
AUTODELEN
Evaluatierapport van de gewestelijke spreiding

2018

AGENCE DU STATIONNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE       
DÉPARTEMENT ÉTUDES ET PLANIFICATION



Planning & Studies  |  Evaluatierapport van de gewestelijke spreiding (2018) > AUTODELEN  | 2

  INLEIDING
  In overeenstemming met de 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.

  Deze werkwijze heeft als tweeledig doel de gewestelijke dekking 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 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, werden de resultaten 
opgesplitst per gemeente.

    AUTODELEN MET GEBRUIK VAN 
VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATSEN

  In 2018 bieden drie operatoren een autodeeldienst met voorbehouden parkeerplaatsen aan:  
Cambio, Ubeeqo en Zen Car.

CAMBIO UBEEQO ZEN CAR TOTAAL/GEMIDDELDE

Actieve leden 10.433 2.762 725 13.920

Stations 174 33 30 237

Plaatsen 501 66 60 627

Ritten 202.501 7.013 4.036 213.550

Ritten per dag 555 19 11 585

Gemiddelde afstand per rit (km) 18,30 54,81

Gemiddelde duur per rit (u) 6,59 5,91

Gemiddelde bezettingsgraad (%) 0,31

Gemiddelde score 1,81 1,45 2,07 1,79

Fig. 1 – Resultaten van het autodelen met gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen in 2018.
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  AANBOD

  In 2018 zijn er in het Brussels gewest 237 stations voor autodelen met gebruik van voorbehouden 
parkeerplaatsen langs de weg; deze stations hebben een totale capaciteit van 627 plaatsen. 

  Zoals blijkt uit de onderstaande grafiek, neemt het aanbod van autodelen voortdurend toe sinds de invoering 
van de eerste Cambio-voertuigen in 2003. Hoewel het besluit dat de gemeenten ertoe verplicht een strategisch 
plan uit te werken om de creatie van nieuwe autodeelstations te omkaderen, er aanvankelijk vermoedelijk 
toe heeft geleid deze dynamiek te vertragen toen het in 2013 werd gepubliceerd, stellen we een reële groei 
vast vanaf 2015. In het jaar 2018 werd een duidelijke groei opgetekend van het beschikbare aanbod met de 
inplanting van nog eens 19 autodeelstations, goed voor een stijging met bijna 9% ten opzichte van 2017. 

  We kunnen de relatieve stagnatie van het totale aantal parkeerplaatsen ten opzichte van 2017 verklaren  
door de moeilijkheden waarmee Ubeeqo te maken kreeg; deze speler was niet bij machte alle parkeerplaatsen 
in te nemen die tot zijn beschikking werden gesteld (verlies van 22 parkeerplaatsen tegenover 2017) –  
overigens heeft dit begin 2019 geleid tot de vroegtijdige beëindiging van de activiteiten van deze speler in  
het Brussels gewest.

  Het autodeelaanbod is ongelijk verdeeld over het gewestelijk 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. 
De gemeenten Brussel-Stad, Schaarbeek, Elsene en Etterbeek zijn het best bedeeld met 124, 79, 58 en 52 
voorbehouden parkeerplaatsen op hun grondgebied. Dat is de helft van het bestaande aanbod.
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Fig. 2 – Evolutie van het aanbod inzake autodelen met gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen.
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Fig. 3 – Verdeling per gemeente van het aantal plaatsen voorbehouden voor autodelen in 2018.
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Fig. 4 – Territoriale spreiding van het aanbod inzake autodelen met gebruik  
van voorbehouden parkeerplaatsen in 2018.
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  VRAAG

  In 2018 trok het autodelen met gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen 13.920 actieve klanten aan 
(minstens één gebruik) en leverde het 213.550 reservaties op, i.e. een gemiddelde van 585 gebruiken per dag.

  Hoewel deze gegevens enkel betrekking hebben op de operator Cambio, noteren we een gemiddelde 
bezettingsgraad van 31%. Dit betekent een beter gebruik van de gedeelde voertuigen in vergelijking met de 
gebruiksduur van de privévoertuigen van de Brusselse gezinnen, die gemiddeld 1 97,9% van de tijd stilstaan, 
en dus een rationalisering van het gebruik van de openbare ruimte.

