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De ondertekenaars - Autodelen.net, BattMobiel, Bolides, Cambio, Dégage,
DriveNow, Drivy by Getaround, Partago, Poppy, Stapp.in en Zen Car - bieden in
dit memorandum handvaten en concrete maatregelen voor het toekomstige
Vlaamse en federale bestuur met als doel autodelen mainstream te maken en
van Vlaanderen en België een bereikbare, mobiele, duurzame en leefbare regio
te maken. Dit memorandum focust op vier pijlers met directe impact voor
autodelen. Daarnaast is het belangrijk dat autodelen deel uitmaakt van een
bredere duurzame visie om van Vlaanderen een toegankelijke mobiele regio te
maken (bv. inzetten op uitbreiding van infrastructuur voor fiets en openbaar
vervoer, het financieel minder interessant maken van het bezit van een
privéauto, stimuleren van ritdelen, duidelijke visie op een ruimtelijke ordening
met nadruk op kernversterking en inbreiding ...).

De vier pijlers zijn:

1. Autodelen mainstream maken
2. Autodelen is geconnecteerde mobiliteit
3. Fiscale maatregelen
4. Zero-emissie

Mochten er - ondanks de vele internationale studies die voorspellen dat de mobiliteit van
morgen gedeeld en geconnecteerd (en autonoom) is - toch nog argumenten nodig zijn
om autodelen op te nemen in de diverse regeerakkoorden, geven de ondertekenaars in
bijlage een bloemlezing van (recente) studies die de voordelen van autodelen op een
rijtje zetten. Het gaat in concreto over:

1. Autodelen zorgt voor minder CO2-uitstoot
2. Autodelen zorgt voor meer vrije publieke ruimte
3. Autodelen is goedkoper dan ‘autobezitten’ en is dus een oplossing voor financieel

minder gegoede huishoudens
4. Autodelers maken rationeel gebruik van een (deel)wagen t.o.v. reflexmatig

autogebruik bij autobezit
5. Autodelers gebruiken veel vaker duurzame mobiliteitssmodi
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1. Maak autodelen mainstream

Autodelen heeft het in zich om voor de meeste mensen een volwaardig alternatief te
bieden voor het bezit van een eigen (tweede) auto. De overheid moet inzetten op de
algemene bekendheid van autodelen. Bovendien is het wenselijk dat autodelen
overal (bv. ook in minder verstedelijkte gebieden) en voor iedereen (bv. ook voor
kansarmen, personen met een mobiliteitsbeperking, ouderen, …) beschikbaar is.
Het is hiervoor noodzakelijk dat de overheid maatregelen neemt zodat een divers
aanbod van autodeelaanbieders kan floreren, elk met hun eigen specifieke aanpak en
gericht op specifieke marktsegmenten. Het is ook belangrijk dat gemeenten inspraak
voor bewoners organiseren bij het vormgeven van mobiliteit in de gemeente.

Onderstaande acties kunnen gefaciliteerd en uitgevoerd worden door beide
bestuursniveaus. Uiteraard zullen de maatregelen afhankelijk van het niveau
verschillend ingevuld worden.

Actie 1.1 Promotie

Het organiseren (uitbesteden) van algemene communicatiecampagnes is een
uitstekende methode om Vlamingen en Belgen te laten weten dat er een eenvoudig
en gebruiksvriendelijk alternatief bestaat. Bovendien is autodelen een mentaal proces
waarbij herhaling van de boodschap via diverse kanalen essentieel is. Het is immers
het afstappen van de ingebouwde idee/gewoonte van de noodzaak aan het privébezit
van een wagen.

Actie 1.2 Afnamegarantie

Momenteel is het vaak moeilijk voor autodeelaanbieders om een economisch rendabel
aanbod te creëren in minder verstedelijkte gebieden of in commercieel minder
interessante stadswijken. Het geven van financiële incentives aan bv. lokale
overheden zodat zij voor een bepaalde periode (degressief) een afnamegarantie
kunnen geven aan autodeelaanbieders is een essentiële maatregel om autodelen
overal beschikbaar te maken. Autodeelaanbieders hebben zo voldoende tijd om een
kritische massa te bereiken teneinde een structureel, rendabel autodeelaanbod ter
beschikking te stellen op zo veel mogelijk plaatsen in Vlaanderen en België.
Bovendien kunnen lokale overheden het goede voorbeeld geven door zelf ook gebruik
te maken van de deelwagens voor dienstverplaatsingen.

