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Overheidssteun voor autodelen

Ambitieuze Italiaanse overheidssteun

Binnen Europa is Italië het land dat autodelen 
de grootste overheidssteun biedt. Omwille van 
de aanhoudende milieuproblemen die zich in de 
grote Italiaanse steden voordoen, werden er al 
in �998 nationale programma’s goedgekeurd ter 
ondersteuning van duurzame mobiliteitsdien-
sten in de stad, waaronder dus ook autodelen. 
Het programma – en daarmee ook de nationale 
overheidssteun voor autodelen – valt onder de 
bevoegdheid van het Italiaanse Ministerie van 
Milieu. 
De eerste concrete verwezenlijking van het 
programma bestond uit de oprichting van het 
nationaal coördinatiecentrum Iniziativa Car 
Sharing (ICS). De bedoeling van dit ICS was om 
enerzijds de ontwikkeling van autodeeldiensten 
in Italiaanse steden te stimuleren, en anderzijds 
nationaal de uniformiteit van het technologie-
systeem en de dienstverlening te waarborgen. 
Op die manier is ook de afstemming en combi-
neerbaarheid gegarandeerd over de stads- en 
regiogrenzen heen.  
Bij elke individuele autodeeldienstverlening 
– doorgaans een initiatief van de lokale over-
heidsdiensten, al dan niet in samenwerking met 
een lokale vervoersmaatschappij – nam het ICS 
in de opstartfase tot 50% van de investerings-
kosten op zich. Tot op heden heeft het Itali-
aanse Ministerie van Milieu zo’n 9 miljoen euro 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van (projecten 
rond) autodelen. 
 Die overheidssteun voor de ontwikkeling van 
autodelen leverde in Italië al het volgende op:

• Een nauwe formele ondersteuning van auto-
delen via de stedelijke en provinciale overhe-
den

• Een gewaarborgde integratie van autodelen 
in het openbaar vervoer

• Een gedeeld technologiesysteem autodelen 
voor alle autodeelstandplaatsen die door ISC 
ondersteund worden

• Politieke steun voor autodelen op nationaal 
vlak, met het doel de milieuvervuiling van de 
steden in te dijken

Belgische regionale overheidssteun

In België wordt de ontwikkeling van autodelen 
gesteund door de regionale overheden. Het Bel-
gische autodeelprogramma was oorspronkelijk 
een project van het Waalse Gewest in het kader 
van het Europese Mosesproject. Het kon daarbij 
terugvallen op de jaren ervaring die de vzw 

Fig. �. Autodelen in Genua (Bron: Genoa Car Sharing Spa)

In deze fiche worden er voorbeelden vanuit verschillende Europese landen gepresenteerd, 
die aantonen hoe de ontwikkeling van autodelen kan ondersteund worden door de overheid, 
of via steunprogramma’s van de overheid en bewustmakingsmaatregelen. Een aantal ervan 
worden hier besproken. Het woord ‘overheid’ refereert zowel naar nationaal overheids- en 
beleidsniveau, alsook naar de federale staten en regio’s van individuele landen.
Dit document bevat geen gedetailleerde informatie over nationale wetgeving die sommige 
EU-landen de mogelijkheid biedt om autodeelstations te installeren in de publieke ruimte. 
Daarvan is er een aparte fiche (nr. 6). Daarnaast zul je in deze fiche ook geen info terugvin-
den over subsidiëring voor autodelen op Europees niveau via de EU-programma’s. De opmaak 
van deze fiche werd mede mogelijk gemaakt door het MOMO Car-sharing project.
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Taxistop op dat ogenblik al had bijeengezameld. 
Op politiek vlak was de Waalse regering de 
eerste om op de kar van het autodelen te sprin-
gen, en haar steun bleek van cruciaal belang. 
Dankzij deze overheidssteun werd autodelen 
in België eerst ontwikkeld in Namen en andere 
Waalse steden. Oorspronkelijk was er geen 
politieke interesse in de nationale hoofdstad om 
autodelen te steunen, maar door het Waalse 
succesverhaal raakte ook het Brusselse Gewest 
spoedig overtuigd, wat zich vertaalde in een 
sindsdien ononderbroken steun voor de verdere 
ontwikkeling van autodelen.

Italiaanse schrootpremieprogramma’s 
stimuleren autodelen      

In sommige Europese landen worden er ter 
ondersteuning van een zwalpende economie 
– en met name ter ondersteuning van de ginds 
gevestigde automobielsector – bonussen uitge-
reikt aan mensen die hun oude wagen vervan-
gen door een nieuwe, terwijl milieuvriendelijke 
maatregelen achterwege blijven. De Italiaanse 
overheid koos voor een andere aanpak: het 
Ministerie van Milieu ontwikkelde, in samenwer-
king met ICS, eveneens een afdankingbonus 
maar wist die te koppelen aan autodeelpartici-
patie.
Als voertuigen met een vervuilingsgraad Euro 0, 
Euro � of Euro 2 worden afgedankt, dan kan de 
vrijgekomen bonus in autodelen geïnvesteerd 
worden: de auto-eigenaar wordt gedurende 
het eerste jaar gratis autodeelklant en krijgt 
het tweede jaar een jaarabonnement tegen de 
helft van de prijs. Hij of zij ontvangt bovendien 
van de staat een rijkrediet voor autodelen ter 
waarde van 800 euro.
Daarnaast steunt het Ministerie van Milieu een 
pilootproject waarbij leveranciers van autode-
len de overstap maken naar klimaatvriende-
lijke hybride voertuigen. Werknemers van het 
‘Algemene Directoraat voor Milieubescherming’ 
in Rome onderzoeken momenteel de toepas-
singmogelijkheden van lokale autodeeldiensten 
voor bedrijven.
Vergelijkbaar met het Italiaanse model, maar 
dan zonder overheidssteun, werd er in oktober 
en november 2006 een afdankingcampagne 
gevoerd door Mobility Car-Sharing Cooperative 
in Zwitserland. Geïnteresseerden konden hun 
wagen inwisselen tegen een combopakket van 
Mobility afdeling Zürich (een jaarabonnement 

