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  INLEIDING
  In overeenstemming met artikelen 6 en 7 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 

21 maart 2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik van parkeerplaatsen door operatoren van 
gedeelde motorvoertuigen dienen de erkende operatoren één keer per jaar de exploitatiegegevens aan het 
Parkeeragentschap te bezorgen en mee te werken aan een enquête bij de gebruikers.

  Dit rapport is gebaseerd op gegevens uit het formulier dat het Gewestelijk Parkeeragentschap in 2020 naar 
de verschillende erkende operatoren in het Brussels Gewest heeft gestuurd.

  De gegevens over de activiteit van “free-fleet”-operator Poppy zijn dan weer afkomstig van een dataset die  
via het Vianova-platform toegankelijk is. Die gegevens zijn dus beschikbaar in een specifiek formaat  
(GBFS 2.01-formaat) en de toegang tot de informatie is gekoppeld aan een kaderovereenkomst tussen 
het Gewest en het Vianova-platform. Bovendien geven we mee dat de informatie over de activiteiten van 
Poppy uitsluitend betrekking heeft op de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020.

  Het voornaamste doel van deze manier van werken is om de gewestelijke spreiding van het aanbod en de 
vraag naar gedeelde motorvoertuigen te evalueren. De gegevens in verband met het aanbod, meer bepaald 
autodeeldiensten die gebruik maken van voorbehouden parkeerplaatsen op straat, worden bovendien 
geanalyseerd voor alle operatoren (inclusief Cambio en Zen Car). De gegevens in verband met de vraag hebben 
dan enkel betrekking op de activiteit van de operator Cambio, aangezien de operator Zen Car zijn activiteit 
begin 2021 heeft stopgezet wegens onvoldoende rentabiliteit als gevolg van de Covid-19-crisis.

  Met deze nota wil het Parkeeragentschap voldoen aan zijn opdracht om de exploitatiegegevens van de erkende 
operatoren samen te vatten en door te geven. Om een zekere mate van vertrouwelijkheid in acht te nemen 
en te garanderen dat de gegevens op een doeltreffende manier kunnen worden gelezen, worden de resultaten 
opgesplitst per gemeente.

1.  GBFS en MDS zijn twee gegevensformaatstandaarden voor (micro)deelmobiliteit die naast elkaar bestaan in het BHG. Ter informatie volgen hierna 
enkele links naar de specificaties van GBFS v2.0 en MDS: 
https://github.com/NABSA/gbfs/blob/v2.0/gbfs.md et https://github.com/openmobilityfoundation/mobility-data-specification/tree/main/provider
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    AUTODELEN MET GEBRUIK VAN 
VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATSEN

  In 2020 bieden twee operatoren een autodeeldienst met voorbehouden parkeerplaatsen aan:  
Cambio en Zen Car.

Fig. 1 – Resultaten van het autodelen met gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen in 2020.

CAMBIO ZEN CAR TOTAAL/GEMID-
DELDE

Leden 19.237 - -

Stations 191 32 223

Plaatsen 582 64 646

Totaal aantal ritten 221.175 - -

Ritten per dag 606 - -

Gemiddelde duur per rit (u) 7,10 - -

Bezettingsgraad* (%) 34% - -

Gemiddelde score** 1,81 1,94 1,83
* De verhouding tussen het aantal uren dat de voertuigen worden gebruikt en het aantal uren dat ze beschikbaar zijn.
** Voor elk autodeelstation wordt een score bepaald op basis van locatie.
Een station in toegankelijkheidszone C, zoals bepaald door de GSV (gewestelijke stedenbouwkundige verordening), krijgt score 0. Zone B is gelijk aan 
score 2 en zone A aan score 3.

(Cambio,2020 ; Zen Car, 2020)
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  AANBOD

  Eind 2020 waren er in het Brussels Gewest 223 stations voor autodelen met gebruik van voorbehouden 
parkeerplaatsen langs de weg (Cambio + Zen Car), goed voor een totale capaciteit van 646 plaatsen.

