
 

LEIDRAAD VOOR EEN PERSINTERVIEW 

 

WAT IS AUTODELEN?  

Bij autodelen maken meerdere mensen om beurten gebruik van één of meerdere gezamenlijke             

auto’s. Alle kosten van de auto worden gedeeld door de gebruikers in verhouding met het gebruik                

van de wagen. Autodelen is daarmee een alternatief voor de eigen wagen. De focus verschuift van                

bezit en automatisme naar doordacht en efficiënt gebruik van auto’s. Een auto kan praktisch zijn,               

maar de auto is zeker niet voor elke verplaatsing het meest geschikte vervoermiddel. Bij autodelen               

wordt de auto één van de vele alternatieven om van punt A naar B te gaan. Autodelen, maar ook                   

andere vormen van gedeelde mobiliteit zijn dan ook een belangrijk onderdeel van duurzame             

mobiliteit. 

 

WELKE VORMEN VAN AUTODELEN ZIJN ER?  
 

Het Vlaamse autodeellandschap bestaat vandaag uit diverse autodeelorganisaties. Elke organisatie          

heeft een uniek aanbod. We onderscheiden drie categorieën:  

 

AUTODEELAANBIEDERS MET EIGEN VLOOT 
Deze aanbieders stellen een wagenpark ter beschikking aan hun leden. Het wagenpark verschilt per              

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

gebruik van een wagen, per kilometer en/of per tijd.  

 

KOSTENDELEND/AUTODELEN MET JE BUREN 
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. 

 

PEER TO PEER AUTODELEN (P2P) 
Er zijn ook bedrijven die een online platform ter beschikking stellen 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 vergoeding. Een deel van deze opbrengst gaat               



 
naar het bedrijf voor het gebruik van het online platform, verzekering en pechbijstand. Dit              

autodeelsysteem wordt in de praktijk ook peer-to-peer (P2P) autodelen genoemd. 

Je kan het aanbod in jouw buurt raadplegen op de website van autodelen.net: 

https://www.autodelen.net/autodelen-in-mijn-buurt/  

 

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN AUTODELEN?  
 

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

auto’s, de CO2 uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost voor het gebruik van een wagen.                

Autodelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een wagen. Kortom, autodelen               

is interessant voor jezelf en de maatschappij. We zetten de voornaamste voordelen even op een               

rijtje: 

 

❖ AUTODELEN IS GOED VOOR JE PORTEMONNEE! 

Als je jaarlijks minder dan 10.000 kilometer rijdt, ben je sowieso goedkoper af met het gebruik van                 

een deelauto. Een gemiddeld Vlaams gezin besteedt € 5.000 aan de eigen auto. Je kan jaarlijks €                 

1.000 tot € 3.000 besparen door aan autodelen te doen. 

 

❖ JE HOEFT NIET ALLES ZELF TE DOEN 

Een auto bezitten brengt heel wat taken met zich mee: verzekering in orde brengen, onderhoud,               

poetsen, technische keuring … Afhankelijk van het autodeelsysteem dat je kiest, moet je weinig tot               

niets zelf doen en kan je je tijd dus aan leukere activiteiten besteden. 

 

❖ MEER RUIMTE VOOR MINDER AUTO'S 

Terwijl een eigen auto heel vaak stilstaat voor de deur, wordt een deelauto intensief gebruikt. Eén                

gedeelde wagen vervangt al gauw vijf tot tien privéwagens. Minder auto's betekent meer             

ademruimte in jouw straat. De vrijgekomen parkeerplaats kan gebruikt worden voor prettige dingen.             

Fleur je straat op met een bloembak of zet 12 fietsen op de plaats van één auto. 

 

❖ EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM IN GEZONDE LUCHT 

Deel je een auto, dan plan je je autogebruik. Als de auto niet voor je deur staat, denk je eerst even                     

na over je mogelijke autoverplaatsing. Kan ik de trein nemen? Of misschien is fietsen wel handiger.                

En zo verbrand je tijdens je verplaatsing ook nog heel wat calorietjes! 

Autodelers rijden minder kilometers met de wagen waardoor ze ook hun steentje bijdragen aan het               

bereiken van de klimaatakkoorden van Parijs en de strijd tegen de CO2-uitstoot. 

 

❖ EEN GOEDE BUUR 

Autodelen kan je doen op buurtniveau, wat je heel wat sociale contacten oplevert. Je ontmoet               

andere gelijkgestemde autodelers en je komt elkaar tegen bij de supermarkt, de bakker of op café.                

Goede contacten in je buurt zijn handig voor méér dan alleen autodelen. 

 

https://www.autodelen.net/autodelen-in-mijn-buurt/


 

START ZELF MET AUTODELEN 

Wat kan je doen als er nog geen autodeelaanbod is in jouw buurt/gemeente? Hoe vind je 

geïnteresseerde mensen om een particuliere autodeelgroep op te starten?  

● Polsen bij aanbieders naar mogelijkheid om wagen te plaatsen in je gemeente 

● Je gemeentebestuur overtuigen van de voordelen: factsheets, aanleveren van good practices, 

petitie bewoners. Acties die je gemeentebestuur kan nemen: 

○ delen van gemeentelijk wagenpark 

○ opstellen van autodeelactieplan  

○ oproep autodeelgroep in gemeentemagazine, via website 

○ logistieke ondersteuning bij infosessie/autodeelparty 

○ parkeerplaatsen voorzien voor autodelers 

○ bewonerskaarten te voorzien voor autodelers 

○ korting bij instap autodeelorganisatie 

○ voordelen in natura voor autodelers 

● Je eigen wagen delen met anderen (kostendelend of peer-to-peer) 

●  Praat erover: in je vereniging, in je wijk, je vrienden en familie, op je werk, aan je raam, 

flyeren in de straat… Je kan een promotiepakket aanvragen bij autodelen.net 

● Organiseer een autodeelparty/infomoment bij je thuis (aanvragen bij autodelen.net) 

● Zoek bondgenootschappen met andere geïnteresseerden, bijv. lokale vzw’s, ouderraad 

scholen, Natuurpunt, Beweging.net, Fietsersbond, LETS ... 

Denk ook na over de volgende zaken 

● Wat zijn je eigen ervaringen met autodelen? 

● Wat vind jij dat de voor- en nadelen van autodelen zijn? 

● Welke mogelijkheden zijn er voor autodelen in jouw gemeente/stad? 

● Zorg dat je de praktische werking van het autodeelsysteem dat je opstart zorgvuldig kan 

uitleggen. 

 

CONTACTEER AUTODELEN.NET 

Kon. Maria Hendrikaplein 65 B  

9000 Gent  

Tel. 09/242 32 75  

Email: info@autodelen.net  

Website : www.autodelen.net  

 

 

 



 
 

 

 

 


