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INLEIDING

De coronacrisis heeft meer dan ooit te voren aangetoond hoe waardevol 
de publieke ruimte is. Steeds meer burgers en beleidsmakers zien in dat de 
auto zich de voorbije decennia een te groot deel van de fysieke koek heeft 
toegeëigend, ten koste van ruimte voor actieve weggebruikers, groen, verpozing… 
Een belangrijke actor in de transitie naar meer kwalitatieve publieke ruimte is 
gedeelde mobiliteit. Een gedeelde wagen kan immers 6 tot 14 andere wagens 
van de weg halen. Deelfietsen stellen burgers daarnaast in staat om altijd en 
overal verplaatsingen met de fiets te kunnen doen.

De invoering van het Vlaamse decreet Basisbereikbaarheid stelt ons met 
z’n allen ook voor grote uitdagingen. Het volledige openbaar en collectief 
vervoer wordt momenteel hertekend. Vooral over de concrete invulling van het 
laagste vervoerniveau, het Vervoer op Maat, zijn nog heel wat vraagtekens. 
De vervoerregio’s zien op dit niveau onder meer een rol weggelegd voor 
gedeelde mobiliteit als flexibele oplossing voor voor- en natransport naar en 
van mobipunten. Naast een aanbod aan gedeelde voertuigen (fietsen, auto’s, 
scooters, …) zal er ook nood zijn aan flexibele vervoersdiensten op afroep. Deze 
puzzel wordt momenteel gelegd door de 15 vervoerregio’s. Met dit onderzoek 
willen we nagaan in hoeverre de bevolking reeds vertrouwd is met gedeelde 
mobiliteit en wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst.
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HET ONDERZOEK

SITUERING VAN HET ONDERZOEK

In een wereld die constant evolueert staat niemand stil, behalve onze wagens 
dan. Dit onderzoek van Autodelen.net, VVSG en Ferm kwam tot stand in het 
kader van de Vlaamse Green Deal Gedeelde Mobiliteit en wil achterhalen hoe 
burgers zich verplaatsen en in welke mate ze hierbij een rol weggelegd zien 
voor gedeelde mobiliteit. De resultaten leveren heel wat voer voor discussie 
voor lokale overheden en vervoerregio’s, en zijn ook relevant voor de vele 
mobiliteitsaanbieders in Vlaanderen. Via een oproep van Vlaamse steden en 
gemeenten werd de online bevraging in het najaar van 2019 verspreid. Dat 
resulteerde in 4.279 respondenten.

Achteraan het rapport kan u een overzicht vinden van de verschillende vormen 
van gedeelde mobiliteit.

SAMENVATTING

Anno 2020 doet ongeveer 1,5% van de Vlamingen beroep op één of andere 
vorm van autodelen. Het onderzoek uitgevoerd door Autodelen.net, VVSG en 
Ferm toont aan dat het aantal gebruikers van gedeelde mobiliteit de komende 
jaren veel hoger kan liggen. Bijna 40% van de respondenten ziet zichzelf aan 
autodelen doen binnen dit en vijf jaar en ongeveer 20% geeft aan gebruik te 
maken van deelfietsen indien er een (extra) aanbod wordt gecreëerd in de 
buurt. Dit onderzoek leert ons daarnaast ook dat een aanzienlijk deel van de 
wagens van de respondenten maar beperkt gebruikt wordt en dus heel vaak 
stil staat. Beide indicatoren (bereidheid tot gebruik gedeelde mobiliteit en het 
huidige overaanbod aan privéwagens) wijzen op een groot potentieel voor 
autodelen en andere vormen van gedeelde mobiliteit.
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BELANGRIJKSTE RESULTATEN UIT HET ONDERZOEK

 X 92% van de respondenten heeft minstens één wagen

 X 40% van de respondenten gebruikt de tweede wagen niet meer dan  
 drie keer per week, 32% gebruikt de eerste wagen zelfs niet meer dan  
 drie keer per week. De rest van de tijd staan deze wagens stil.

