelen (jan 2021) 

De voorbije vijf jaar kende autodelen in Vlaanderen een enorme groei (zie grafiek 3). Het totaalaantal 

autodelers verviervoudigde van bijna 20.000 begin 2017 naar meer dan 82.000 in januari 2021. Achter deze 

algemene cijfers gaan een aantal tendensen schuil.  

Ten eerste valt de duurzame groei van de roundtrip autodelen op. Op vijf jaar tijd is het aantal autodelers dat 

van die vorm van autodelen gebruik maakt meer dan verdubbeld. De roundtrip aanbieders noteren een 

weerkerende jaarlijkse klantengroei tussen de 15% en 25%. Ook in het voorbije corona-jaar is het aantal 

gebruikers in die mate blijven stijgen. 

De sterkste groei zien we echter binnen het free floating segment. Dit systeem bestaat pas iets langer dan 3 

jaar in Vlaanderen. Begin 2018 startte Poppy in Antwerpen als eerste free floating aanbieder in Vlaanderen. In 

september 2020 kwam daar in Gent en Antwerpen de internationale speler Green Mobility bij. In totaal 

hebben beide aanbieders begin 2021 samen meer dan 42.000 geregistreerde klanten. Op drie jaar tijd is het 

aantal gebruikers van free floating autodelen in Vlaanderen verachtvoudigd. 

Wat het delen van privéwagens op een kostendelende manier betreft, zien we tussen begin 2017 en begin 

2021 een toename van 72% in het aantal autodelers.  
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Grafiek 3 Evolutie aantal autodelers in Vlaanderen (per vorm van autodelen) 

 

De toename van het aantal autodelers in Vlaanderen gaat hand in hand met een stijging van het aantal 

deelwagens bij alle gerapporteerde vormen van autodelen (zie grafiek 4). Het aanbod van roundtrip 

deelwagens steeg in 2021 tot 1.092 voertuigen, wat een groei van 36% betekent in vergelijking met 2019. De 

vloot van free floating deelwagens krimpte in 2020 door een verschuiving van een deel van de wagens van 

Poppy richting Brussel, maar is door de introductie van Green Mobility anno 2021 groter dan voorheen. 

Het aantal particuliere wagens dat op een kostendelende manier gedeeld wordt, is het voorbij jaar gedaald 

doordat aanbieder Cozycar haar naam veranderde in Cozywheels waarbij ook de database werd geüpdatet en 

alle slapende leden werden verwijderd. Toch merken we t.o.v. 2019 nog steeds een stijging van bijna 20%. 

 
Grafiek 4 Evolutie aantal deelwagens in Vlaanderen (per vorm van autodelen) 
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Op vlak van elektrisch autodelen3 boekte Vlaanderen in 2021 opnieuw enorme vooruitgang. Het aantal 

elektrische deelwagens steeg van 363 naar 571 (zie grafiek 5), goed voor een stijging van 57%. Binnen de 

verschillende operationele modellen van autodelen zien we evenwel een aantal verschillen. Zo steeg het aantal 

elektrische deelwagens binnen het free floating segment het sterkst van 144 naar 240 (+67%), gevolgd door 

roundtrip (van 195 naar 314, +61%) en particulier kostendelend autodelen (van 24 naar 34 voertuigen, ofwel 

+42%). Dit valt te wijten aan een uitbreiding bij bestaande aanbieders alsook nieuwe spelers zoals Green 

Mobility en ShareMobility.  

 

Grafiek 5 Evolutie aantal elektrische deelwagens in 
Vlaanderen, per vorm van autodelen 

 

Grafiek 6 Evolutie aandeel elektrische deelwagens in 
Vlaanderen, per vorm van autodelen 

Begin 2021 is bijna 1 op 4 wagens (23%) van het totale deelwagenpark batterij elektrisch. Het aandeel varieert 

binnen de verschillende operationele segmenten met op kop free floating (55%) en roundtrip (29%). Bij het 

delen van privéwagens zijn elektrische wagens met 4% eerder een randfenomeen (zie grafiek 6). De invoering 

van de zero-emissiepremie, alsook allerhande klimaatsubsidies, hebben een belangrijk aandeel in deze stijging 

de afgelopen jaren.  