Actie 1.3 Proeftuinen

Autodelen beschikt over een enorm potentieel om diverse doelgroepen te bereiken en
om in verschillende situaties een oplossing te bieden. Er is echter nood aan
(financiële) experimenteerruimte om in te zetten op bv. autodelen voor personen met
een laag inkomen, personen met een mobiliteitsbeperking, enz… Bovendien is er
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innovatie mogelijk bij het delen van gemeentelijke – en bedrijfsvloten of het
combineren van autodelen met taxidiensten. Het stimuleren van innovatie (met
oog voor inclusie en toegankelijkheid voor iedereen) is een absolute must voor de
Vlaamse en federale overheid.

Actie 1.4 Uniform beleid standplaatsen autodelen

Symbolen in het straatbeeld zijn de eerste en permanente promotor van het concept
autodelen. De Vlaamse en federale overheid moeten werk maken van een uniforme
en duidelijk herkenbare beeldvorming (grondschilderingen, informatieborden, …)
voor het zichtbaar maken van standplaatsen autodelen. Wij ijveren voor een
uniformering over de gewest– en nationale grenzen heen o.b.v. onderstaande iconen
die ontwikkeld werden in samenwerking met Nederlandse, Duitse en Noorse partners
Ook de regelgeving omtrent standplaatsen autodelen moet uitgebreid worden
waarbij parkeervoordelen gradueel toegekend worden op basis van impact en
behoefte. Bovendien moeten de regels afdwingbaar gemaakt worden zodat
parkeerplaatsen te allen tijde gevrijwaard kunnen worden.

Actie 1.5 Speciale nummerplaat voor deelwagens

Een herkenbare en eenduidige nummerplaat voor autodeelvoertuigen is een uitermate
efficiënte vorm van permanente communicatie. Bovendien vereenvoudigt dit de
handhaving van het lokale parkeerbeleid door camera’s en parkeerwachters.
(regels dienen impact gerelateerd en administratief eenvoudig geconcretiseerd te
worden.)
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2. Autodelen is geconnecteerde mobiliteit

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. Vlaanderen en België moeten daarom maximaal inzetten op een
geconnecteerde combimobiliteit waarbij autodelen zowel als voor– en natransport
kan dienen als voor een unieke verplaatsing (bv. boodschappen, containerpark,
familiebezoek,…). We benadrukken hier nogmaals dat het ook essentieel is om
daarnaast maximaal in te zetten op de uitbouw van een totaal mobiliteitsaanbod
(voldoende en veilige fietsinfrastructuur, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar
openbaar vervoer gekoppeld aan een visie op kernversterking en inbreiding).

Actie 2.1 Investeer in mobipunten

Een mobipunt is een fysieke plaats waar mobiliteitsfuncties en andere
voorzieningen elkaar ontmoeten. Een mobipunt is het vertrek- of overstappunt
voor iedere duurzame reis (van openbaar vervoer, deelfiets, carpoolen tot deelauto of
zelfrijdende auto). Het uniforme beeldmerk en de naamgeving maken de mobipunten
herkenbaar. Mobipunten vormen een belangrijke schakel in de nieuwe Vlaamse visie
rond basisbereikbaarheid. De Vlaamse overheid moet financiële ondersteuning
voorzien voor lokale overheden om een netwerk van mobipunten uit te rollen in
woonkernen of bedrijvenzones. Bovendien moet de Vlaamse overheid een gelijk
speelveld garanderen voor de diverse autodeelaanbieders. Elke buurt met
voldoende dichtheid van wonen en/of werken zou over een mobipunt moeten
beschikken. We adviseren 1.000 mobipunten tegen 2025.
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Actie 2.2 Creëer een regionaal en nationaal beleid rond Mobility As A Service
(MaaS)

MaaS is een nieuwe schakel in de vervoersketen. MaaS biedt een platform aan bovenop
de operatoren om verschillende vervoerswijzen gebundeld aan de klant aan te
bieden. De Vlaamse en federale overheid moeten nu starten met het creëren van
standaarden en een beleid rond (open) data waarin autodelen en andere
vormen van duurzaam vervoer een duidelijke en zichtbare plaats krijgen met
aandacht voor de integratie van alle vormen van autodelen. Hiervoor moet de
overheid investeren in openbaar vervoer, gedeelde mobiliteit, ritdelen en
fietsvoorzieningen. MaaS is immers het online verhaal, zonder fysiek aanbod op
het terrein blijft het enkel een hip speeltje.