 X 50% van de eerste wagens en 60% van de tweede wagens leggen   
 minder dan 10.000 kilometer af per jaar

 X Zes op de tien respondenten carpoolt af en toe. 10% heeft ervaring  
 met autodelen en 8% met deelfietsen.

 X Bijna 40% van de respondenten ziet zichzelf aan autodelen doen   
 binnen dit en vijf jaar.

DEMOGRAFISCHE GEGEVENS 

De gemiddelde leeftijd onder de respondenten bedraagt 49 jaar en zes op 
de tien is een vrouw. Ongeveer een derde van de respondenten woont in de 
provincie Antwerpen (30%), 28% in Oost-Vlaanderen, 16% in West-Vlaanderen, 
14% in Limburg en 12% in Vlaams-Brabant. Er zijn ook zeven antwoorden uit het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd. Een vierde van de respondenten 
woont in één van de 13 Vlaamse centrumsteden1 . Dat maakt dat we ook 
uitspraken kunnen doen over de mobiliteitspatronen en –behoeften van 
respondenten die in steden en gemeenten wonen waar gedeelde mobiliteit nog 
minder prominent aanwezig is.

1 Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-
Niklaas en Turnhout.
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BEZIT EN GEBRUIK VAN DE AUTO

Meer dan negen op de tien bevraagden (92%) is in het bezit van een eigen 
wagen. Ruim vier op de tien beschikt over twee of meer wagens.2 Daarnaast 
blijkt dat 18% van de bevraagden een salariswagen heeft.3

voetnoot 2,2 voetnoot 33

2	 Op	basis	van	het	Onderzoek	Verplaatsingsgedrag	(OVG	5.4	–	2018-2019)	heeft	18%	van	de	gezinnen	in	
Vlaanderen geen eigen auto ter beschikking. In de steekproef van het huidige onderzoek is er dus een onderver-
tegenwoordiging van gezinnen zonder eigen wagen.
3 Op basis van onderzoek van de ULB, in het kader van de Brussels Studies, werd het aantal loontrekken-
den	met	een	salariswagen	in	2016	op	13,5%	geschat.	Dat	betekent	dat	er	in	deze	steekproef	een	lichte	overver-
tegenwoordiging van personen met een salariswagen is.



5Mobiliteit in uw buurt: Een onderzoek van Autodelen.net, VVSG en Ferm

De bevraging wijst uit dat 6% van de respondenten de eerste wagen minder 
dan wekelijks gebruikt. We baseerden ons hiervoor enkel op de eigen wagens. 
Salariswagens werden hier niet in rekening gebracht, aangezien deze ook niet 
gedeeld kunnen worden. Wanneer we de tweede wagen onder de loep nemen 
dan blijkt dat ongeveer een vijfde van de Vlamingen deze minder dan wekelijks 
gebruikt. Vier op de tien van deze wagens wordt maximaal drie keer per week 
gebruikt. Deze cijfers geven aan dat ruim een derde van het grote wagenpark 
in Vlaanderen maar enkele keren per week wordt gebruikt en dus behoorlijk 
vaak stilstaat. Alvast een eerste belangrijk argument om grondig na te denken 
over autodelen.
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Daarbovenop blijkt het merendeel van de wagens op jaarbasis niet meer dan 
15.000 kilometer af te leggen. Opnieuw vroegen we hier om enkel rekening 
te houden met de eigen wagens. Het feit dat de tweede wagen minder vaak 
gebruikt wordt dan de eerste wagen uit zich ook in het aantal afgelegde 
kilometers. Desalniettemin valt op dat de helft van de eerste wagens en 60% van 
de tweede wagens minder dan 10.000 kilometer aflegt per jaar. Uit berekeningen 
van Autodelen.net blijkt dat daar zowat de grens ligt vanaf wanneer autodelen 
interessant wordt. Voor een wagen die minder dan 10.000 kilometer per jaar rijdt 
liggen de vaste kosten voor belastingen, verzekeringspremies, onderhouds- en 
keuringskosten relatief gezien hoger. Door aan autodelen te doen kan je een heel 
deel van deze vaste kosten elimineren. De helft van de Vlamingen rijdt minder 
dan 10.000 kilometer per jaar met zijn eerste of tweede wagen en zou dus 
goedkoper af zijn door aan autodelen te doen. Samen met het beperkt aantal 
ritten dat met deze wagens wordt afgelegd geeft dit cijfer aan hoe groot het 
potentieel voor autodelen in Vlaanderen is.
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KENNIS OVER EN GEBRUIK VAN GEDEELDE 
MOBILITEIT

