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Autodeelstandplaatsen op de openbare weg  
doen het aantal autodelers stijgen

Voorbeeld: België

In België vond er een overdracht van bevoegd-
heden plaats van het nationale niveau naar het 
lokale, voor beslissingen m.b.t. het toekennen 
van parkeerruimte voor de diverse vervoersmaat-
schappijen (welke dienst of maatschappij krijgt 
hoeveel en waar). Aangezien autodelen wordt ge-
zien als een milieuvriendelijke mobiliteitsdienstver-
lening, werken lokale overheden samen met auto-
deelaanbieders 
en vaardigen ze 
vergunningen 
uit waarmee 
standplaatsen 
in de openbare 
ruimte geloka-
liseerd kunnen 
worden. Deze 
locaties kunnen 
voorts, indien 
nodig, gebruik-
maken van een 
beveiliging via 

beugels. Op die manier wordt een vlotte werking 
gewaarborgd. 
Zelfs groepen die gewoon onder vrienden of 
buren aan autodelen doen – en lid zijn van de 
organisatie vzw Autopia – kunnen in sommige 
Belgische steden gebruikmaken van de speciaal 
daarvoor voorbehouden parkeerplaatsen. 

Fig. �: Autodeelstandplaats in Wallonië (Bron: Cambio België)

Essentieel voor een goed beheer van autodelen is dat de autodeelvloot (van de juiste grootte) 
een geschikte locatie krijgt toebedeeld voor haar standplaatsen. Enerzijds worden standplaatsen 
het best zo dicht mogelijk bij de woningen van individuele klanten geplaatst of bij de werkplaat-
sen van de professionele klanten, opdat de afstand tot de wagens zo klein mogelijk blijft. Uit 
onderzoek blijkt dat de optimale wandelafstand voor klanten zo’n 500 tot 700 m bedraagt. Wordt 
die limiet overschreden, dan neemt de aanlokkelijkheid van de standplaats af. Anderzijds moeten 
standplaatsen zo worden geplaatst dat ze het potentieel hebben om nieuwe klanten aan te trek-
ken. De voertuigen moeten immers zo optimaal en economisch mogelijk benut worden.
Tot op heden vinden we standplaatsen in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk bijna uitslui-
tend terug op gehuurde private terreinen. Soms gaat het om privé-terreinen in het beheer van 
overheden of openbare vervoersmaatschappijen. In dichtbevolkte, multifunctionele stadsdelen 
beschikken autodeelaanbieders haast nooit over de mogelijkheid om hun bedieningsgraad te ver-
hogen door parkeerplaatsen te creëren op privé-terrein. Daarvoor is er te weinig ruimte beschik-
baar. In zulke verstedelijkte gebieden, meestal gelegen rond de stadscentra, ligt het potentieel 
voor autodelen erg hoog.
Om het aantal voertuigen en standplaatsen parallel te laten toenemen met het klantenbestand 
voor autodelen, is het noodzakelijk dat er in de openbare ruimte plaats wordt gemaakt voor 
autodeelparkeerruimte. Een aantal Europese landen verleende zijn steden en gemeenten daartoe 
de legale basis – wat bijzonder voordelig bleek voor de uitbouw van autodelen in deze landen.

Fig. 2: Autodeelstandplaats op een indu-
strieterrein in Brussel (Bron: Cambio België)
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Voorbeeld: Amsterdam, Nederland
Ook in Nederland hebben stadsbesturen het recht 
om lokale akkoorden te sluiten m.b.t. de vraag wie 
in een speciale zone van de openbare ruimte mag 
parkeren. 
Het voorbeeld van Amsterdam illustreert waarom 
het een goed idee is om de bevoegdheid voor het 
toekennen van parkeerruimte aan autodeelprojec-
ten over te laten aan het lokale bestuur. Dit kan 
zijn beslissingen immers het best afstemmen op 
de lokale situatie. Wie ooit rondwandelde in het 
prachtige stadscentrum van Amsterdam binnen de 