Actie 2.3 Stimuleer interoperabiliteit bij autodelen

We evolueren dus naar een mobiliteit op maat waarbij mensen de modus (of
aaneengeschakelde modi) kiezen op maat van hun behoeften. Diverse MaaS-spelers
ontwikkelen app’s waarmee je diverse modi kunt boeken en afrekenen. Autodelen is
hierin essentieel. Via de stimulering van een Vlaamse interoperabele (open)
standaard autodelen zorgt Vlaanderen ervoor dat zo veel mogelijk
autodeelsystemen aangesloten worden op Maas-toepassingen (met oog voor
minimale dienstverlening en impact op modal shift) . Bovendien is het noodzakelijk
om onmiddellijk compatibel te zijn met de Europese richtlijn betreffende de ‘national
access points’ en de nog op te richten Vlaamse mobiliteitscentrale. Minimaal
dient hierbij gewerkt te worden aan Europese standaarden teneinde het werkbaar te
houden voor de aanbieders die in meerdere regio’s en/of landen actief zijn.

Actie 2.4 Investeer (verder) in de Green Deal Gedeelde Mobiliteit

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is een engagement tussen de Vlaamse Overheid
(Departementen Mobiliteit, Leefmilieu en Energie) en meer dan 100 andere
organisaties om concrete doelstellingen rond gedeelde mobiliteit te realiseren. Via
het netwerk van de green deal wordt o.a. innovatie en samenwerking gestimuleerd
tussen autodeelaaanbieders, openbaar vervoer, academische wereld, overheden, enz.
(meer info: www.gedeeldemobiliteit.be). Vlaanderen moet financiering voorzien voor
de coördinatie van deze Green Deal Gedeelde Mobiliteit. Bovendien is het interessant
om een subsidie in het leven te roepen voor innovatieve projecten binnen deze green
deal waarbij samenwerking voorop staat (bv. projecten kunnen pas goedgekeurd
worden als er ingediend wordt met minstens 4 ondertekenaars van de green deal).
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3. Fiscaliteit

De mens is een gewoontedier. Mobiliteitsgedrag wordt niet enkel beïnvloed door
promotie en het creëren van een volwaardig aanbod autodelen. Er is nood aan een
positief sturend fiscaal kader waarbij autodelen de logische, goedkope en rationele
oplossing is.

Actie 3.1 Maak de aanschaf van gedeelde wagens goedkoper

De insteek van de slimme kilometerheffing is zonder meer positief. Door
autogebruikers een duidelijke prijs per kilometer te laten betalen wil de wetgever de
congestie op de wegen reduceren, het principe van ‘de gebruiker betaalt’ toepassen
en externe kosten internaliseren. Het is echter belangrijk dat de Vlaamse overheid
niet enkel het gebruik van een wagen aanpakt maar ook het bezit van een
privéwagen. Mensen die geen wagen bezitten maken immers veel meer gebruik van
duurzame alternatieven. De Vlaamse overheid moet de jaarlijkse verkeersbelasting
en de belasting op inverkeerstelling enkel afschaffen voor gedeelde
voertuigen zodat het nog voordeliger wordt om te kiezen voor autodelen.

Actie 3.2 Forfaitaire kilometerheffing voor gedeelde wagens

De intrede van een slimme kilometerheffing maakt het voor de operatoren
ingewikkelder om hun prijs transparant te communiceren. Momenteel rekenen
aanbieders van autodelen meestal een prijs per tijdseenheid en/of per kilometer aan.
De slimme kilometerheffing zal voor een extra prijsbepalende en administratieve
factor zorgen, één die bovendien nogal onzeker is. De Vlaamse overheid moet erop
toezien dat de slimme kilometerheffing de brede autodeelwereld niet onbedoeld met
een (perceptie)probleem opzadelt. Een heldere en concurrentiële prijszetting is
immers een noodzakelijke voorwaarde om meer autobezitters te overtuigen van de
voordelen van autodelen. We raden daarom aan dat de Vlaamse overheid een
forfaitair tarief oplegt voor het gebruik van deelwagens. Niet om autorijden
goedkoper te maken voor autodelers, wel om de huidige omschakeling van autobezit
naar autogebruik niet onnodig af te remmen. We stellen een administratief
eenvoudig systeem voor waarbij autodeelaanbieders éénmaal per jaar een forfait
betalen o.b.v. het aantal gedeelde kilometers en de grootte van de gedeelde
vloot.

Actie 3.3 BTW van 21% naar 6%

Het businessmodel van autodelen is nog te vaak onzeker. Naast voldoende aanbod (op
maat) en het gebruiksgemak is de prijs voor het gebruik van deelwagens een
belangrijk item om al dan niet te kiezen voor autodelen. In principe is iemand die
gebruikt maakt van autodelen bijna steeds financieel voordeliger af. Door de BTW
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heffing te verlagen van 21% naar 6% kan de federale overheid dit voordeel nog
gevoelig verhogen. Autodelen kan immers net als openbaar vervoer en
fietsdelen als aanbieder van duurzame mobiliteit beschouwd worden.

