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  INLEIDING
  Overeenkomstig 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 een keer per jaar de exploitatiegegevens aan het parkeeragentschap te bezorgen 
en mee te werken aan een enquête bij de gebruikers.

  Deze werkwijze heeft als tweeledig doel de gewestelijke spreiding van het aanbod en de vraag naar gedeelde 
motorvoertuigen te evalueren en de impact van autodelen op het gebruik van verschillende vervoermiddelen in 
Brussel te meten.

  Met deze nota wil het parkeeragentschap voldoen aan haar opdracht om de exploitatiegegevens van de erkende 
operatoren samen te vatten en door te geven. Om een zekere mate van vertrouwelijkheid te respecteren en te 
verzekeren dat de gegevens efficiënt kunnen worden gelezen, werden de resultaten onderverdeeld per gemeente.

    “ROUND TRIP” AUTODELEN MET GEBRUIK  
VAN VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATSEN

  Op dit moment bieden drie operatoren een autodeeldienst aan met voorbehouden parkeerplaatsen: Cambio,  
Zen Car en Ubeeqo. De statistieken van Ubeeqo zijn niet opgenomen in dit rapport, aangezien Ubeeqo nog maar 
recent is erkend en dus de kans nog niet heeft gehad om in 2016 nieuwe autodeelstations te openen.

CAMBIO ZENCAR

Leden 11.720 3.445

Voertuigen 435 54

Stations 143 35

Plaatsen 427 68

Trajecten 172.545 3.921

Trajecten per dag 470 11

Gemiddelde duur 6,83 10,8

Gemiddelde afstand (km) 54

Bezettingsgraad* (%) 34,06%

Antwoord aan de vraag** (%) 91,10% 92,80%

Gemiddelde score*** 1,85 2,16

*  Verband tussen de gebruikte en de beschikbare tijd van de dienst.
**  Verband tussen het aantal aanvragen waaraan werd voldaan en het totale aantal aanvragen.
***   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.
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  AANBOD

  In 2016 telde het Brusselse Gewest een vloot van 489 voertuigen voor autodelen met gebruik van voorbehouden 
parkeerplaatsen. Die zijn onderverdeeld over 178 stations, met een totale capaciteit van 495 plaatsen. Zoals 
blijkt uit onderstaande grafiek zijn de vraag naar en het aanbod van autodelen sinds de invoering van de eerste 
Cambiovoertuigen in 2003 in constante stijging. Het jaar 2016 alleen al kende een forse groei met meer dan 20% 
extra stations en voertuigen. 

  Het aanbod aan autodelen is ongelijk verdeeld over het gewestelijke grondgebied. Het concentreert zich 
hoofdzakelijk in het centrum van de stad en in de gemeenten van de eerste kroon, vooral ten oosten van het 
kanaal. Brussel-Stad, Schaarbeek, Elsene en Etterbeek zijn de best bedeelde gemeenten met 117, 56, 55 en 38 
voorbehouden parkeerplaatsen op hun grondgebied. Dat is meer dan de helft van het bestaande aanbod.
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  Desondanks blijkt dat het doel om stations te spreiden relatief goed in acht genomen is. Alle 19 gemeenten zijn 
voorzien van een station waarbij de gemiddelde score van de stations 1,91 bedraagt. Dat getuigt van een goede 
dekking van het grondgebied in het licht van de toegankelijkheidszones van de GSV.
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  VRAAG

  De dienst wordt grotendeels vertegenwoordigd door Cambio en trekt meer dan 15.000 klanten aan, die jaarlijks 
176.000 trajecten afleggen. Dat zijn gemiddeld 480 trajecten per dag. 

  De spreiding van de vraag wordt in grote lijnen bepaald door die van het aanbod. De gemeenten Brussel-Stad, 
Schaarbeek, Elsene en Etterbeek alleen al waren goed voor meer dan de helft van de trajecten in 2016. 

 Gemiddeld wordt aan 92% van de reserveringsaanvragen voldaan.
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  KENMERKEN VAN DE TRAJECTEN

  Een Cambiogebruiker legt gemiddeld 54 km af in bijna 7 uur tijd. Over het hele jaar observeren we een piek  
in gebruik tijdens de spitsuren (rond 9 uur en 18 uur) en in het weekend. 
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    AUTODELEN IN “VRIJE VLOOT” MET GEBRUIK 
VAN OPENBARE PARKEERPLAATSEN

  In juni 2016 keurde de regering een nieuw arrest goed dat “vrije vloot”-autodelen toelaat met gebruik van 
openbare parkeerplaatsen. Dat heeft de komst van nieuwe operatoren aangemoedigd: DriveNow et Zipcar.

  Die laatsten hebben allebei hun voertuigvloot gelanceerd in de lente van 2016. De gegevens hieronder zijn dan 
ook gebaseerd op een korte periode (september-december). De kans is groot dat de geregistreerde resultaten 
gedeeltelijk beïnvloed zijn door het effect van de lancering van dit nieuwe systeem van autodelen.

DRIVENOW ZIPCAR

Leden 9.904 (waarvan 2084 actief) 2.786

Voertuigen 300 250

Aantal trajecten (2016) 40.897 9.850

Aantal trajecten per dag (2016) 410 90

Gemiddelde duur (min) 28,2 33,84

Gemiddelde afstand (km) 7,25 7,65

Activiteitsgebied (km2) 60,14 54,00

Bezettingsgraad (%)* 7,58%

* Verband tussen de gebruikte en de beschikbare tijd van de dienst.
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  AANBOD

  In 2016 aanvaardde het Brusselse Gewest een vloot van 550 voertuigen voor “vrije vloot”-autodelen. Die zijn 
verspreid over twee gebieden binnen de gemeenten van het zuidoostelijke kwadrant van het Brusselse Gewest. 
Elk gebied beslaat een oppervlak dat gelijk is aan een derde van het gewest.
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  VRAAG

  ”Vrije vloot”-autodelen boekt bijna 12.960 klanten. Die hebben in 2016 meer dan 50.000 trajecten afgelegd,  
met een gemiddelde van 500 trajecten per dag. 

  Zoals de twee kaarten hieronder laten zien, wordt de spreiding van de vraag bepaald door die van het aanbod. 
Het cliënteel is geconcentreerd in de gemeenten van het zuidoostelijke kwadrant van het Brusselse Gewest, in 
het bijzonder in Elsene en langs de Louiza-flessenhals. Twee derde van de trajecten (67,2%) vertrekt van een 
parkeerplaats op het grondgebied van de Brusselse gemeenten Etterbeek, Elsene, Sint-Gillis of Schaarbeek.
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* De gegevens hierboven slaan alleen op Zipcar.
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  KENMERKEN VAN DE TRAJECTEN

 Een gebruiker legt gemiddeld 7,33 km af in 29 minuten en 20 seconden. 

 Over het hele jaar observeren we een piek in gebruik tussen 17.30 en 19 uur en in het weekend. 
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* De gegevens hierboven slaan alleen op Zipcar.