  Zoals blijkt uit de onderstaande grafiek (Fig. 2), neemt het aanbod van autodelen voortdurend toe sinds 
de eerste Cambio-voertuigen in 2003 werden ingezet. Hoewel het besluit (2013) dat de gemeenten verplicht 
om een strategisch plan uit te werken om de creatie van nieuwe stations te omkaderen, die dynamiek 
aanvankelijk leek te vertragen, tekenen we tussen 2015 en 2017 een stevige groei op. Sindsdien is er sprake  
van een relatieve stabilisatie van het aantal stations en een zeer lichte stijging van het aantal nieuw 
gecreëerde plaatsen.

  Tussen 2019 en 2020 kwamen er slechts vier nieuwe stations bij, met in totaal 8 plaatsen2: Montenegro 
(Sint-Gillis), Noville (Koekelberg), Zwitserland (Elsene) en White Star (Sint-Pieters-Woluwe)3. Naast de nieuwe 
plaatsen die door deze vier stations werden gecreëerd, is het aantal plaatsen in de twee stations Brugmann 
en MIVB verdubbeld, wat resulteert in 3 extra plaatsen (2 nieuwe voor Brugmann en 1 nieuwe voor MIVB). 
Het aantal plaatsen in de stations blijft bovendien uitbreiden, maar veel gematigder dan de voorgaande jaren.

  Uiteindelijk komt de in 2020 waargenomen ontwikkeling meer overeen met een uitbreiding met nieuwe stations 
dan een verdichting van de bestaande stations.
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Fig. 2 – Evolutie van het aanbod inzake autodelen met gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen in 2020.

2. Verdeling van het aantal plaatsen over elk van deze vier stations in 2020: Montenegro: 2; Zwitserland: 3; Noville: 1 en White Star: 2.
3.  Interessant is dat in de loop van 2020 de stations Zwitserland en White Star, die voordien waren toegewezen aan operator Ubeeqo, werden 

overgenomen door de operator Cambio. Toen Ubeeqo nog actief was, beschikten deze twee stations over respectievelijk 5 en 3 plaatsen.

(Cambio,2020 ; Zen Car, 2020)
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Fig. 3-a – Verdeling per gemeente van het aantal plaatsen voorbehouden voor autodelen in 2020.

  Vanuit geografisch oogpunt blijft het aanbod op het vlak van autodelen met gebruik van voorbehouden 
parkeerplaatsen langs de weg nogal ongelijk over het gewest verdeeld. Dat aanbod concentreert zich 
hoofdzakelijk in het centrum van de stad en in de gemeenten van de eerste kroon, vooral ten oosten van 
het kanaal (zie Fig. 4).

  Brussel-Stad, Schaarbeek, Elsene en Etterbeek zijn de vier best uitgeruste gemeenten: zij alleen al 
beschikken over bijna 352 plaatsen, d.w.z. meer dan de helft van het bestaande aanbod (Fig. 3-a). Wat het 
uitrustingsniveau in verhouding tot het aantal inwoners betreft, blijven Etterbeek en Brussel-Stad koplopers, 
die op de hielen worden gezeten door de gemeenten Watermaal-Bosvoorde en Sint-Pieters-Woluwe, die in 
verhouding tot hun aantal inwoners beter bedeeld zijn dan Schaarbeek en Elsene (Fig. 3-b).

(Cambio,2020 ; Zen Car, 2020)
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Fig. 3-b – Verdeling per gemeente van het aantal plaatsen voorbehouden voor autodelen  
per 10.000 inwoners in 2020.

(Cambio,2020 ; Zen Car, 2020 ; BISA, 01/01/2020)
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Fig. 4 – Territoriale spreiding van het aanbod inzake autodelen met gebruik van voorbehouden 
parkeerplaatsen in 2020.
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 NALEVING VAN DE DOELSTELLINGEN

 Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 legt ten minste twee doelstellingen 
vast voor de ontwikkeling van het autodelen met gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen, namelijk 
de spreiding van de autodeelstations volgens de toegankelijkheidszones van het gewestelijk grondgebied 
en een groeidoelstelling van het aanbod van voorbehouden parkeerplaatsen tegen 2020 opgesplitst per 
gemeente naargelang van het aantal inwoners.