Actie 3.4 Maak het gebruik van deelwagens 120% fiscaal aftrekbaar voor
bedrijfsklanten

Net zoals andere maatregelen rond duurzame mobiliteit, bv. het bevorderen van het
gebruik van openbaar vervoer, moet het gebruik van deelwagens 120% fiscaal
aftrekbaar zijn voor bedrijven. Bedrijven, die dicht bij een autodeelstandplaats
gelegen zijn, zullen sneller geneigd zijn om gebruik te maken van deelwagens, zich
te ontdoen van eigen pool- en dienstwagens en hun werknemers aan te sporen om
een meer rationele keuze te maken qua vervoermiddel (deelwagen, openbaar
vervoer, deel- of dienstfiets .. of een combinatie van verschillende modi).

Actie 3.5 Koppel bedrijfswagens los van het salaris

Het fiscaal bevoordelen van een bedrijfswagen druist in tegen het rationeel omgaan met
mobiliteit en is incompatibel met de klimaatdoelstellingen van Parijs. Privé
automobiliteit mag geen deel uitmaken van een loonpolitiek. Reeds in 2015 pleitte de
OESO in haar rapport dat het fiscaal bevoordelen van bedrijfswagens moet worden
afgeschaft. De afgelopen jaren kaartte de Europese Commissie dit probleem
eveneens meermaals aan. Dit jaar werden de eerste stappen gezet en werd het
mobiliteitsbudget en cash for cars ingevoerd. Deze maatregelen kunnen evenwel pas
optimaal werken wanneer het fiscaal voordeel voor salariswagens volledig
wordt weggewerkt. Op termijn moet de federale overheid bedrijfswagens
loskoppelen van het salaris. We pleiten voor een uitfasering tegen 2024 waarbij
het fiscaal voordelig regime als overgangsmaatregel voor salariswagens vanaf
2020 enkel nog geldt voor zero-emissievoertuigen.

Actie 3.6 Maak pijler twee van het mobiliteitsbudget nog interessanter

We juichen de invoering van het mobiliteitsbudget toe. Het mobiliteitsbudget maakt het
mogelijk dat werknemers kiezen voor een kleinere, milieuvriendelijke wagen. Via
autodelen kunnen werknemers toch nog een grotere auto gebruiken in hun buurt
voor specifieke behoeften. Toch kan de maatregel nog niet concurreren met het
voordeel dat werknemers krijgen bij een salariswagen inclusief tankkaart.
Daarom is het van belang om de berekeningsmethode van het mobiliteitsbudget
ruimer te interpreteren tot dat de regeling van de salariswagens is uitgedoofd (zie
actie 3.5). Bovendien brengt het mobiliteitsbudget aanzienlijke bijkomende
administratieve lasten mee voor bedrijven. De federale overheid moet zorgen dat
operatoren ondersteund worden bij het implementeren van maatregelen
voor het mobiliteitsbudget (vormingen voor HR-diensten, zorgen voor
connecteerbaarheid met HR-software en MaaS)
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4. Zero-emissie

De trend naar elektrisch, zero-emissie en gedeeld vervoer zet zich sterk door. Prognoses
voorspellen dat tussen 2020 en 2030 de markt kantelt waarbij steeds meer mensen
kiezen voor zachte modi, collectief vervoer en gedeelde elektrische voertuigen. Er
zijn echter nog heel wat drempels voor e-rijden en e-autodelen. Er is enerzijds
de hogere investeringskost van elektrische wagens en anderzijds heerst er nog
steeds koudwatervrees om elektrisch te gaan rijden (onbekend is onbemind, angst
voor het bereik van de batterij en de laadprocedure). Bovendien kampt Vlaanderen
nog met een te beperkt aanbod van laadinfrastructuur voor autodelen.
Elektrisch autodelen is hierin een essentiële katalysator. Door de snellere
omlooptijd van deelwagens, worden steeds de meer geavanceerde en minst
vervuilende technologieën gebruikt. Bovendien is autodelen een ideale en
laagdrempelige kennismaking met elektrisch rijden. Alle bovenstaande concrete
maatregelen gelden uiteraard ook als het gaat over elektrisch autodelen.

Het moet een strategie zijn om van elektrische en zero emissie deelwagens
versneld de norm te maken zonder daarbij incentives voor andere deelwagens in
te perken. Los daarvan stellen we enkele concrete maatregelen voor die specifiek
gericht zijn op e-autodelen. Ze zijn overwegend gericht op het Vlaams niveau maar
zouden ook door de federale overheid gestimuleerd kunnen worden.