Het delen van elektrische wagens is wijdverspreid in Vlaanderen. In bijna 1 op 4 Vlaamse gemeenten (72) 

vinden we minstens één elektrisch deelauto (zie grafiek 7). Dat is ongeveer een derde van het aantal 

gemeenten waar minstens één deelwagen beschikbaar is (ca. 200). Sinds vorig jaar is elektrisch autodelen 

beschikbaar in 28 bijkomende gemeenten. De provincies Oost- en West-Vlaanderen zijn veruit koploper met 

respectievelijk 29 (+14) en 17 (+12) gemeenten waar je een elektrische deelwagen kan gebruiken. Niet 

toevallig werd in deze provincies gewerkt met regionale raamovereenkomsten waarbij een 20-tal gemeenten 

een gezamenlijk bestek uitschreven. We zien dergelijke initiatieven ook stilletjesaan ontstaan in andere 

provincies.  

                                                
3 Onder elektrisch autodelen wordt enkel batterij elektrisch begrepen. Hybride of plug-in hybride worden niet meegenomen. 
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Grafiek 7 Evolutie aantal gemeenten met minstens één elektrische deelwagen in 
Vlaanderen, per provincie 

 

In Brussel zijn anno januari 2021 volgende autodeelaanbieders actief: Cambio, Cozywheels, Dégage, Poppy, 

Wibee en Getaround (deze laatste is niet opgenomen in de cijfers). 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt begin 2021 ongeveer 60.000 autodelers die gebruik maken van 1.061 

gedeelde wagens (zie grafiek 8 en 9). Net zoals in Vlaanderen maakt het gros van deze autodelers, bijna 57.000, 

gebruik van ruim 800 deelwagens die aangeboden worden door een autodeelaanbieder met eigen vloot. Het 

roundtrip autodelen is goed voor ruim 19.500 autodelers en bijna 600 deelwagens. Het free floating autodelen 

rapporteert meer dan 37.000 autodelers en 250 deelwagens. Daarnaast zijn er ook ongeveer 3.000 autodelers 

die 239 particuliere wagens delen via een kostendelend systeem. 

 

 
Grafiek 8 Aantal autodelers in Brussel per vorm van 
autodelen (jan 2021)  

 
Grafiek 9 Aantal deelwagens in Brussel per vorm van 
autodelen (jan 2021)
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Het autodeellandschap in Brussel kende de voorbije jaren veel turbulentie. Nieuwe (meestal internationale) 

spelers kwamen binnen met grote trom maar vertrokken al vrij snel weer. Zo stopten Zipcar en ShareNow in 

2019 nadat ze pas gestart waren in 2016. Dit verklaart de serieuze knik in het free floating segment begin 2020 

(zie grafiek 10). Een jaar later zien we echter dat de achterstand al bijna volledig is weggewerkt en benadert 

het free floating concept in Brussel terug het niveau van 2019. Begin 2021 telt het aantal leden van free floating 

ruim 37.000 leden. Dit is een verdubbeling t.o.v. begin 2020. Het aantal free floating deelwagens steeg met 

een factor 2,5 tot 250 (zie grafiek 10 en 11). 

Wat het roundtrip autodelen betreft verdween Ubeeqo in 2019 en in 2020 besliste roundtrip aanbieder ZenCar 

te stoppen. Vorig jaar rapporteerde die laatste nog 5.000 gebruikers. Dit heeft uiteraard een serieus effect op 

het totale aantal roundtrip klanten dat vorig jaar ruim 10% daalde. Toch zien we één constante en dat is, net 

zoals in Vlaanderen, de gestage groei van roundtrip aanbieder Cambio, die 18% meer klanten verwelkomde in 

2020 (zie grafiek 10 en 11). 

Wat het delen van privéwagens betreft, is het aantal mensen dat op een kostendelende manier aan autodelen 

doet meer dan verdubbeld (van 1.200 anno januari 2020 tot bijna 3.000 delers in 2021) (zie grafiek 10 en 11).  

Zoals in punt 2.1.1 gemeld telt Brussel begin 2021 globaal gezien 60.000 autodelers en 1.061 gedeelde wagens. 

