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Particulier autodelen, een  
opstap naar professioneel autodelen

Wat bedoelen we met particulier autodelen?

In tegenstelling tot professioneel autodelen, is 
het autodelen onder buren (particulier autodelen) 
gewoonlijk slechts een auto die gedeeld wordt 
door een beperkte groep, vaak vrienden, familie 
of buren. De auto behoort toe tot iemand van de 
gebruikers en zij of hij stelt ze ter beschikking 
tot de anderen. De verzekering en andere vra-
gen met betrekking tot schade worden normaal 
gezien bepaald in een overeenkomst tussen de 
gebruikers. De groep van autodelers wordt niet 
opgericht om winst te maken; de tarieven worden 
zo bepaald dat ze slechts de onkosten dekken 
(afschrijvingskosten van de wagen zijn inbegre-
pen). In tegenstelling tot professioneel autodelen, 
zijn particuliere autodeelgroepen er niet op uit 
om het aantal deelnemers te doen stijgen. Elkaar 
persoonlijk kennen is een belangrijk kenmerk van 
deze “vertrouwensgroepen”. 
De grootste hinderpaal voor de groei van auto-
delen – naast het gebrek aan duidelijke en ac-
curate informatie over hoe het werkt – is dat veel 
mensen autobezit eerder aanzien als een status-
symbool, in plaats van simpelweg een vervoers-
middel, en enorme bedragen worden betaald voor 
dit symbool. Vaak wordt een auto gekozen om 
de wereld ervan te overtuigen welke positie men 
inneemt op de maatschappelijke ladder. De wagen 
wordt door onbevoorrechte groepen dikwijls 
aanzien als het bewijs dat iemand aanvaard is bin-
nen de maatschappij. De auto-industrie draagt op 
verschillende manieren bij tot deze perceptie door 
advertenties naar specifieke doelgroepen.
Als een autobezitter bereid is een wagen te delen 
met iemand buiten zijn gezin, of als iemand beslist 
om geen eigen wagen nodig te hebben, omdat 

hij/zij kan gebruik maken van iemand uit zijn ken-
nissenkring, dan is dit werkelijk al een beduidende 
vooruitgang. Het principe dat men het gebruik 
verkiest boven het bezit, waarop autodelen geba-
seerd is, begint met een mentaliteitswijziging tot 
rationeel autogebruik. Particulier autodelen kan de 
eerste stap zijn.

Autopia – Het Belgisch steunpunt voor par-
ticulier autodelen

Particulier autodelen wordt in vele Europese 
landen uitgeoefend, maar er zijn geen voorzienin-
gen, noch vanuit de overheid, noch vanuit privaat 
initiatief, die informatie verzamelen en publiceren 
over de talrijke wijdverspreide groepen die een 
auto delen.

Fig. �: Particulier autodelen in Gent, België (Bron: 
Autopia)

Wat bedoeld wordt met autodelen, is simpelweg het delen van wagens, professioneel georgani-
seerd en beheerd. Dit is het onderwerp van het momo Autodeel-project. In deze factsheet willen 
we het daarentegen hebben over een vorm van gedeeld autogebruik, wat in enkele gevallen een 
opstap betekent naar professioneel autodelen. Het gaat over particulier autodelen: autodelen 
onder vrienden en buren.
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Er is één uitzondering, in België. Sinds 2004 biedt 
de organisatie er praktische steun aan particuliere 
autodelers in het Vlaamse Gewest. Autopia’s steun 
voor autodeelgroepen bestaat o.a. uit volgende 
dienstverlening:

- Autopia geeft een handboek uit met praktische 
tips voor particuliere autodelers.

- Ze brengt autobezitters in contact met perso-
nen die op zoek zijn naar een auto die ze kun-
nen gebruiken.

- Elke particuliere autodeelgroep kan een per-
soonlijke online reservatiekalender gebruiken 
via Autopia. Er kan bij het reserveren onder-
scheid gemaakt worden tussen dringende 
verplaatsingen en flexibele reservatieverzoeken.

- Autopia onderhandelt over kaderovereenkom-
sten met producenten en dienstverleners en 
biedt, bijvoorbeeld, een erg voordelige autover-
zekering aan voor particuliere autodelers.

- Ze organiseert bijeenkomsten en biedt infoses-
sies aan over autodelen en haar ondersteunen-
de dienstverlening. Ook op verschillende type 
evenementen wordt deze informatie verspreid.

- Autopia zet samenwerking op gang met lokale 
besturen en voert samen promotiecampagnes 
om het idee van particulier autodelen bekender 
te maken. Autopia biedt hiervoor haar promo-
tiemateriaal aan.