  De globale vraag naar autodelen had de neiging te stabiliseren. Hoewel het aantal actieve klanten lichtjes 
is gestegen, is het aantal ritten dan weer gevoelig gedaald Dit valt meer bepaald te verklaren door de 
moeilijkheden waarmee de operatoren Ubeeqo en Zen Car te maken hebben gekregen.

  De spreiding van de vraag wordt in grote lijnen bepaald door die van het aanbod. De gemeenten Brussel-Stad, 
Schaarbeek, Elsene, Sint-Gillis en Etterbeek alleen al waren goed voor bijna 60% van de in 2018 uitgevoerde 
ritten. 

  Deze vaststelling wordt echter genuanceerd door de gemeentelijke prestatie-indexen (aantal ritten per 
parkeerplaats). Met een gewestelijk gemiddelde van 340 jaarlijkse ritten per parkeerplaats is er een vrij sterke 
vraag in Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg en Sint-Joost-ten-Node, wat aanzet om opnieuw na 
te denken over het beschikbare aanbod in deze gemeenten.

1.  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. 5 – Evolutie van de vraag naar autodelen met gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen.
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Fig. 6 – Verdeling van het aantal ritten inzake autodelen met gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen  
in 2018, volgens de gemeente waar het station gelegen is.
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  KENMERKEN VAN DE RITTEN

  De gebruikers reserveren een voertuig voor een gemiddelde duur van 6 uur en 31 minuten.  
De gemiddelde afgelegde afstand bedraagt 19 km.

  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, i.e. de verspreiding 
van de autodeelstations in functie van de toegankelijkheidszones van het gewestelijk grondgebied en een 
groeidoelstelling van het aanbod van voorbehouden parkeerplaatsen tegen 2020 opgesplitst per gemeente in 
functie van het aantal inwoners.

  Voor elk autodeelstation wordt een score bepaald op basis van zijn ligging. Een autodeelstation in 
toegankelijkheidszone C, zoals bepaald in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV), komt overeen 
met een score 0, een autodeelstation in zone B met een score 2 en een autodeelstation in zone A met een 
score 3. Om hun erkenning te behouden, moeten de operatoren een gemiddelde score van minder dan 2 behalen. 
Hoewel de operator Zen Car de opgelegde drempel momenteel niet naleeft, stellen wij vast dat de gemiddelde 
score van alle autodeelstations, voor alle operatoren samen, 1,8 bedraagt. Dat getuigt globaal van een vrij goede 
dekking van het grondgebied.
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Fig. 7 – Verdeling van het aantal ritten inzake autodelen met gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen  
in 2018, per parkeerplaats en volgens de gemeente waar het station gelegen is.
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  Door 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, zijnde 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 zowel tegemoet te komen aan zowel de territoriale dekkingsdoelstelling (de mogelijkheid van  
een autodeelstation in de buurt van elke inwoner aanbieden) als 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. Alleen de gemeenten Brussel-Stad, Etterbeek, 
Watermaal-Bosvoorde en Sint-Pieters-Woluwe hebben vandaag al hun doelstelling bereikt. Er blijven nog 
222 plaatsen te creëren, waarvan de helft alleen al in de gemeenten Anderlecht en Molenbeek, om het doel 
van 800 plaatsen tegen 2020 te bereiken.