Met een stijging in het laatste jaar van respectievelijk 40% en 16% zijn deze cijfers spectaculair te noemen, 

zeker gezien het verdwijnen van een autodeelaanbieder. 

 

Grafiek 10 Evolutie aantal autodelers in Brussel (per 
vorm van autodelen) 

 
 

Grafiek 11 Evolutie aantal deelwagens in Brussel (per 
vorm van autodelen) 
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faillissement van Zen Car. Ook het ontbreken van voldoende laadinfrastructuur kan een mogelijke oorzaak zijn. 

De elektrische wagens die er vandaag zijn, worden aangeboden binnen het free floating segment waar het 

aandeel elektrische deelwagens goed is voor 20% van de totale vloot. Zowel binnen roundtrip als particulier 

kostendelend autodelen zien we vandaag geen of nauwelijks elektrische deelwagens.  

 

In Wallonië zijn anno januari 2021 volgende autodeelaanbieders actief: Cambio, Cozywheels, ShareMobility, 

Wibee en Getaround (deze laatste is niet opgenomen in de cijfers) 

In vergelijking met Vlaanderen en Brussel is autodelen in Wallonië nog minder doorgebroken.  Begin 2021 telt 

het gewest ruim 6.600 autodelers en een 330 tal deelwagens (zie grafiek 12 en 13). De meerderheid van deze 

autodelers (meer dan 5.000), maakt gebruik van de 140 Waalse deelwagens van roundtrip autodeelaanbieders 

met eigen vloot. Free floating autodeelaanbieders zijn hier vooralsnog niet aanwezig. Het kostendelend 

particulier autodelen is naar deelwagens toe steviger vertegenwoordigd met bijna 190 deelwagens, maar moet 

het met minder gebruikers stellen (bijna 1.400).  

 

 
Grafiek 12 Aantal autodelers in Wallonië per vorm van 
autodelen (jan 2021) 

 
Grafiek 13 Aantal deelwagens in Wallonië per vorm van 
autodelen (jan 2021) 
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gebruik maken van een aanbieder met eigen vloot. Dit komt ongeveer overeen met de stijging van hun 

wagenpark (+ 10%). 

Het particulier kostendelend autodelen is in absolute cijfers nog niet zo groot in Wallonië maar kende 

procentueel een spectaculaire groei van 124% en steeg van 622 naar 1.392 autodelers. Het aantal deelwagens 

in eigendom van een particulier steeg met 56%. 

 

Grafiek 14 Evolutie aantal autodelers in Wallonië (per vorm van autodelen)  

 

 
Grafiek 15 Evolutie aantal deelwagens in Wallonië (per vorm van autodelen) 

In tegenstelling tot Vlaanderen staat elektrisch autodelen in Wallonië nog in haar kinderschoenen. Vandaag is 

slechts iets meer dan 1% van het wagenpark elektrisch. Zowel binnen het particulier (1%) als binnen het 

roundtrip segment (2%) zien we een beperkt aandeel. Deze cijfers zijn min of meer hetzelfde als begin 2020.  
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In bovenstaande hoofdstukken werden de kerncijfers van autodelen per gewest genoteerd. In dit deel tellen 

we alles samen en bekijken we de situatie op Belgisch niveau. Begin 2021 telt België bijna 150.000 autodelers 

die gebruik maken van bijna 4.000 gedeelde wagens (zie grafiek 16 en 17). Het gros van deze autodelers, bijna 

134.000, maakt gebruik van bijna 2.500 deelwagens die aangeboden worden door een autodeelaanbieder met 

eigen vloot. De aanbieders van roundtrip autodelen zijn goed voor ruim 54.000 autodelers en 1.800 

deelwagens. Free floating autodelen rapporteert bijna 80.000 autodelers en 690 deelwagens. Daarnaast zijn 

er ook ongeveer 15.000 autodelers die bijna 1.400 particuliere wagens delen op een kostendelende manier.  