grachtenring, beseft hoe beperkt de ruimte is die de 
openbare weg inneemt. Veel straten hebben slechts 
enkele parkeerplaatsen, en dan nog aan één kant 
van de straat. Dit is zelfs niet bij benadering vol-
doende om in de parkeernoden van een grote stad 
te voorzien. Omwille van het hoge grondwaterpeil 
is het bovendien uitgesloten dat er ondergrondse 
parkeerterreinen worden aangelegd.
Het dichte netwerk van autodeelstandplaatsen 
van Greenwheels (het grootste autodeelbedrijf in 
Nederland en Amsterdam) geïllustreerd in figuur 3, 
bewijst dat autodelen een echt alternatief is voor 
privé-auto-eigenaarschap. Het gebrek aan parkeer-
ruimte voor particuliere wagens wordt opgevangen 
door autodelen, terwijl er niet aan comfort wordt 
ingeboet. Het dichte netwerk van standplaatsen in 
de openbare ruimte verzekert de beschikbaarheid in 
de directe omgeving van woningen en werkplaatsen 
in het stadscentrum.

Voorbeeld: Helsinki, Finland
Tot op heden is City Car Club de enige autodeel-
aanbieder in Finland. Het telt 90 standplaatsen in 
Helsinki en drie aangrenzende gemeenten. 40 van 
deze standplaatsen zijn gelegen in de openbare 
ruimte van Helsinki, de overige zijn gelokaliseerd op 
privaat terrein. 
In Finland beschikken lokale overheden over een 
uitgebreide autonomie in hoe ze hun openbare 
ruimte beheren. Het nationale beleid verbiedt noch 
verplicht de toekenning van openbare ruimte voor 
autodeelaanbieders. Helsinki’s stadsbestuur heeft dit 
ingevuld door parkeerplaatsen op de openbare weg 
te verhuren aan de autodeelaanbieders. Op straat 
zijn er parkeerplaatsen die voor autodeelvoertuigen 
zijn gereserveerd en waar het voor andere voertui-
gen verboden is te stoppen. City Car Club betaalt 
voor deze zones een huurprijs die overeenstemt met 
de stadszone waarin ze liggen. 

Voorbeeld: Italië
Als gevolg van het nationale beleid (verspreidingsco-
de), is parkeren op de openbare weg enkel toege-
staan voor openbare vervoersvoertuigen en voertui-
gen van zwaar mindervalide mensen. Deze ruimtes 
worden van verkeerd parkeren gevrijwaard door 
sleepdiensten. Daarnaast zijn er in de steden zones 
die van normaal verkeer gevrijwaard zijn, omdat er 
commerciële activiteiten zijn toegestaan. Autode-
len behoort hier ook toe. Gebruikers betalen een 
vergoeding om toegang te hebben tot deze ruim-
tes, maar stadsbesturen kunnen vrijstellingen van 
vergoedingen goedkeuren als het gaat om gebruik 

Fig. 3: Greenwheels standplaatsenoverzicht van Amsterdam (Bron: 
Greenwheels)

Fig. 4: Gereserveerde autodeelstandplaats in Helsinki; tekst onder het 
“niet stoppen” bord: “uitgezonderd City Car Club voertuigen” (Bron: City 
Car Club)
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dat het algemene nut dient. De lokale ordediensten 
mogen – met uitzondering van de politiediensten 
van de metropolen Rome en Milaan – geen verkeerd 
geparkeerde voertuigen uit deze zones wegslepen. 

Initiativa Car Sharing (ICS), het openbare coör-
dinatiecentrum van autodelen Italië, heeft een 
wetsvoorstel ingediend om autodeelstandplaatsen 
in Italië een wettelijk statuut toe te kennen dat het 
equivalent is van de haltes van de openbare ver-
voersmaatschappij. Hiermee zou autodelen wettelijk 
volledig beschermd worden. Deze wet werd in april 
2009 voorgelegd aan het parlement, maar werd nog 
niet goedgekeurd. 