We peilden vervolgens naar de kennis over en het gebruik van gedeelde 
mobiliteit. Acht op tien pikte er de juiste definitie van autodelen uit en zeven op 
tien geeft aan autodelen reeds te kennen voor het invullen van de bevraging. 
Ook carpoolen (85%), het delen van fietsen (63%), steps (57%) en scooters 
(20%) zijn reeds in meerdere of mindere mate gekend bij de Vlaming. De relatief 
brede kennis van de vormen van gedeelde mobiliteit staat enigszins in contrast 
met het eerder gebruik van de diensten. Meer dan 80% deed nog nooit beroep 
op een gedeelde wagen, fiets, step of scooter. Carpoolen daarentegen is beter 
ingeburgerd. Zes op de tien deed het reeds. Ongeveer tien procent van de 
bevraagden gebruikt meerdere keren per jaar een deelauto. Voor deelfietsen 
ligt dat aandeel op 8%. Voor de gedeelde scooters en steps gaat het over enkele 
percenten van de bevolking.
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BEREIDHEID TOT GEBRUIK VAN GEDEELDE 
MOBILITEIT

Hoewel het aantal ervaringen met gedeelde mobiliteit momenteel nog laag is in 
Vlaanderen, geeft bijna 40% aan binnen dit en vijf jaar open te staan voor 
autodelen. De grootste voorkeur ligt bij het gebruik van een deelwagen van een 
autodeelaanbieder (34%), gevolgd door het gebruiken van een deelwagen van 
een privépersoon (14%) en het delen van de eigen wagen (11%). Deze resultaten 
leren ons dat een grote groep Vlamingen open staat voor autodelen in de nabije 
toekomst.
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We vroegen de respondenten daarnaast wat het creëren van (extra) aanbod 
van gedeelde mobiliteit in hun buurt zou betekenen voor hun gebruik van deze 
modi. Ongeveer de helft zou door een extra aanbod van mobiliteitsdiensten in 
de buurt zijn/haar gedrag niet aanpassen. Ruim een op drie geeft echter aan 
(af en toe) een deelauto te gebruiken indien er meer deelwagens in de buurt 
komen. Bijna 20% van de respondenten zou hetzelfde doen voor deelfietsen. Het 
potentieel voor gedeelde steps en scooters ligt rond de 10%.
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ARGUMENTEN PRO EN CONTRA AUTODELEN

De helft van de bevraagden staat open voor autodelen binnen dit en vijf 
jaar, wat wijst op een heel groot potentieel voor autodelen. We vroegen de 
respondenten daarnaast welke argumenten hen momenteel nog tegenhouden 
of wat hen in de toekomst kan helpen overtuigen om de switch te maken.

Ten eerste blijkt het allerbelangrijkste argument om mensen te overtuigen hun 
eigen wagen te delen het feit dat ze zekerheid hebben over wanneer zij zelf de 
wagen kunnen gebruiken (50%). Mensen zijn bereid om te delen, maar weten 
graag wat dit concreet betekent voor hun eigen toegang tot de wagen. Iets meer 
dan vier op tien wil daarnaast ook beroep kunnen doen op een aangepaste 
verzekering zodat ze zelf niet dienen op te draaien voor schade aan hun 
wagen veroorzaakt door de autodelers. Op ruime afstand volgen dan de meer 
praktische aspecten die het delen makkelijker kunnen maken, zoals bijvoorbeeld 
een tool voor een automatische afrekening (27%) of een reservatiekalender 
(25%).