 

Anno januari 2021 scoort Vlaanderen van alle Belgische regio’s het best op alle facetten. zowel op vlak van het 

aantal autodelers, deelwagens en geëlektrificeerde deelvloot, en dit voor alle verschillende gerapporteerde 

vormen van autodelen. Toch valt de sterke stijging van autodelen in Brussel op. Dit gewest laat de grootste 

algemene stijging van België optekenen. Het aantal autodelers is er het laatste jaar maar liefst met 40% 

gestegen4.   

 

 
Grafiek 16 Aantal autodelers in België per vorm van 
autodelen (jan 2021) 

 
Grafiek 17 Aantal deelwagens in België per vorm van 
autodelen (jan 2021) 

 

 

                                                
4 We maken hierbij abstractie van de onderapportering van Wibee in 2020. Mochten we dit effect niet meetellen zou het aantal 
autodelers in Wallonië gestegen zijn met 84%. na correctie is dit ca. 15% geworden.  
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Tabel 1 Overzicht kerncijfers autodelen 2020 

  
AANTAL 

AUTODELERS 

GROEI 
AUTODELERS 

T.O.V. JAN 
2020 

AANTAL 
DEELWAGENS 

GROEI 
DEELWAGENS 

T.O.V. JAN 
2020 

GEM. 
RITDUUR 

GEM. 
AFSTAND 
RIT (KM) 

GEM. 
AANTAL 

GEBRUIKERS 
PER 

DEELWAGEN 

 

 

Particulier 
kostendelend 
autodelen 

14.823 20,4% 1.380 -7,3% 30:00:00 115 11 

Roundtrip 
autodelen 

54.025 6,8% 1.804 1,5% 7:55:48 51,5 30 

Free floating 
autodelen 

79.619 55,7% 690 146,4% 0:46:59 13,2 115 

Particulier 
kostendelend 
autodelen 

10.568 1,5% 955 -21,8% 30:00:00 115 11 

Roundtrip 
autodelen 

29.348 16,0% 1.092 10,9% 7:49:35 52,9 27 

Free floating 
autodelen 

42.310 31,3% 440 144,4% 0:52:05 14,2 96 

Particulier 
kostendelend 
autodelen 

2.863 124,7% 239 61,5% / / 12 

Roundtrip 
autodelen 

19.437 -12,8% 572 -14,1% 7:21:01 49,7 34 

Free floating 
autodelen 

37.310 97,1% 250 150,0% 0:40:55 12 149 

Particulier 
kostendelend 
autodelen 

1.392 123,8% 186 56,3% / / 7,5 

Roundtrip 
autodelen 

5.240 76,1% 140 10,2% 8:44:44 52,4 37 

Free floating 
autodelen 

0 / 0 / / / / 
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Ondanks het verdwijnen van een aantal grote spelers (vooral in Brussel, zie punt 2.2.2) kende autodelen in 

België de voorbije vijf jaar een enorme groei. Het totaalaantal autodelers vervijfvoudigde van ongeveer 30.000 

begin 2017 naar bijna 150.000 in januari 2021. Het laatste jaar noteerden we een stijging van 30% wat betreft 

het aantal autodelers en 10% in het aantal deelwagens. In het volgend overzicht beperken we ons tot de laatste 

3 jaar, gezien er van de periode voor 2019 te weinig cijfers beschikbaar zijn (zie grafiek 19 en 20). 

Over alle gewesten heen en dus ook voor België valt de duurzame groei van het roundtrip autodelen op. 

Jaarlijks stijgt het aantal klanten van deze vorm van autodelen tussen de 15% à 25% en maken ze ongeveer 

40% uit van alle autodelers in België. De gedeelde vloot van roundtrip autodelen stijgt jaarlijks met gemiddeld 

10%.  

Voor het free floating segment valt op dat dit concept niet aanwezig is in Wallonië. Zowel in Vlaanderen als 

Brussel laat free floating t.o.v. de andere autodeelsystemen de sterkste groei optekenen. Verder valt het op 

dat free floating per deelwagen meer klanten rapporteert (zie verder punt 3). Dit concept heeft anno 2021 

dan ook het grootste aandeel in de totale autodeelpopulatie (ca. 80.000 op 150.000). Historisch gezien valt op 

dat free floating de laatste drie jaar steeds het grootste aandeel had (zie grafiek 18), alhoewel in 2020 dat 

verschil, door het verdwijnen van ZipCar en ShareNow (zie punt 2.2.2), te verwaarlozen was t.o.v. roundtrip 

autodelen. Mede door het verdwijnen van deze 2 spelers is de totale Belgische vloot van free floating wagens 

de voorbije jaren gedaald van meer dan 900 op haar piek in 2019 naar een 700-tal in januari 2021. 