Voorbeeld: Cork, Ierland
Het Ierse nationale beleid geeft lokale besturen 
de macht om parkeerruimtes toe te kennen aan 
verschillende verkeersgebruikers. Hoewel autodeel-
wagens op dit moment nog niet zijn opgenomen in 
deze categorieën, heeft het stadbestuur van Cork 
een akkoord gesloten met Garda Síochána (natio-
nale politiediensten) van Cork om er, op pilootbasis, 
parkeerruimte voor te behouden aan GoCar, de 

autodeelaanbieder die in september 2008 werd op-
gericht. In totaal zijn er acht parkeerplaatsen op vier 
GoBases (standplaatsen), gelegen in het stadscen-
trum. De signalisatie van het stadsbestuur van Cork, 
het GoCar-logo en de geautomatiseerde hekken 
geven aan dat het om een autodeelparkeerruimte 
gaat en beschermen deze. 
De Stad Cork hoopt dat dit pilootproject met op-
straat-gelegen parkeerruimte succes zal hebben en 
werkt momenteel met het Ierse Departement van 
Vervoer aan een voorstel voor een wetswijziging 
waardoor autodeelvoertuigen zouden worden opge-
nomen in de reeks erkende categorieën op nationaal 
niveau.

Besluit met betrekking tot de ervaring met 
autodeelstandplaatsen in de openbare 
ruimte
Samenvattend kunnen we besluiten dat daar waar 
de bevoegdheid voor het toekennen van parkeer-
ruimte aan autodeelstandplaatsen wordt overgedra-
gen aan de lokale besturen, deze bevoegdheid op 
een verantwoorde manier wordt ingevuld. Stads-
besturen beslissen waar in de openbare ruimte de 
autodeelstandplaatsen gevestigd worden en welke 
plaats hun precies toekomt op die ruimtes waar de 
openbare straatruimte beperkt is voor alle openbare 
diensten. Daar waar het nationale dan wel het lokale 
beleid autodeelstandplaatsen heeft toegelaten in 
stadsruimte, heeft dit bijgedragen tot een toename 
van autodeelparticipatie. In geen enkel land heeft 
dit geleid tot een stroom van protest in het voordeel 
van de openbare ruimte. 

En andere Europese landen met ontwik-
kelde autodeelplannen?
Sommige landen hebben dan wel een ontwikkeld 
plan voor autodelen, maar ontbreekt het aan de 
wetgeving om op straat gelegen autodeelstand-
plaatsen toe te staan. 

Fig. 5: 
Gereser-
veerde 
autode-
elstand-
plaats 
in Turijn 
(Bron: 
Car City 
Club 
S.R.L.)

Fig. 7: 
Op straat 
gelegen 
parkeer-
plaats in 
de stad 
Cork 
(Bron: 
Mendes 
GoCar 
Ltd.)

Fig. 6: 
Gereser-
veerde 
autode-
elstand-
plaats in 
Bolzano 
(Bron: 
Coop Car 
Sharing 
Bz) 
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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:

In maart 2007 werd er door het Duitse Federale 
Ministerie van Vervoer een wetsvoorstel ingediend 
om in heel het land de lokale overheden de macht 
te geven om autodeelstandplaatsen toe te kennen. 
Dit voorstel kon rekenen op een breed draagvlak: 
het werd gesteund door de vakbonden, de lokale 
overheden en de Duitse staten. Het parlementaire 
debat werd echter lamgelegd door het veto van het 
federale Ministerie van Economie, dat deze wet-
geving beschouwt als oneerlijke concurrentie voor 
autoverhuurfi rma’s.

Aangezien er geen uniforme wettelijke basis voor-
handen is, hebben sommige lokale overheden en 
staten gezocht naar andere oplossingen. In een 
aantal steden hebben individuele standplaatsen 
toestemming verkregen om zich te vestigen op basis 
van de bestaande grijze zones in de wetgeving. 
Verder zijn er parlementaire initiatieven in Oostenrijk 
die ijveren voor een legale basis voor autodeel-
standplaatsen in de openbare ruimte.
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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