Actie 4.1 Versnelde uitrol van (toegankelijke) laadinfrastructuur voor autodelen

Steeds meer autodeelaanbieders zetten (exclusief) in op een aanbod van elektrisch
autodelen. Het huidige tempo waarmee nieuwe laadpalen geplaatst worden is
onvoldoende om te voldoen aan de stijgende vraag van de autodeelaanbieders. De
Vlaamse overheid moet werk maken van een versnelde oplevering van meer
laadinfrastructuur voor autodelen. Bovendien moet er een uniform Vlaams
beleid komen voor laadinfrastructuur voor autodelen.

Het is hierbij zeer belangrijk dat er ook uniforme en duidelijke regels komen voor het
parkeren bij een laadpaal. Bovendien is een concreet handhavingsbeleid
noodzakelijk. Maak duidelijk dat enkel elektrische deelwagens bij een bepaalde
laadpaal mogen parkeren.
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Actie 4.2 Financiële incentives voor transitie deelwagenpark

Steeds meer autodeelaanbieders zetten in op elektrische voertuigen. Toch maken de
meeste deelvoertuigen nog gebruik van een fossiele verbrandingsmotor. Om het
wagenpark sneller te vergroenen kan de Vlaamse overheid financiële incentives
toekennen voor de aankoop van elektrische deelvoertuigen. Creëer met andere
woorden een gunstig investeringsklimaat voor autodeelaanbieders of particulieren die
hun elektrische wagen delen, met voldoende ruimte voor innovatie. Stimuleer een
strategische en gecoördineerde aanpak voor steden. Gebieden waar deelmobiliteit
nog niet ontwikkeld is, vragen een andere aanpak en een ander aanbod
Hiervoor is het onder meer noodzakelijk dat bestaande premies (cfr.
CPT-maatregelen) verlengd en zelfs uitgebreid worden en/of dat de
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investeringskosten voor elektrische deelwagens kunnen genieten van bv. de
ecologiepremie. Bovendien is het essentieel om duidelijkheid te verschaffen voor
een periode van minstens vijf jaar zodat autodeelaanbieders hun financiële plannen
en lange termijn strategie zo accuraat mogelijk kunnen opstellen.

Actie 4.3 Slooppremie voor inleveren privé-wagen t.v.v. e-deelwagen

Een leuk ideetje om de bevolking mee te betrekken in het elektrificeren van de
autodeelvloot is bv. het bedenken van incentives om bottom-up initiatieven te
inspireren. Zo zou de Vlaamse overheid een premie in het leven kunnen roepen
waarbij het inleveren van één of meerdere nummerplaten van (nieuwe) autodelers er
voor zorgt dat autodeelaanbieders kortingen krijgen bij de aankoop van elektrische
deelwagens.

Actie 4.4 Stimuleer de invoer van lage-emissiezones in alle centrumsteden

Maak er vanaf 2030 een ultra lage-emissiezone van, waarbinnen enkel emissievrije
transportmodi toegestaan zijn (mits er voldoende alternatieven en laadinfrastructuur
voorzien wordt). Elektrisch autodelen biedt een perfecte oplossing voor burgers die
door de invoer van een LEZ hun oude, vervuilende wagen van de hand moeten doen.

Actie 4.5 Zorg voor coherentie tussen de verschillende beleidsdomeinen

Stem maatregelen en doelstellingen m.b.t. elektrisch gedeelde mobiliteit in het Vlaams
en Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030, het Clean Power for Transport-plan, het
Mobiliteitsplan Vlaanderen en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen op elkaar af. Leg
ook linken met andere beleidsdomeinen, zoals duurzame ontwikkeling: beleidsmatig
dient namelijk meer ingezet te worden op het verduurzamen van de productieketen
van batterijen van elektrische wagens.

11



Bijlage voordelen autodelen onderbouwd door onderzoek

De voordelen van autodelen onderbouwd door enkele recente onderzoeken

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 split. Autodelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor
het bezit van een wagen.

Hieronder worden bovenstaande stellingen ondersteund door (buitenlands) onderzoek.