Het delen van privéwagens op een kostendelende manier zit in gans België in de lift. Deze vorm liet de laatste 

3 jaren op Belgisch niveau een winst van meer dan 60% optekenen. Het is nog vnl. een Vlaams fenomeen maar 

zeer opvallend is de exponentiële groei in Brussel en Wallonië (beiden +124%). Particuliere autodelers 

vertegenwoordigen tussen 2019 en 2021 ongeveer 10% van de autodelers in België. 

 

 

Grafiek 18 Aandeel autodelers per vorm van autodelen (België, jan 2019-jan 2021) 
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Grafiek 19 Evolutie aantal autodelers in België (per vorm 
van autodelen) 

 
Grafiek 20 Evolutie aantal deelwagens in België (per vorm 
van autodelen) 

Als we de cijfers voor België in het algemeen bekijken dan steeg het aantal elektrische deelwagens binnen de 

totale vloot van 543 naar 642 (+13%), goed voor 16% van de totale vloot. Ook hier zien we (grote) verschillen 

binnen de verschillende vormen van autodelen en over de gewesten heen.  

Roundtrip autodelen beschikt over de grootste geëlektrificeerde vloot (317) gevolgd door free floating (290) 

en tenslotte particulier autodelen (35). Wanneer we kijken naar de het relatieve aandeel binnen de totale 

vloot per segment zien we een verschuiving waarbij free floating de koppositie inneemt. 42% van deze 

deelwagens zijn batterij elektrisch. Bij roundtrip en particulier kostendelend autodelen is dat respectievelijk 

18% en 2,5%.  

Op vlak van de gewesten steekt Vlaanderen er met kop en schouders bovenuit zowel qua aantal als qua 

relatieve aandeel binnen de totale gedeelde vloot. Vorig jaar steeg de Vlaamse gedeelde elektrische vloot met 

57% tot 571 voertuigen. De andere gewesten doen het beduidend minder met in Brussel 50 en Wallonië 2 

elektrische deelwagen(s). 

Hieronder vergelijken we de Belgische cijfers met het relatieve aandeel elektrische deelwagens in onze 

buurlanden (zie grafiek 21). Om de vergelijking mogelijk te maken doen we de analyse enkel voor aanbieders 

met een eigen vloot (roundtrip + free floating)5.  

In absolute cijfers scoort Duitsland veruit het hoogst (4.561 elektrische deelwagens), gevolgd door België (607) 

en het Verenigd Koninkrijk (598). Dit valt o.a. toe te schrijven aan de aanwezigheid van heel wat free floating 

autodeelsystemen in Duitsland met een (deels) elektrisch aanbod.6 Wanneer we echter kijken naar het relatief 

aandeel in de totale vloot ligt België duidelijk op kop (24%). Wanneer we enkel Vlaanderen in rekening brengen 

is deze regio met voorsprong koploper (36%). We doen het daarmee uitstekend in vergelijking met onze 

buurlanden. Zelfs de weinig beschikbare cijfers voor referentieland Noorwegen (waarbij de aankoop van 

                                                
5 Particulier kostendelend autodelen is in onze buurlanden nog niet bestaande of geregistreerd 
6 In de Duitse cijfers zijn zowel batterij elektrische als plug-in hybride wagens opgenomen. Afzonderlijke cijfers voor batterij elektrisch 
zijn niet beschikbaar waardoor het werkelijk absoluut en relatief aantal wellicht lager ligt. 
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elektrische wagens goedkoper is dan ander wagens) tonen aan dat België op vlak van het aantal elektrische 

deelwagens goed doet. In de stad Bergen bv. is 20% van de gedeelde vloot batterij elektrisch, in Oslo is dat 

naar schatting 25%. 