 Voor elk autodeelstation wordt een score bepaald op basis van zijn ligging. Een autodeelstation komt in 
toegankelijkheidszone C, zoals bepaald in de GSV, overeen met een score 0, in zone B met een score 2 en 
in zone A met een score 3. Om hun erkenning te behouden, moeten de operatoren een gemiddelde score van 
minder dan 2 behalen. In 2020 behaalden de operatoren Cambio en Zen Car een score van respectievelijk 
1,81 en 1,94 (bij een globaal gemiddelde van 1,83). Hoewel die scores wijzen op een dienstverleningsniveau 
dat in grote lijnen in overeenstemming is met de opgelegde drempel, verhullen ze ook de relatieve ongelijkheid 
in de geografische spreiding van de stations.

 Met het oog op de verwachte evolutie van de autodeeldienst met gebruik van voorbehouden plaatsen en 
de demografische groeitendensen werd de groeidoelstelling vastgelegd op 2% van de bevolking in 2020, 
wat overeenkomt met 25.000 klanten. Aangezien het gebruikelijke referentiecijfer voor de rentabiliteit 
van een autodeelvoertuig 30 klanten per voertuig bedraagt, vertaalt dit zich in een doelstelling van 
801 voorbehouden parkeerplaatsen voor het autodelen. Om tegemoet te komen aan zowel de territoriale 
spreidingsdoelstelling (de mogelijkheid van een autodeelstation in de buurt van elke inwoner aanbieden) 
als aan het logische groeipotentieel van de dienst, werd deze doelstelling opgesplitst op basis van het aantal 
inwoners per gemeente.

 De onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal voorbehouden parkeerplaatsen die nog moeten 
worden gecreëerd, rekening gehouden met deze splitsing. Enkel de gemeenten Brussel-Stad, Etterbeek, Elsene, 
Schaarbeek, Watermaal-Bosvoorde en Sint-Pieters-Woluwe hebben hun doelstelling nu al bereikt. In totaal 
moeten er nog 219 plaatsen bij komen, waarvan de helft in de gemeenten Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek, 
met het oog op de doelstelling van 800 plaatsen die tegen eind dit jaar moet bereikt zijn.
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GEMEENTEN PLAATSEN DOELSTELLING 2020 
NAARGELANG

HET AANTAL 
INWONERS

% VAN DE 
DOELSTELLINGEN 

2020 
VERWEZENLIJKT

PLAATSEN 
DIE ER PER 

GEMEENTE BIJ 
MOETEN KOMEN

Anderlecht 17 77 22,1% 60

Oudergem 16 23 69,6% 7

Sint-Agatha-Berchem 12 16 75% 4

Brussel 146 116 100% 0

Etterbeek 48 33 100% 0

Evere 11 26 42,3% 15

Vorst 35 37 94,6% 2

Ganshoren 9 17 52,9% 8

Elsene 62 59 100% 0

Jette 27 34 79,4% 7

Koekelberg 7 15 46,7% 8

Sint-Jans-Molenbeek 9 65 13,8% 56

Sint-Gillis 27 34 79,4% 7

Sint-Joost-ten-Node 15 19 78,9% 4

Schaarbeek 96 89 100% 0

Ukkel 34 57 59,6% 23

Watermaal-Bosvoorde 22 18 100% 0

Sint-Lambrechts-Woluwe 19 37 51,4% 18

Sint-Pieters-Woluwe 34 29 100% 0

TOTAAL 646 801 73% 219

Fig. 5 – Naleving van de groeidoelstellingen tegen het jaar 2020 voor het autodeelaanbod met 
gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen in 2020.

(Cambio, 2020 ; Zen Car, 2020 ; besluit BHR, 2013)



Planning & Studies  |  Evaluatierapport van de gewestelijke spreiding (2020) > AUTODELEN  | 10

 VRAAG

 In 2020 trok de Cambio-dienst 19.237 actieve klanten aan en leverde die 221.175 reservaties op, wat een 
gemiddelde van 606 ritten per dag betekent. 

 Figuur 5 hieronder toont aan dat zowel wat het aantal actieve klanten als het aantal afgelegde ritten betreft, 
het gebruik van de Cambio-dienst in 2020 is toegenomen, ondanks de bijzondere Covid-19-context.

 Als we het gemiddelde stilstandniveau gekoppeld aan de bezettingsgraad voor 2020 (66%) vergelijken met 
dat van een privévoertuig (98%4), stellen we vast dat een Cambio-voertuig ongeveer 30% minder openbare 
parkeerruimte inneemt dan een conventioneel voertuig. Ook is de gemiddelde bezettingsgraad tussen 2019 
en 2020 licht gestegen (van 32% naar 34%), wat betekent dat er minder voertuigen stilstaan.