Dat men via autodelen af en toe een ander type wagen kan gebruiken spreekt 
het meeste van de respondenten aan om beroep te doen op deelwagens van 
anderen of van een autodeelorganisatie (35%). Daarnaast zou een meer 
centralere woonplaats of een premie voor het inleveren van de eigen wagen 
een vierde kunnen overtuigen om te starten met autodelen. De vraag naar 
informatie over het financiële voordeel of over het aanbod in de buurt is een 
terugkerend gegeven. Hier kunnen lokale overheden een belangrijke rol spelen 
door te informeren over de voordelen en het aanbod van autodelen.
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Wat kan je overtuigen om je eigen 
(tweede) wagen te delen?

Wat kan je overtuigen om af en 
toe de wagen van iemand anders 
of van een autodeelorganisatie te 
gebruiken?

De zekerheid dat ik bepaal 
wanneer ik de wagen 
gebruik 

49,9%

Mogelijkheid om een ander 
type wagen te gebruiken 
(camionette, wagen met 
trekhaak, …) 

35,0%

Aangepaste verzekering 
waardoor ik niet moet 
betalen voor schade aan 
mijn wagen door anderen

43,2%

Een premie voor het 
afgeven van een wagen en 
in een autodeelsysteem te 
stappen

25,4%

Een systeem dat 
automatisch de 
afrekening maakt

26,5%
Verhuis naar centraler 
gelegen plek

24,6%

Een overzicht van de 
financiële besparing die ik 
zou maken

25,2%
Een overzicht van de 
aanbieders van wagens in 
mijn buurt 

24,3%

Een reservatiekalender 
25,0% 

Een overzicht van de 
financiële besparing die ik 
zou maken

22,8%

We peilden ook naar de belangrijkste argumenten om niet aan autodelen 
te doen. De belangrijkste redenen om de eigen wagen niet te delen zijn de 
schrik voor eventuele schade (34%), verkeerd gebruik van de wagen (29%) 
en het steeds ter beschikking willen hebben van de auto (35%). Een duidelijke 
communicatie over het gebruik van deelauto’s en het bestaan van aangepaste 
autodeelverzekeringen kan een deel van het wantrouwen wegnemen.

Ongeveer een vierde van de respondenten geeft aan schrik te hebben voor de 
rompslomp die komt kijken bij het delen van andere wagens. Ruim een vijfde 
meent te vaak een wagen nodig te hebben (22%) en wil dus steeds een wagen 
ter beschikking hebben (21%). Opnieuw zou correcte informatie hier reeds heel 
wat van de drempels kunnen wegnemen.
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Wat zijn de belangrijkste redenen 
waarom u uw (tweede) auto niet 
zou willen delen met anderen?

Wat zijn de belangrijkste redenen 
om niet de wagen van iemand 
anders of de wagen van een 
autodeelorganisatie te gebruiken 
in plaats van je eigen (tweede) 
wagen?

Ik wil mijn eigen wagen 
altijd ter beschikking 
hebben

34,6% 
Ik heb schrik voor de 
rompslomp (sleutel 
ophalen, wagen 
reserveren, …)

23,3%

Ik ben bang dat er iets 
gebeurt met mijn wagen

34,1%
Ik zou die wagen veel te 
vaak nodig hebben

21,5%

Ik ben bang dat anderen 
mijn wagen verkeerd gaan 
gebruiken

28,4%

Ik wil altijd een (tweede) 
wagen ter beschikking 
hebben, op eender welk 
moment