PLAATSEN DOELSTELLING 
2020 VOLGENS 

HET AANTAL 
INWONERS

% VAN VERWEZEN-
LIJKING VAN DE 

DOELSTELLINGEN 
2020

TE CREËREN 
PLAATSEN

Anderlecht 21 77 27,3% 56

Oudergem 20 23 87,0% 3

Sint-Agatha-Berchem 11 16 68,8% 5

Brussel 124 116 100,0% 0

Etterbeek 52 33 100,0% 0

Evere 13 26 50,0% 13

Vorst 29 37 78,4% 8

Ganshoren 8 17 47,1% 9

Elsene 58 59 98,3% 1

Jette 29 34 85,3% 5

Koekelberg 7 15 46,7% 8

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

Sint-Gillis 32 34 94,1% 2

Sint-Joost-ten-Node 14 19 73,7% 5

Schaarbeek 79 89 88,8% 10

Ukkel 30 57 52,6% 27

Watermaal-Bosvoorde 24 18 100,0% 0

Sint-Lambrechts-Woluwe 23 37 62,2% 14

Sint-Pieters-Woluwe 44 29 100,0% 0

TOTAAL 627 801 222

Fig. 8 – Inachtneming van de groeidoelstellingen tegen het jaar 2020 voor het autodeelaanbod  
met gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen in 2018.
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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. Die laatsten hebben allebei vanaf de zomer van datzelfde jaar hun voertuigvloot 
gelanceerd. In 2017 kreeg ook de operator Zen Car de erkenning van autodeeloperator in “vrije vloot” in 
het vooruitzicht van de ontwikkeling van een nieuwe dienst in de loop van 2018. Aangezien deze operator  
zijn activiteit nog niet heeft aangevat, is hij niet opgenomen in dit rapport.

TOTAAL/GEMIDDELDE

Actieve leden 25.557

Voertuigen 620

Ritten 529.037

Ritten per dag 1.450

Totale duur (minuten) 18.566.205

Totale afstand (km) 4.803.884

Gemiddelde duur (min.) 35,1

Gemiddelde afstand (km) 9,1

Activiteitsgebied (km2) 72

Gemiddelde bezettingsgraad (%) 7,41 %

  AANBOD

  In 2018 beschikte het Brussels gewest over een vloot van 620 voertuigen voor het autodelen “in vrije vloot”, 
verspreid over twee gebieden binnen de gemeenten van het zuidoostelijk kwadrant van het Brussels gewest, 
de Heizelvlakte en de luchthaven van Zaventem. Deze twee bedrijfsgebieden dekken samen 45% van het 
gewestelijke grondgebied en omvatten 70% van de Brusselse bevolking.

  Uit de volgende grafiek blijkt dat het aanbod voor autodelen “in vrije vloot” een totaal van 620 voertuigen heeft 
bereikt, verdeeld over de openbare weg, goed voor een toename met meer dan 10% voor alle operatoren samen.

Fig. 9 – Resultaten van het autodelen “in vrije vloot” in 2018.
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Fig. 10 – Evolutie van het aanbod voor autodelen “in vrije vloot”.

Fig. 11 – Spreiding over het grondgebied van het aanbod voor autodelen “in vrije vloot” in 2018.
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  VRAAG

  Het autodelen “in vrije vloot” telt 25.557 actieve leden (minstens één gebruik in 2018). Die hebben in 2018 
529.037 ritten gereden, met een gemiddelde van 1.450 ritten per dag.

  Voor alle operatoren samen bedraagt de gemiddelde bezettingsgraad 7,4%. Dit betekent een beter gebruik van 
de gedeelde voertuigen in vergelijking met de gebruiksduur van de privévoertuigen van de Brusselse gezinnen, 
die gemiddeld 2 97,9% van de tijd stilstaan, en dus een zekere - weliswaar kleine - rationalisering van het gebruik 
van de openbare ruimte.

  Zoals blijkt uit de onderstaande grafiek, bleef de vraag naar autodelen “in vrije vloot” sterk groeien. Het aantal 
actieve klanten is verdubbeld, terwijl het aantal ritten met 60% is gestegen in 2018.

2.  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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  De spreiding van de vraag wordt in grote lijnen bepaald door die van het aanbod. De vraag is geconcentreerd 
in de gemeenten van de eerste kroon, in het zuidoostelijk kwadrant van het Brussels gewest, met inzonderheid 
38% van de ritten die vertrekken in de gemeenten Stad-Brussel of Elsene.

  De analyse van het aantal ritten per gemeente volgens plaats van vertrek en bestemming (zie figuur 13) toont 
een relatie centrum-periferie voor het gebruik van het autodelen “in vrije vloot”: de centrale gemeenten, i.e. 
Brussel-Stad, Elsene, Sint-Gillis en Etterbeek, lijken veeleer gemeenten van bestemming in plaats van vertrek, 
terwijl de residentiële gemeenten van de tweede kroon worden gedomineerd door de functie “vertrek”.