 
Grafiek 21 Aantal en aandeel elektrische deelwagens in buurlanden 

 

In totaal werden in 2020 bijna 710.000 ritten gemaakt met deelwagens in België. Het grootste deel daarvan 

werd afgelegd binnen het roundtrip segment (607.520). Dat komt neer op gemiddeld 11 ritten per gebruiker 

in 2020. De overige ritten werden afgelegd door particulier kostendelend autodelen en free floating met 

gemiddeld respectievelijke 11 en 0,8 ritten per gebruiker. Een historische vergelijking is bij gebrek aan data uit 

de voorgaande jaren onmogelijk, maar zonder de coronacrisis had dit aantal volgens diverse 

autodeelaanbieders beduidend hoger gelegen.  

De Belgische autodeler gebruikt een roundtrip deelwagen gemiddeld 8u en 52 kilometer per reservatie. Binnen 

dit segment zien we evenwel nog sterke verschillen tussen aanbieders met cijfers tussen 3u en 9u enerzijds 

en 30 km en 70 km anderzijds. Deze verschillen zijn naar alle waarschijnlijkheid toe te schrijven aan 

verschillende prijsmodellen en gebruikersprofielen van de aanbieders binnen dit segment. Tot slot zijn er per 

roundtrip deelwagen gemiddeld 30 gebruikers (zie grafiek 22). 

Een rit binnen het free floating autodelen duurde in 2020 gemiddeld 47 minuten waarbij er gemiddeld 13 km 

werd afgelegd. Per free floating deelwagen zijn gemiddeld 115 gebruikers (zie grafiek 22). 

Voor particulier kostendelend autodelen tot slot duurde een gedeelde rit in 2020 gemiddeld 30u en 115 

kilometer. Per particulier kostendelende deelwagen zijn er gemiddeld 11 gebruikers (zie grafiek 22).  
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Grafiek 22 Gemiddelde ritduur en -afstand per vorm van autodelen (België - jan 2021) 

 

Om dit rapport te besluiten staan we nog even stil bij een vijftal trends en tendensen die op z’n minst neigen 

naar een rooskleurige toekomst voor autodelen.  

 

Momenteel maken 82.000 Vlamingen, 60.000 Brusselaars en bijna 7.000 Walen gebruik van autodelen. Dat 

betekent dat anno 2021 1,8% van de rijbewijshouders in Vlaanderen, 7,7% in Brussel en 0,3% in Wallonië aan 

autodelen doet7. Recente onderzoeken tonen aan dat het potentieel voor autodelen in Vlaanderen nog een 

pak hoger ligt. Uit een representatief onderzoek onder 1.000 Vlamingen, uitgevoerd door iVOX in opdracht 

van Autodelen.net, blijkt dat één op de tien respondenten van plan is om klant of lid te worden van een 

autodeelorganisatie. Verder kwam uit een studie van Autodelen.net, VVSG en Ferm uit 2019 naar voor dat 

bijna 40% van de meer dan 4.000 respondenten zichzelf aan autodelen ziet doen binnen dit en vijf jaar8. Deze 

resultaten geven aan dat mits de nodige sensibilisering en ondersteuning, autodelen in Vlaanderen nog veel 

potentieel heeft. 

Voor Brussel en Wallonië beschikt Autodelen.net vooralsnog niet over dergelijk onderzoek maar voor beide 

gewesten zien we ook een positieve tendens. Zo kon u in punt 2.4.1 al lezen dat het aantal autodelers in Brussel 

het laatste jaar relatief gezien het snelst stijgt in België (+40%). Ook de spectaculaire opmars van het 

                                                
7 Berekeningswijze: OVG 5.5: 83,38% van de Vlaamse 18-plussers bezit een rijbewijs/  Statistiek Vlaanderen: er zijn in 2020 5.343.806 

18-plussers in Vlaanderen. In 2020 hadden dus ongeveer 4.455.665 Vlamingen een rijbewijs. Voor Brussel en Wallonië vonden we 

geen recente cijfers over het aantal rijbewijzen. We kozen ervoor om hetzelfde percentage als Vlaanderen te hanteren als 

uitgangspunt (83,38 van de + 18-jarigen). (Dit leidt wellicht tot een onderschatting in Brussel waardoor het aandeel van autodelen in 

werkelijkheid nog hoger kan liggen (cijfers +18-jarigen zie Statbel 20). 
8 Zie www.autodelen.net/mobiliteitinuwbuurt/  
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https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-naar-leeftijd-en-geslacht
http://www.autodelen.net/mobiliteitinuwbuurt/
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particuliere kostendelend autodelen (+ 124%) toont aan dat het plafond nog lang niet bereikt is. Diezelfde 

stijging voor het concept zien we trouwens ook in Wallonië. 