op het openbaar vervoer in de regio van Zürich 
en een vrijstelling van de jaarlijkse mobiliteits-
vergoeding). In het geval dat de waarde van de 
auto – vastgesteld door een neutrale instantie 
- hoger lag dan de waarde van het mobiliteits-
pakket, dan werd het verschil terugbetaald in 
geld en rijkrediet. 
Ook het Brusselse Gewest (België) ontwikkelde 
een autoafdankingcampagne ter ondersteuning 
van autodelen en het openbaar vervoer.

De Zwitserse klimaatcent komt autodelen 
ten goede

In maart 2005 nam de Zwitserse Federale Raad 
het besluit een “klimaatcent” te heffen op elke 
liter geïmporteerde petroleum- en dieselbrand-
stof. De bedoeling was om met deze (weliswaar 
bescheiden) gerichte beleidsmaatregel de ver-
keersgebonden CO2 –emissie te beheren. Het 
idee van een klimaatcent kwam van de Zwit-
serse bedrijfswereld, die met deze vrijwillige 
bijdrage voor de dag kwam om een aanzienlijk 
zwaardere koolstofbelasting te vermijden. 

De heffing van de klimaatcent gebeurt door een 
Zwitserse organisatie die met de geïnde mid-
delen klimaatprojecten financiert. Minstens een 
deel van die klimaatprojecten moet lokaal zijn. 
Begin 2007 startte Mobility – met de middelen 
van het Klimaatcent Fonds – een project op 
dat tot doel heeft, over een periode van 2007 
tot 20�2, 50.000 nieuwe leden te werven voor 

Fig. 2. In oktober 2006 organiseerde Mobility een publieke autoverkoop-
campagne (Bron: PHOTOPRESS/Mobility CarSharing Switzerland)
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autodelen en een reductie van ongeveer 30.000 
ton CO2 –emissie te bewerkstelligen. Daartoe 
wordt de promotie gericht op individuele klan-
ten uitgebreid en een adviesgroep uitgebouwd 
die bedrijven adviseert in verband met autode-
len. Verder was het Klimaatcent Fonds een van 
de geldschieters van een reeks zeer succesvolle 
TV-spotjes over “de beste auto van de hele 
wereld”.

Sensibilisatiecampagnes gesteund door 
de overheid

Leveranciers van autodeeldiensten beschikken 
over het algemeen over een relatief bescheiden 
promotiebudget. Daarom is overheidssteun 
voor grootschalige sensibilisatiecampagnes 
bijzonder wenselijk. Ten eerste verhogen zulke 
campagnes de naambekendheid over het hele 
land en bereiken ze mensen die door de be-
perkte advertentiekanalen van de autodeelaan-
bieders onbereikt zouden blijven. Ten tweede 
komt de steun van een ministerie de geloof-
waardigheid van campagne te goede en wordt 
deze daardoor ook meer au sérieux genomen. 
Eind 2008 besloot de Duitse staat Schleswig-
Holstein 34.000 euro te investeren in een 
publicitaire campagne die over de hele staat 
verspreid zou worden met de slogan “�.000 
keer meer autodelen” – een voorstel van het 

plaatselijke Ministerie van Milieu. Wordt de 
slogan van de campagne behaald, dan betekent 
dit een toename van bijna twee derden voor 
deze toch wel kleine staat. De sensibilisatie-
campagne ging in april 2009 van start in Kiel 
met een grootse kick-off, waarbij de plaatselijke 
milieuminister een nieuwe autodeelstandplaats 
plechtig opende (zie fi g. 4). De kern van de 
campagne bestaat uit een reeks posters met 
drie aanstekelijke thema’s die verspreid worden 
op voertuigen en aan haltes van de openbare 
vervoersmaatschappij.

Fig. 3. Deel van een tv-spot “de beste auto ter wereld van Mobility Zwit-
zerland, gesteund door subsidiëring van het Zwitserse klimaatcent Fonds 
(Bron: Mobility CarSharing Cooperative)

Fig. 4. De Duitse 
minister van 
leefmilieu van 
de Duitse staat 
Schleswig-Holstein, 
Dr. Von Boet-
ticher, lanceert de 
autodeelbewust-
makingscampagne 
gesteund door 
zijn ministerie. 
Postertekst: “Ik 
heb 70 auto’s!” 
(Bron: Ministerie 
van landbouw, mi-
lieu and landelijke 
gebieden van de 
Duitse deelstaat 
Schleswig-Holstein)
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IEE disclaimer:

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

Gesponsord door:

Verdere informatie :

Inziativa Car Sharing : http://www.icscarsharing.it/ (in het Italiaans)
Italiaanse steun voor autodelen: http://www.trail.liguria.it/Mobil_passegeri/Car-Sharing.htm (in het 
Italiaans)
Venditti, Antonio: Il Ruolo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nello 
sviluppo dei servizi di Car Sharing sul territorio nazionale. Presentation at the 4 Car-Sharing Forum on 
07.04.2009 in Rome (in het Italiaans)
Mobility Cooperative, Zwitzerland voor de campagne ‘de beste auto ter wereld’ : http://www.das-bes-
te-auto-der-welt.ch/ (in het Duits, Frans met TV spots in Zwitsers Duits).

Weiterführende Informationen:

Homepage der Mobility Genossenschaft: http://www.mobility.ch (in Englisch, Deutsch und Französisch)
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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