Fig. 12 – Evolutie van de vraag naar autodelen “in vrije vloot”. 
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Fig. 13 – Verdeling van het aantal ritten op het vlak van autodelen in vrije vloot in 2018,  
volgens de gemeente van vertrek en van bestemming.
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  KENMERKEN VAN DE RITTEN

  De gebruikers reserveren een voertuig voor een gemiddelde duur van 35 minuten. De gemiddelde afgelegde 
afstand bedraagt 9,1 km.

  Over het hele jaar observeren we een piek in het gebruik tussen 08.00 en 09.00 uur ‘s morgens en tussen 18.00 
en 19.00 uur ‘s avonds. Dit profiel verschilt licht ten opzichte van de pieken die doorgaans tijdens de spitsuren 
worden waargenomen voor alle verplaatsingen die het Brussels gewest als vertrekpunt of bestemming hebben 3. 
We kunnen dit verschil gelijkstellen met een profiel van een gebruiker die wordt geconfronteerd met latere 
werkuren of een gebruik dat verhoudingsgewijs hoger is voor vrijetijdsdoeleinden ‘s avonds.
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3.  LEBRUN K. et al., De verplaatsingsgewoonten in Brussel, Katernen van het Kenniscentrum van de mobiliteit  
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2013, blz. 16.

Fig. 14 – Verdeling volgens uur van de ritten op het vlak van autodelen “in vrije vloot” in 2018.
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  CONCLUSIES

  Op het einde van het jaar 2018 heeft de operator Ubeeqo zijn activiteiten gestaakt en vond er een interne 
reorganisatie plaats bij Zen Car. Dit vertaalde zich in een globaal gezien minder uitgesproken toename van het 
aanbod, i.e. 0,6% extra plaatsen, en in een afname van de vraag, i.e. 7,3% minder ritten, in vergelijking met 2017.

  Anderzijds registreerden de operatoren van het autodelen “in vrije vloot” een opmerkelijke toename van het 
aanbod en de vraag met respectievelijk 10% extra voertuigen en 60% extra ritten in 2018.

  Voor alle operatoren samen noteren we uiteindelijk bemoedigende prestaties in 2018, met 627 voorbehouden 
plaatsen (+0,6%), 620 voertuigen in vrije vloot (+10,7%) en een totaal van 742.587 ritten (+31,6%) afgelegd door 
bijna 40.000 actieve gebruikers (+51,9%). 

  Ook al is er een autodeelaanbod in alle Brusselse gemeenten, toch is het ongelijk verdeeld over het gewestelijk 
grondgebied en is het nog steeds geconcentreerd in de gemeenten van de eerste kroon, voornamelijk ten oosten 
van het Kanaal. Ook op het vlak van gebruik is de vraag het grootst in het Brussels gewest. 

  Deze tendens zou in evenwicht kunnen worden gebracht door een uitgebreider overleg tussen de operatoren  
en de gemeenten om geleidelijk de voor 2020 gestelde doelstellingen te halen in functie van het aantal  
inwoners per gemeente en zodoende een homogeen aanbod op het gewestelijk grondgebied aan te bieden.  
In dit opzicht is er nog een tekort van 220 plaatsen in de gemeenten die het door het besluit vastgestelde doel 
niet hebben bereikt.

  Tot slot gedragen de gebruikers zich op zeer uiteenlopende wijze volgens de modellen van autodelen.  
Een autodeelrit met een voorbehouden plaats heeft immers een gemiddelde duur van 6 uur en 30 minuten  
voor 19 gereden kilometer, terwijl een autodeelrit “in vrije vloot” gemiddeld 35 minuten duurt voor  
9 gereden kilometer. 

  Hieruit blijkt dat er veeleer een verhouding van complementariteit en niet van concurrentie zou bestaan tussen 
de twee bestaande systemen; dit lijkt te beantwoorden aan de noden van een steeds grotere clientèle.

Fig. 15 – Evolutie van de resultaten van het autodelen in Brussel in 2018.

2017 2018 EVOLUTIE

Actieve leden 25.987 39.477 +51,9%

Voorbehouden plaatsen 623 627 +0,6%

Voertuigen “in vrije vloot” 560 620 +10,7%

Ritten 564.289 742.587 +31,6%