 

Daarnaast is er nog een enorm potentieel binnen het segment van de bedrijfsklanten waar een perfecte win-

win ontstaat. Voor de autodeelaanbieders is het interessant omdat business klanten met complementaire 

gebruiksuren een ideale aanvulling vormen op particuliere gebruikers om een voldoende hoge bezetting van 

de deelwagens te bereiken. Voor bedrijven daarentegen is autodelen een meer duurzaam en vaak goedkoper 

alternatief dat bovendien aan voordelige fiscale voorwaarden kan aangewend worden via de tweede pijler van 

het mobiliteitsbudget. Het verdient aanbeveling om dit in de toekomst nog meer bekend te maken en tevens 

het mobiliteitsbudget uit te breiden voor alle werknemers. 

Begin 2021 zijn er in België ruim 6.000 bedrijven of organisaties die klant zijn bij een autodeelorganisatie en 

hun deelwagens gebruiken voor dienstverplaatsingen. In Nederland bv. zijn er al 150.000 klanten van het daar 

zgn. ‘zakelijk autodelen’. Ook België heeft dat potentieel maar daarvoor dringt o.a. een alternatief systeem 

voor de bedrijfswagens zich op, deze kunnen/mogen per definitie niet gedeeld worden. 

 

Een sleutelrol voor de verdere groei van autodelen is weggelegd voor lokale besturen. Steden als Gent, 

Mechelen, Antwerpen en Leuven die autodelen hoog op de beleidsagenda plaatsen, zien dit ook weerspiegeld 

in de lokale autodeelcijfers. Acties zoals stadsbrede communicatiecampagnes, investeren in autodeeldiensten, 

financiële incentives voor autodelers en aangepaste parkeermaatregelen zorgen ervoor dat deze steden niet 

voor niets tot de Belgische koplopers mogen gerekend worden.  

De verankering van autodeelambities in een echte beleidsvisie en daaraan gekoppeld financieel plan 

manifesteert zich in Vlaanderen meer en meer, ook in minder verstedelijkte gebieden. Een zgn. 

autodeelactieplan bestaat uit een beschrijving van de huidige autodeelsituatie en een bepaling van ambitieuze 

doelstellingen op lange termijn (gemiddelde 5 jaar). Het bestaat vaak uit meer dan 50 concrete acties die 

inzetten op minder privé autobezit en meer autodelers. Het omvat o.a. maatregelen op vlak van parkeerbeleid, 

communicatieacties en het delen van het gemeentelijk wagenpark. Anno januari 2021 telt Vlaanderen ruim 

40 lokale overheden die een dergelijk autodeelactieplan hebben opgesteld (of aan het opstellen zijn). Over 

potentieel gesproken, in die 40 gemeenten staat autodelen de komende 5 jaar hoog op de agenda met een 

ongetwijfeld sterke stijging van het aantal autodelers en deelwagens tot gevolg. 

 

De regionale bevoegdheden op vlak van mobiliteit zorgen ervoor dat de gewesten de belangrijkste sleutels in 

handen hebben om autodelen op bovenlokaal niveau verder te verankeren9. Het moet gezegd dat alledrie de 

gewesten positieve stappen zetten richting meer autodelen.  