24,6%

Ik heb mijn eigen wagen te 
vaak zelf nodig

26,7%
Ik denk niet dat er iemand 
in mijn buurt zijn wagen 
deelt

18,3%

Ik wil mijn wagen helemaal 
niet delen

22,7% Ik zie geen enkele reden 
om dit te doen

17,5%
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BELEIDSAANBEVELINGEN

Lokale en regionale overheden hebben de tools in handen om een aantal van de 
belangrijkste drempels voor autodelen en fietsdelen weg te halen. Ten eerste is 
er nood aan herhaalde communicatie over de voordelen en mogelijkheden 
van gedeelde mobiliteit. Deze studie toont aan dat heel wat mensen 
open staan voor het gebruik van auto- en fietsdelen, maar dat praktische 
bezorgdheden, waarvoor in de praktijk voldoende oplossingen bestaan, een 
switch in hun mobiliteitsgedrag belemmert. Indien overheden meer over deze 
mogelijkheden zouden communiceren, kan een bredere groep burgers overtuigd 
worden. Het is daarbij belangrijk om deze communicatie voldoende te herhalen 
en gericht in te zetten op specifieke doelgroepen of buurten. Gezien het hoog 
aantal (tweede) wagens dat niet erg frequent wordt gebruikt, is het relevant 
om ook voldoende aandacht te schenken aan de mogelijkheden van particulier 
autodelen, zeker in meer landelijke gebieden.

Ten tweede blijkt het aanbod van gedeelde mobiliteit nog niet overal even 
toereikend. Lokale overheden kunnen dit aanbod vergroten door zelf het eigen 
wagenpark van dienstvoertuigen te delen met inwoners of door, samen met 
de Vervoerregio, tijdens de opstartfase een afnamegarantie te voorzien voor 
opstartende auto- en fietsdeeloperatoren. Op die manier is er nu reeds in meer 
dan één op de vijf Vlaamse gemeenten een autodeelsysteem actief.

Autodelen is een essentiële schakel in een duurzame mobiliteit op maat van de 
persoonlijke behoefte en de aard van de verplaatsing. ‘Schakel’ is hierbij zeer 
belangrijk. Autodelen is nooit de enige oplossing in het mobiliteitsvraagstuk. 
Het is echter wel, naast openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en andere 
vormen van gedeelde mobiliteit, onontbeerlijk als volwaardig alternatief voor 
een (tweede) privéwagen. Op alle niveaus moet daarom maximaal ingezet 
worden op een geconnecteerde combimobiliteit waarbij autodelen zowel 
als voor– en natransport kan dienen als voor een unieke verplaatsing (bv. 
boodschappen, containerpark, familiebezoek, …). Mobipunten zijn essentieel 
om deze combimobiliteit te faciliteren. Een mobipunt is een fysieke plaats waar 
mobiliteitsfuncties en andere voorzieningen elkaar ontmoeten. De Vlaamse 
overheid moet financiële ondersteuning voorzien voor lokale overheden en 
vervoerregio’s om een netwerk van mobipunten uit te rollen.
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Tot slot zijn mobiliteit en ruimtelijke ordening heel sterk met elkaar verbonden. De 
ontwikkeling van nieuwe woonwijken of appartementsgebouwen heeft gevolgen 
voor de mobiliteit in de omgeving. Daarom is het belangrijk en interessant 
om vanaf de start na te denken over structurele integratie van gedeelde 
mobiliteit bij nieuwe woonprojecten. Nieuwe woon- en werkomgevingen zijn 
ideaal om mensen te doen overstappen op auto- en fietsdelen. Bovendien 
zorgt de structurele integratie van gedeelde mobiliteit enkel voor winnaars. 
De (toekomstige) bewoners beschikken over een volwaardig alternatief voor 
het bezit van een (tweede) wagen, de projectontwikkelaars kunnen kosten 
besparen door minder (ondergrondse) parkeerplaatsen te moeten voorzien en 
de gemeente of stad telt minder privéwagens waardoor er minder druk is op de 
publieke ruimte.
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BIJLAGE: VORMEN VAN GEDEELDE 
MOBILITEIT

AUTODELEN

Bij autodelen maken meerdere huishoudens en/of rechtspersonen om beurt 
gebruik van één (of meer) wagen(s). Autodelen gaat uit van een eenvoudig 
principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij 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 gebruik van een wagen en leidt tot een duurzame modal 
shift. Autodelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een 
privéwagen.