1. Minder wagens in omloop = meer vrije ruimte

Eén van de meest impactvolle voordelen van autodelen is dat het privéautobezit gevoelig daalt, met
een vermindering van het ruimtebeslag tot gevolg . Onderzoek van Carplus (tegenwoordig ComoUK)1

uit het Verenigd Koninkrijk (2015) stelt dat een gedeelde wagen 4 tot 9 privéwagens vervangt . Een2

recente studie uit Bremen (2018) stelt dat een deelwagen in de Duitse stad tot 16 privèwagens
vervangt . Brits onderzoek van het Centre for Transport Studies uit 2014 komt tot gelijkaardige3

resultaten (zie onderstaande Figuur 1).4

Figuur 1: Impact van roundtrip autodelen

[Le Vine, S., Zolfaghari, A., Polak, J. (2014). Carsharing: Evolution, Challenges and Opportunities. ACEA Scientific Advisory

Group Report, p. 12]

4 Le Vine, S., Zolfaghari, A., Polak, J. (2014). Carsharing: Evolution, Challenges and Opportunities. ACEA Scientific Advisory
Group Report

3 [Schreier, H. ea. (2018). Analysis of the Impacts of Car-Sharing in Bremen, Germany. Team Red, Study carried
out for the interreg Share North project (www.share-north.eu)

2 Vrij naar “Carplus annual survey of car clubs 2014/15”, Londen, Schotland en Engeland en Wales

1 Meijkamp, R.G., 2000, Changing consumers behaviour trough Eco-efficient Services, An empirical study on Car
Sharing in the Netherlands, Drukkerij Haveka
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De impact van autodelen op het privéwagenbezit manifesteert zich op twee manieren:

a. Privé-autobezit daalt

Door beroep te doen op deelwagens kunnen heel wat privéwagens uitgespaard worden. In het
Verenigd Koninkrijk zien we dat het autobezit bij autodelers gemiddeld met 22% daalt. Na één jaar
lidmaatschap daalde het wagenbezit van kersverse leden van 64% naar 35% .5

Onderzoek uit Amerika (2011) door Susan Shaheen komt tot dezelfde conclusie en stelt:6

”Households joining carsharing owned an average of 0.47 vehicles per household before joining
carsharing, but that average dropped to 0.24 after membership” . Zipcar, één van de grootste7

autodeelspelers ter wereld, publiceerde in 2018 de resultaten van een interne studie bij haar
Amerikaanse klanten en stelde vast dat meer dan zes op tien gebruikers geen eigen wagen heeft en
ruim de helft van de klanten een wagen van de hand deed na de aansluiting bij Zipcar (zie Figuur 2).

Figuur 2: Autobezit onder gebruikers van Zipcar VS

[Zipcar. (2018). Driving change in 2018. p. 9]

Recente studies op het Europese vasteland liggen in lijn met de onderzoeken in Amerika en het
Verenigd Koninkrijk. Zo kwam bcs (Bundesverband CarSharing) tot de vaststelling dat het aantal
wagens per 1.000 personen meer dan een vierde lager ligt bij gebruikers van roundtrip autodelen
dan bij niet-autodelers (zie Figuur 3). Ook personen die gebruik maken van peer-to-peer autodelen
en van autodeelorganisaties die een combinatie van autodeelservices aanbieden bezitten gemiddeld
minder wagens. De mensen die enkel beroep doen op free floating autodeeldiensten blijken een
gelijkaardig aantal wagens te bezitten als niet-autodelers. Opvallend is dat wanneer deze laatste
groep het lidmaatschap bij een free floating combineert met andere vormen van autodelen, het
autobezit terug gevoelig daalt .8

8 [Nehrke, G. (2018). Mobility behaviour in different carsharing-variants. Bundesverband CarSharing e.V.

7 Vrij naar: “The Impact of Carsharing on Household Vehicle Holdings: Results from a North American
Shared-use Vehicle Survey”
http://www.accessmagazine.org/articles/spring-2011/impact-carsharing-household-vehicle-ownership/

6 Internationale autoriteit op vlak van autodelen. http://tsrc.berkeley.edu/SusanShaheen

5 Vrij naar “Carplus annual survey of car clubs 2014/15”, Londen, Schotland en Engeland en Wales
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Figuur 3: Autobezit onder gebruikers van verschillende autodeelvarianten

[Nehrke, G. (2018). Mobility behaviour in different carsharing-variants. Bundesverband CarSharing e.V.]

b. Autodelen zorgt voor een vermindering van de aankoop van een privé-wagens

Eén derde van de autodelers in het Verenigd Koninkrijk zegt dat, indien ze geen lid werden van een
autodeelorganisatie, ze een privé wagen zouden gekocht hebben. Bovendien stelt 70% dat het
lidmaatschap bij een autodeelorganisatie er voor zorgt dat ze wellicht geen eigen wagen zullen kopen
in de komende 5 jaar . Een Nederlands onderzoek (KIM, 2015) stelde vast dat 37% van de autodelers9

de aankoop van een wagen zou hebben gedaan, indien ze niet waren begonnen met autodelen .10

Recenter onderzoek van de Nederlandse autodeelorganisatie Greenwheels (2018) komt tot de
vaststelling dat één van hun deelwagens 11 andere wagens uit het straatbeeld haalt . Drie van die11

elf wagens worden bespaard doordat klanten de aanschaf van een wagen uitstellen nadat ze lid
werden van de autodeelservice (zie Figuur 4).