 De geografische situering van de vraag van de Cambio-gebruikers komt in grote lijnen overeen met die van 
het aanbod van die operator (zie Fig. 6). De gemeenten Brussel-Stad, Schaarbeek, Elsene en Etterbeek alleen 
al zijn goed voor bijna 50% van de ritten in 2020.

 Die vaststelling wordt echter genuanceerd door de gemeentelijke prestatie-indexen (aantal ritten per 
parkeerplaats - zie Fig. 7). Met een gewestelijk gemiddelde van 394 ritten per jaar en per parkeerplaats noteren 
we een relatief grotere vraag in Koekelberg, Sint-Gillis, Vorst en Sint-Jans-Molenbeek, wat het idee versterkt 
dat het nuttig zou zijn om in die gemeenten het dienstverleningsniveau prioritair te herbekijken (we geven mee  
dat geen enkele van deze 4 gemeenten eind 2020 de doelstellingen van het referentiebesluit heeft gehaald:  
zie hierboven). 

 We stellen ook vast dat gebruikers in 2020 een Cambio-voertuig reserveerden voor een gemiddelde duur 
van 7 uur en 6 minuten, dit is 18 minuten meer dan het jaar voordien.

4.  Lebrun K. et al., 2014, De verplaatsingsgewoonten in Brussel: diepteanalyses, Katernen van het Kenniscentrum van de mobiliteit 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2014, blz. 46
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Fig. 6 – Evolutie van de vraag naar autodelen met gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen in 2020.

(Cambio, 2020)
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Fig. 7 – Verdeling van het aantal ritten inzake autodelen met gebruik van voorbehouden 
parkeerplaatsen in 2020, volgens de gemeente waar het station gelegen is.

(Cambio, 2020)
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Fig. 8 – Verdeling van het aantal ritten met deelauto’s met gebruik van voorbehouden 
parkeerplaatsen in 2020, per parkeerplaats en naargelang de gemeente waar het station gelegen is.

(Cambio, 2020)
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   AUTODELEN IN “VRIJE VLOOT” 
 In juni 2016 keurde de regering een nieuw besluit betreffende het autodelen “in vrije vloot” met gebruik van 
openbare parkeerplaatsen goed. Dat heeft twee nieuwe operatoren, DriveNow en Zipcar, aangemoedigd om 
zich op de markt te wagen. Beide operatoren lanceerden vanaf de zomer van datzelfde jaar hun voertuigvloot.

 In 2019 vonden enkele opmerkelijke evoluties plaats: Zipcar werd opgekocht door Poppy en DriveNow 
stopte met zijn activiteit. Vanaf het voorjaar van 2019 en gedurende het hele jaar 2020 is alleen nog Poppy 
op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief als operator die werkt met openbare 
parkeerplaatsen “in vrije vloot”.

 Ter herinnering: de informatie over de activiteit van Poppy voor het jaar 2020 heeft uitsluitend betrekking 
op de periode van juni tot en met december. Gelet op die bijzondere omstandigheden wordt in dit rapport 
een vergelijkende analyse (2019 - 2020) van deze korte periode gemaakt en toegelicht.

POPPY
(juli 2019 - december 2019)

POPPY
(juni 2020 - december 2020)

Actieve leden 4.066 23.228

Voertuigen 140 213

Totaal aantal ritten 26.101 98.609

Ritten per dag 72 269

Totale duur (u) 24.611 94.881

Totale afstand (km) 283.880 878.980

Gemiddelde duur per rit (min) 00:56:36 00:57:44

Gemiddelde afstand per rit (km) 10,9 9

Gemiddelde bezettingsgraad (%) 2 6

Fig. 9 – Resultaten van het autodelen “in vrije vloot” over de laatste 5-6 maanden van 2019 en 2020.

(Poppy, 2019 en 2020)

 AANBOD

 In de tweede helft van 2020 werden er ongeveer 213 voertuigen ingezet voor autodelen in vrije vloot, dat is 
bijna 70 voertuigen meer dan in de tweede helft van 2019.