In het begin van 2009 werden 650 autodelers ge-
registreerd. Gemiddeld bestaat een autodeelgroep 
uit 5 tot 8 huishoudens die een wagen delen. Ze 
wonen meestal in dezelfde buurt.
Individueel lidmaatschap kost € 5 per jaar. De le-
den delen ��0 privé auto’s in �2 Belgische steden 
– Dit komt overeen met ongeveer een tiende van 
het aantal professionele autodelers, via Autodeel-
provider Optimobil (Cambio België).
Een uitzonderlijk fenomeen situeert zich in Gent. 
Tien jaar geleden deelden 6 gezinnen één auto. In 
2009 deelt dezelfde autodeelgroep 20 wagens, die 
gebruikt worden door 300 leden. De groep maakt 
geen enkele winst, maar deelt alle kosten onder 
de gebruikers.
Ondanks het feit dat er een geografische over-
lap is in Belgische steden tussen particuliere en 
professionele autodelers, worden ze niet aanzien 
als concurrenten. Verschillende van de stichtende 
leden van Autopia, bijvoorbeeld Taxistop en de 
Bond Beter Leefmilieu – boden ook significante 
hulp aan bij de ontwikkeling van professioneel 
autodelen in België. In sommige steden, zoals 
Antwerpen, Leuven en Mechelen, hebben de 
lokale autoriteiten particulieren autodeelgroepen 
de erkenning gegeven om parkeerplaatsen te 
gebruiken, speciaal toegewezen voor particuliere 
deelauto’s.

Fig. 2: Voorbehou-
den parkeerplaatsen 
voor particulier 
autodelen in België 
(Bron: Autopia)

Fig. 3: Verkeersbord voor voorbehoud parkeren voor particulier autodelen 
in Leuven (Bron: Autopia)
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Jaar Leden Aantal auto-
deelgroepen

2004 3

2005 ��� 34

2006 26� 59

2007 320 70

2008 653 85
Tab. �: Geschiedenis van lidmaatschap Autopia vzw (Bron: 
Autopia)

Tonndorf – De kleinste gemeente met een 
aanbod autodelen in Duitsland

De kleinste gemeente in Duitsland waar aan 
autodelen wordt gedaan is Tonndorf, in de deel-
staat Thüringen. Er worden vier autodeelwagens 
gedeeld door 38 deelnemers. Een vijfde wagen 
zal weldra worden aangekocht. Met haar exact 
664 inwoners (op 30 juni 2008) bezit de gemeente 
Tonndorf twee Duitse autodeelrecords: Ze is de 
kleinste gemeente met een functionerende au-
todeelorganisatie en, met 5,7 autodelers per �00 
inwoners, heeft ze de grootste dichtheid aan auto-
delers in Duitsland, en misschien wel wereldwijd. 
Dit verbazingwekkend record is het resultaat van 
een natuurlijke evolutie van particulier autodelen 
onder vrienden, naar georganiseerd autodelen. De 
huidige autodelers maken deel uit van een pro-
jectgroep die resulteerde in de “Wohn-, Arbeits- 
und Lebensgemeinschaft auf Schloss Tonndor”. 
Samen met andere activiteiten, maakt autodelen 
deel van de agenda.

Fig. 4: De autodeelvloot Schlosskarschering e.V., Tonndorf  
(Bron: Schlosskarschering e.V.)

 
Midden 2008 besloten de autodelers om zelf een 
associatie op te richten en hun aanbod autode-
len open te stellen voor iedereen die interesse 

toonde, ook buiten de ‘Schloss Tonndor’-groep. 
De voertuigen opereren nu in de “Schlosskarsche-
ring e.V.” (een leuke Duitse woordspeling), een 
organisatie die groei voor ogen heeft en lidmaat-
schap aanbiedt aan bewoners van de aanpalende 
gemeente. Door hun aansluiting in Bundesverband 
CarSharing e.V. (de Duitse federale koepel voor 
autodelen) kunnen autodelers uit Tonndorf ook 
participeren bij andere Duitse autodeelaanbieders 
en zo wagens gebruiken en reserveren (en vice 
versa).
Dit voorbeeld toont heel concreet hoe particulier 
autodelen kan evolueren naar een open autodeel-
dienstverlening.  

Fig. 5: Tonndorf, Burcht (Bron: Genossenschaft auf Schloss Tonndorf 
e.G.)
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IEE disclaimer:

De enige verantwoordelijkheid over de inhoud van deze 
factsheet ligt bij de auteurs. Het weerspiegelt niet noodza-
kelijk de opinie van de Europese gemeenschap. De Europese 
Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik van enige 
inhoudelijke informatie.

Gesponsord door:

Meer informatie over bovenstaande voor-
beelden:

http://www.autodelen.net (Nederlandstalig)
http://www.schloss-tonndorf.de/carsharing.htm 
(Duitstalig) 

Fig. 6: 
Autopia, 
adverten-
tie (Bron: 
Autopia)
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Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts-
service GmbH
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V.
www.carsharing.de

Griekenland
  Center for Renewable Energy Sources
www.cres.gr

Ierland

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Italië

Italian Ministry of Environment, 
Land and Sea (IME)
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA)
www.enea.it

Spanje

Foundation Sustainable 
and Safety Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