Figuur 4: Impact aansluiting bij Greenwheels op autobezit

11 [Oldenburger, A., Olde Kalter, M-J., Timmermans, E. (2018). Hoe Greenwheels steden leefbaarder maakt.
Studie op basis van een representatieve enquête onder gebruikers. p.10]

10 “Mijn auto, jouw auto, onze auto”, KIM, 2015, p 44

9 Vrij naar “Carplus annual survey of car clubs 2014/15”, Londen, Schotland en Engeland en Wales

14



Onderzoek bij Amerikaanse gebruikers van free floating autodeelservice car2go (2016) leert ons dat
de leden voor elke car2go-wagen gemiddeld tussen de 7 à 11 wagens van de weg halen (zie Figuur12

5). Dat is vergelijkbaar met de cijfers van station based autodeelaanbieder Greenwheels.

Figuur 5: Impact aansluiting bij car2go VS op autobezit

2. Minder gereden autokilometers: reflexmatig autogebruik wordt rationeel

In het VK is een gemiddelde daling van 2.500 km tot 3.200 km van het jaarlijks gereden
autokilometers vastgesteld . Deze autodelers doen gemiddeld 20% minder autokilometers in13

vergelijking met de situatie voordat ze aan autodelen startten.

In een wereldstad als Londen legt een autodeler jaarlijks gemiddeld 3.500 autokilometers af, in
tegenstelling tot een niet autodeler die er jaarlijks gemiddeld 8.000 doet . In de rest van Engeland14

en Wales (wellicht meer vergelijkbaar met onze Vlaamse situatie) is dit verschil nog gevoelig hoger.
Een autodeler legt er jaarlijks gemiddeld 5.600 km af, een niet autodeler 12.000 km . Onderzoek uit15

Nederland (2015) bevestig bovenstaande cijfers. Nederlandse autodelers rijden gemiddeld 15% tot
20% minder met de wagen .16

Een onderzoek uit Bremen (2018) wijst uit dat autodelers gemiddeld vier keer minder de wagen
gebruiken om naar het werk te gaan dan een controlegroep bestaande uit personen uit dezelfde stad

(zie Figuur 6). Een studie van bcs (2018) die het onderscheid maakte tussen verschillende type17

autodelers komt tot een gelijkaardige conclusie. Er gaapt een grote kloof tussen het dagelijks
autogebruik van o.a. roundtrip autodelers en niet-autodelers, respectievelijk 7% en 26% gebruikt een
wagen voor woon-werkverkeer (zie Figuur 7). Wat daarbij ook opvalt is dat mensen die vormen van
station based en free floating autodelen combineren gemiddeld heel wat minder vaak voor de wagen
kiezen dan autodelers die enkel beroep doen op free floating services . Net zoals bij de impact op18

het wagenbezit, blijkt de impact op het aantal gereden kilometers positiever te zijn wanneer free
floating autodelen gecombineerd wordt met andere vormen van autodelen.

18 Vrij naar [Nehrke, G. (2018). Mobility behaviour in different carsharing-variants. Bundesverband CarSharing e.V.

17 [Schreier, H. ea. (2018). Analysis of the Impacts of Car-Sharing in Bremen, Germany. Team Red, Study carried
out for the interreg Share North project (www.share-north.eu)

16 Friso Metz, Factsheet nummer 5 op
www.crow.nl/vakgebieden/verkeer-en-vervoer/bibliotheek/kennisdocumenten/factsheets-autodelen-2016

15 “Carplus annual survey of car clubs 2014/15”, Engeland en Wales, p 20

14 “Carplus annual survey of car clubs 2014/15”, London, p 19

13 Vrij naar “Carplus annual survey of car clubs 2014/15”, Londen, Schotland en Engeland en Wales

12 [Martin, E., Shaheen, S. (2016). Impact of car2go on vehicle ownership, modal shift, vehicle miles traveled,
and greenhouse gas emissions: an analysis of five North American cities. p.9]
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Figuur 6: Aandeel auto in modal split van station based autodelers en controlegroep

[Schreier, H. ea. (2018). Analysis of the Impacts of Car-Sharing in Bremen, Germany. Team Red]

Figuur 7: Mobiliteitskeuzes onder gebruikers van verschillende autodeelvarianten

[Nehrke, G. (2018). Mobility behaviour in different carsharing-variants. Bundesverband CarSharing e.V.]