 Die 213 voertuigen zijn verdeeld binnen een perimeter die beperkt is tot de gemeenten van het zuidoostelijke 
kwadrant van het Brussels Gewest, het Heizelplateau, de Broekwijk in Anderlecht en het noordelijke gedeelte 
van het park van de Nationale Basiliek van het Heilig Hart in Koekelberg (zie Fig. 10). Deze activiteitsperimeter 
bestrijkt 35% van het gewestelijke grondgebied en omvat ongeveer 71% van de Brusselse bevolking.
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Fig. 10 – Spreiding van het aanbod voor autodelen in vrije vloot over het grondgebied in 2020.
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  VRAAG

  Het aantal ritten is in de tweede helft van 2020 meer dan verdrievoudigd ten opzichte van dezelfde periode 
vorig jaar, met 269 dagelijkse ritten tegenover 72 in 2019. Ook de totale duur en de totale afstand van alle 
tussen 2019 en 2020 uitgevoerde ritten gaan duidelijk in stijgende lijn.

  De gemiddelde bezettingsgraad klom van 2% in 2019 naar 6% in 2020, wat neerkomt op een verdrievoudiging 
van de benuttingsgraad van de vloot.

  Hoewel die cijfers op het eerste gezicht doen vermoeden dat de Covid-19-crisis niet meteen een negatief 
effect lijkt te hebben gehad op het gebruik van de Poppy-dienst - integendeel - nopen het onvolledige karakter 
van deze cijfers en de ingrijpende veranderingen die zich in 2019 in de sector hebben voorgedaan, niettemin 
tot grote voorzichtigheid in verband met een dergelijke vaststelling.
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  CONCLUSIES
  Het jaar 2020 stond in het teken van de Covid-19-gezondheidscrisis, die ontegensprekelijk gevolgen heeft 

gehad voor de activiteiten van de verschillende operatoren die actief zijn op het grondgebied van het gewest, 
zij het - althans volgens de beschikbare gegevens - op een nogal ongelijke manier.

  In het segment autodelen met voorbehouden parkeerplaatsen werden de activiteiten van Zen Car eind 2020 
stopgezet (wat verklaart waarom er geen volledige gegevens voor die operator beschikbaar zijn), terwijl  
de uitrol van Cambio omwille van kostenbesparingen (en door vertragingen bij de levering) hoofdzakelijk 
beperkt bleef tot de opening van vier nieuwe stations (Montenegro, Noville, Zwitserland en White Star) en  
de versterking van stations Brugmann en MIVB.

  Wat het autodelen in vrije vloot betreft, was alleen Poppy in 2020 nog actief. Het ontbreken van volledige 
gegevens (voor 2019 werden alleen de resultaten van het tweede halfjaar voorgelegd) en de daaruit 
voortvloeiende representativiteitsproblemen maken het moeilijk om een balans van deze dienst op te maken, 
ook al blijkt uit de op basis van de beschikbare cijfers uitgevoerde vergelijking dat de indicatoren in stijgende 
lijn gaan (forse toename van het aantal leden, de beschikbare voertuigen, de afgelegde afstanden en rijtijden). 
Dat wijst erop dat de bijzondere gezondheidscontext niet meteen negatieve gevolgen heeft gehad voor de 
activiteiten van deze operator, integendeel. We moeten evenwel erg voorzichtig blijven met een dergelijke 
vaststelling.

  Ook al is er een autodeelaanbod in alle Brusselse gemeenten, toch blijft het nog behoorlijk ongelijk verdeeld 
over het gewestelijke grondgebied en is het nog steeds vooral geconcentreerd in de gemeenten van de eerste 
kroon, voornamelijk ten oosten van het kanaal. Ook op het vlak van gebruik is de vraag daar het grootst binnen 
het Brussels Gewest.

  Tot slot geven we nog mee dat het jaar 2020 de deadline was voor het halen van de groeidoelstellingen 
van het besluit van 2013 voor autodelen via stations. Op het einde van dat jaar was iets minder dan 
driekwart van de 800 oorspronkelijk geplande stations gerealiseerd, waarbij slechts vijf gemeenten 
(Brussel-Stad, Etterbeek, Schaarbeek, Watermaal-Bosvoorde en Sint-Pieters-Woluwe) hun doelstelling 
hebben gehaald of zelfs overtroffen, terwijl de helft van de ongeveer 220 nog te realiseren stations  
zo goed als gelijk wordt uitgerold in Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek.