Het Brussels Gewest zet resoluut in op een modal shift met haar mobiliteitsplan ‘Good Move’. Er zullen de 

komende jaren 65.000 parkeerplaatsen geschrapt worden en het grondgebied wordt onderverdeeld in 50 

                                                
9 De recente beleidsnota van federaal minister Gilkinet bevat uiteraard ook de nodige bouwstenen om autodelen de komende jaren 
verder te doen groeien. Autodelen.net becommentarieerde dit eerder in dit opiniestuk  

 

https://www.autodelen.net/analyse-beleidsnota-minister-gilkinet/
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autoluwe wijken. Naast de uitgesproken ambitie van de huidige regering om autodelen te ondersteunen, 

zorgen bovengenoemde ambities ook onrechtstreeks voor een voedingsbodem waarin autodelen in Brussel 

alleen maar succesvoller kan worden. Vanaf 2022 treedt in Vlaanderen het nieuwe decreet 

basisbereikbaarheid in werking en wordt autodelen naar voor geschoven als een van de oplossingen voor het 

zogenaamde vervoer op maat, de onderste laag van ons nieuw openbaar vervoersmodel. Die deelwagens 

moeten een standplaats krijgen aan de 1.000 Hoppinpunten (mobipunten) die er de komende jaren 

aankomen. Daarnaast biedt het nieuw lokaal energie-en klimaatpact, met als doelstelling 13.200 extra 

deelwagens tegen 2030, de nodige ondersteuning om autodelen op lokaal niveau (verder) uit te werken. 

Wallonië zet ook meer en meer in op multimodale mobiliteit waar autodelen deel van uitmaakt via ‘Point 

Mob’s’ (de Waalse tegenhanger van de mobipunten).  

 

Ondanks het feit dat er door de Covid-19 crisis in sommige periodes tot 80% minder gebruik was (zie 

berichtgeving Autodelen.net), deelde de Belg ruim 710.000 keer een wagen in 2020 (zie ook hoofdstuk 3). 

Zonder het verbod op niet-essentiële verplaatsingen zou het aantal ritten aanzienlijk hoger zijn. Op vlak van 

het aantal nieuwe autodelers en het aantal nieuwe deelwagens in 2020 zien we eigenlijk nauwelijks gevolgen. 

Elk gewest kan mooie en zonder meer stijgende cijfers voorleggen. Met andere woorden, de Covid-19 crisis 

had/heeft enkel logische gevolgen op vlak van het aantal verplaatsingen van autodelers. Dit laat het beste 

vermoeden voor het moment waarop we het virus onder controle hebben en we ons met z’n allen weer naar 

hartelust kunnen verplaatsen. Bovendien kan er een bijkomend (ongewenst) effect ontstaan t.v.v. autodelen 

als mensen minder geneigd zouden zijn om het openbaar vervoer te nemen wegens de eventuele angst voor 

besmetting op het OV. 

  

https://www.autodelen.net/analyse-lokaal-energie-en-klimaatpact/
https://www.autodelen.net/nodige-coronamaatregelen-treffen-gedeelde-mobiliteitssector/
https://www.autodelen.net/nodige-coronamaatregelen-treffen-gedeelde-mobiliteitssector/
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Tabel 2 Overzicht autodeelaanbieders in België sinds start (1999) 

ROUNDTRIP 

Cambio Brussel Brussel 2003  

Cambio Vlaanderen Vlaanderen 2004  

Cambio Wallonië Wallonië 2002  

Zen Car Brussel 2011 2020 

Ubeeqo Brussel 2016 2019 

Partago Vlaanderen 2015  

Coopstroom Vlaanderen 2019  

Battmobility Vlaanderen 2017  

Share Mobility 
Vlaanderen en 

Wallonië 
2020  

Stapp.in Vlaanderen 2016  

Wibee België 2014  

Bolides Vlaanderen 2012 2020 (enkel B2B) 

Justdrive Vlaanderen 2019 2020 

FREE FLOATING 

Drivenow Brussel 2016 2019 

Poppy Vlaanderen Vlaanderen 2018  

Poppy Brussel Brussel 2019  

Greenmobility Vlaanderen 2020  

Zipcar Brussel 2016 2019 

PARTICULIER 

AUTODELEN 

CarAmigo België 2015 2019 (enkel B2B) 

Tapazz België 2014 2019 (enkel B2B) 

Drivy België 2016 
In 2019 overgenomen 

door Getaround 

Getaround België 
2019 (na 

overname van 
Drivy) 

 

Cozywheels België 2003  

Dégage! 
Vlaanderen en 

Brussel 
1999  
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