Grosso modo kan je de initiatieven opdelen in het delen van privéwagens en 
autodelen georganiseerd door autodeelaanbieders met een eigen wagenpark.

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 aan de organisatie voor het gebruik van een wagen, 
per kilometer en/of per tijd. 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 (in de gemeente) 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 
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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 de onderstaande figuur worden de vier types 
van autodelen visueel weergegeven en staat er ook telkens bij vermeld welke 
autodeelorganisaties tot de respectievelijke categorieën behoren.

DELEN VAN PRIVÉWAGENS

Particulier kostendelend autodelen

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.
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Particulier marktprijs autodelen

Daarnaast vallen onder het delen van privéwagens 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 
(kilometerprijs en/of uurprijs). 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. 
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FIETS-, STEP- EN SCOOTERDELEN

Bij fiets-, step- of scooterdelen maken meerdere personen om beurt gebruik 
van één of meerdere gedeelde (elektrische) tweewielers. Men gaat uit van een 
eenvoudig principe: de fiets, step of scooter wordt gebruikt wanneer die nodig is. 
Wanneer het voertuig niet nodig is kan deze door een andere persoon gebruikt 
worden. Fiets-, scooter- en stepdeelsystemen kunnen ingedeeld worden al naar 
gelang hun operationele kenmerken. We maken onderscheid tussen ‘back to 
one’, ‘back to many’ en ‘free floating’.

BACK TO ONE

Bij het eerste type dient het voertuig na gebruik naar dezelfde stalling 
teruggebracht te worden. In België zijn het vooral fietsdeelsystemen die zo 
werken. Blue-bike is daarvan het bekendste voorbeeld. Ook Mobit biedt dergelijke 
formule aan. Dan wordt niet gewerkt met een vaste fietsenstalling, maar met 
een virtueel afgebakende ‘dropzone’ waarbinnen de fiets dient teruggebracht te 
worden.

BACK TO MANY (POOL STATIONS)

Back to many deelsystemen onderscheiden zich door het feit dat de fietsen na 
gebruik niet naar de startplaats terug dienen te keren. Organisaties die met ‘pool 
stations’ werken verwachten van hun gebruikers dat ze de deelfiets steeds in 
één van de meerdere speciaal daarvoor voorziene fietsenstallingen achterlaten. 
Velo in Antwerpen en Villo! in Brussel werken op die manier.

FREE FLOATING

Bij het laatste type deelsystemen moet het voertuig na de rit niet naar de 
startpositie teruggebracht worden en dient het ook niet in speciale stallingen 
achtergelaten te worden. Deze vervoersmiddelen kan je m.a.w. eender waar in 
de gemeente of stad oppikken en achterlaten. In de meeste gevallen heb je voor 
het gebruik een applicatie op de smartphone nodig om de fiets, step of scooter 
te kunnen lokaliseren en openen. Een aantal aanbieders werken met vaste 
‘dropzones’. Het is dan enkel toegelaten om een voertuig achter te laten in één 
van deze virtuele zones.
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Er zijn tot slot ook initiatieven die het delen of langdurig uitlenen van 
particuliere fietsen ondersteunen. Op Wielekes en allerlei andere vormen van 
fietsbibliotheken stimuleren mensen om voor hun kinderen niet steeds een iets 
grotere kinderfiets te kopen, maar om een fiets die te klein geworden is te ruilen 
voor een groter exemplaar. Daarnaast ondersteunt Dégage, aanvankelijk een 
particuliere autodeelorganisatie, sinds 2019 ook het delen van privéfietsen. Het 
kan immers heel interessant zijn om speciale fietsen (bv. bakfiets, cargofiets, 
elektrische fiets, koersfiets, …) te delen met buren en vrienden.

Aanbod	fietsdelen	en	gedeelde	micromobiliteit	in	België	–	oktober	2020