Tot slot kwam de Nederlandse autodeelorganisatie Greenwheels na een interne studie (2018) tot de
conclusie dat haar leden op jaarbasis gemiddeld 1.947 km minder met de wagen rijden dan voor hun
lidmaatschap (zie Figuur 8) .19

Figuur 8: Impact aansluiting bij Greenwheels op rijgedrag

19 [Oldenburger, A., Olde Kalter, M-J., Timmermans, E. (2018). Hoe Greenwheels steden leefbaarder maakt.
Studie op basis van een representatieve enquête onder gebruikers. p.11

16



3. Minder CO2-uitstoot

Gelinkt aan het minder rijden met de auto schat men in het VK een daling van gemiddeld 450 kg
CO2-uitstoot per autodeler . In Nederland schat men de daling van de CO2-uitstoot per persoon per20

jaar op 230 tot 320 kg. Dat is een reductie van 8 tot 13 procent .21

Minder recente studies bevestigden bovenstaande cijfers reeds: een Zwitserse studie uit 2005
berekende de CO2-vermindering als gevolg van de gewijzigde mobiliteitspatronen. Dit resulteerde in
een jaarlijkse reductie van 290 kg CO2 per autodeler. Een Britse studie uit 2007 berekende ook nog de
impact van het type wagen en de niet geproduceerde wagens. Uit hun onderzoek blijkt dat een
autodeler gemiddeld verantwoordelijk is voor een vermindering van 727 kg CO2 per jaar.

4. Autodelers maken (veel) meer gebruik van duurzame transportmodi

Het minder rijden met een wagen (zie punt 2) betekent niet dat autodelers zich minder verplaatsen.
Ze gebruiken proportioneel meer alternatieven (zie onderstaande figuur 9 uit het jaarlijks onderzoek
autodelen van Carplus). In het VK is een zeer duidelijk verschil te merken tussen autodelers en niet
autodelers op vlak van gebruik van de verschillende transportmodi. Alle autodelers doen significant
meer verplaatsingen met andere transportmodi dan de auto .22

Figuur 9: Vergelijking modal split station based autodeler - niet-autodeler
[Steer Davies Gleave (2017). Carplus annual survey of car clubs 2016/17 London. p.10]

22 Vrij naar “[Steer Davies Gleave (2017). Carplus annual survey of car clubs 2016/17 London. p.10]”

21 Idem 12

20 Vrij naar “Carplus annual survey of car clubs 2014/15”, Londen, Schotland en Engeland en Wales
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In Nederland heeft 85 procent van de autodelers een OV-abonnement (tegenover 35 procent
gemiddeld) . Zoals reeds bleek uit figuren 7 en 8 weten we dat de resultaten uit het Verenigd23

Koninkrijk ook bevestigd worden door onderzoek in Duitsland en Nederland. Autodelers doen vaker
beroep op de fiets (zie figuur 10 ) en het openbaar vervoer om zich te verplaatsen dan24

niet-autodelers.

Figuur 9: fietsgebruik bij autodelers en niet-autodelers in Bremen (2018)

5. Autodelers gebruiken minder de auto voor korte afstanden

De gebruikers van een deelwagen van autodeelaanbieders met een eigen vloot in het VK rijden
gemiddeld 55 km per uitleenbeurt van gemiddeld 6,5 u. Een gemiddelde uitleenbeurt van een
deelwagen van autodeelaanbieders zonder eigen vloot duurt 50,4 uren . Hieruit blijkt het duidelijk25

aanvullend karakter van beide systemen. De korte ritten worden gemaakt met deelwagens van
aanbieders met eigen vloot. Voor langere periodes (weekend, reisje, …) lijken de deelwagens van
aanbieders zonder eigen vloot interessanter (vaak is het gebruik voor een langere periode financieel
voordeliger bij een aanbieder zonder eigen vloot).

In onderstaande figuur 10 uit Nederlands onderzoek zien we duidelijk dat autodelers de wagen veel
minder gebruiken voor korte afstanden. Ook in Nederland blijkt dus dat autodelers niet geneigd zijn
om korte afstanden in bv. de eigen stad met de wagen te doen. Zij gebruiken veeleer alternatieve
manieren.

25 Carplus annual survey of car clubs 2014/15”, Engeland en Wales, p 46

24 idem 17

23 CROW-KpVV. Argumenten voor autodelen. p.5
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Figuur 10: Afgelegde afstand van auto’s en deelauto’s
[CROW-KpVV. Argumenten voor autodelen. p.2]

Ook interessant is dat slechts 13 procent van de ritten in een deelauto in Nederland plaatsvindt in de
ochtend- of de avondspits. Autodelers dragen dus nauwelijks bij aan het fileprobleem26

26 Vrij naar “mijn auto, jouw auto, onze auto”, KIM, 2015
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