
CONGRES ELEKTRISCHE VITESSE



PROGRAMMA

13u30 Welkomstwoord

13u35 E-mobility in Leuven

13u50 Gedeeld Elektrisch in Den Haag

14u20 CPT projecten Bond Beter Leefmilieu

14u40 Beleidsaanbevelingen: klimaatvriendelijke mobiliteit 

14u50 E-mobility 2030

15:10 Visie Vlaams-Brabant

15:30 Interactieve sessies:

a. De transitie naar elektrische taxi’s

b. Elektrisch autodelen bij bedrijven

c. De rol van lokale besturen

16u30 Netwerkdrink

#ElektrischeVitesse



David Dessers
Schepen Mobiliteit Leuven 

Elektrisch rijden in Leuven 



Elektrisch rijden in Leuven

David Dessers

Schepen van mobiliteit

Elektrische Vitesse | 11.06.2019





Bereikbare, toegankelijke en 

verkeersveilige stad

 Een duurzaam mobiliteitsbeleid

 Leuven als wandelbare stad

 Leuven als fietsstad

 Vlot en efficiënt openbaar vervoer

 Een autoluwe maar bereikbare stad

 Combimobiliteit en deelmobiliteit

 Verkeersveiligheid is prioritair



Bereikbare, toegankelijke en 

verkeersveilige stad



Uitdagingen



Uitdagingen



E-mobiliteit



Bus

Autonome shuttle



Auto



Fiets



Mobipunten



Slimme en duurzame 

stadsdistributie
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Evolutie Lichte bedrijfswagens 
en vrachtwagens

Bron: FOD Mobiliteit en vervoer (2017)

Lichte bedrijfswagens Vrachtwagens



Meer info?

David Dessers

Schepen van mobiliteit

david.dessers@leuven.be

016 27 41 10

Dienst mobiliteit

mobiliteit@leuven.be

016 27 24 00



Floris van Elzakker
Projectleider Elektrisch Vervoer

E-beleid van Den Haag



E-beleid gemeente Den 

Haag
Bond Beter Leefmilieu, 11 juni 2019

20 juni 2019



Komende 30 minuten

• Gemeente Den Haag

• Luchtkwaliteit

• Formule verandering

• Bouwstenen

20 juni 201919



Den Haag

• ± 540.000 inwoners

• Derde stad van Nederland

• Meer dan 700 jaar oud

• Regeringsstad

• 100 km2

• +/- 7.500 ambtenaren



Luchtkwaliteit

20 juni 201921



Formule verandering

• EFFECT = KWALITEIT x ACCEPTATIE

20 juni 201922



Bouwstenen kwaliteit

• Openbare Laadpalen

• Snellaadstations

• Milieuzone vrachtwagens

• Walstroom

20 juni 2019 Versie23



Bouwstenen acceptatie

• Convenant stedelijke distributie

• Koplopersbijeenkomsten

• Wagenparkbeheerders / leasemaatschappijen

• MKB / Taxi-ondernemers

• Texi

• Educatief lesmateriaal

• Dongel

• Testrijders

20 juni 201924



Toepassen op e-taxi’s

• Snellaadstations

• Taxistandplaatsen

• Subsidieregeling

• Gratis TCO-berekening

• Convenant hotels

20 juni 201925



Toepassen op e-taxi’s

• …

20 juni 201926



Formule verandering

• EFFECT = KWALITEIT x ACCEPTATIE

20 juni 201927



Wat ontbrak?

• Koplopersbijeenkomsten

• Texi

20 juni 201928



Dank voor uw aandacht!

• Floris.vanelzakker@denhaag.nl / denhaagelektrisch@denhaag.nl

• +31 6 2155 7501

20 juni 2019 Versie29

mailto:Floris.vanelzakker@denhaag.nl
mailto:denhaagelektrisch@denhaag.nl


Bart Dumoulin, Inge Malevé, Shelley Heugen
Projectenteam BBL Mobiliteit 

Clean Power for Transport – Projecten BBL



• Vergroenen van ons verplaatsingsgedrag

• Gedeelde en elektrische mobiliteit

• Nichevloten

• Pilootprojecten en koplopers

• Samenwerking

• Beleidsaanbevelingen

Projectwerking Mobiliteit - Bond Beter Leefmilieu



Schone taxi’s 

voor 

schone lucht

Leuven

11 juni 2019







Ambities

Leuven: 30% elektrisch tegen 2020 

Gent: 10% elektrisch tegen 2020 

Knokke-Heist: 100% elektrisch tegen 2025 

Hasselt: 100% elektrisch tegen 2025

Mechelen: 100% elektrisch tegen 2030

Antwerpen: alternatieve aandrijving vanaf 2018/2025 

Brugge: prioriteit voor zero-emissie





Publieksbenadering



Aantal elektrisch taxi’s:

Gent: 13

Leuven: 11

Brasschaat: 6

Brugge: 3 + 4

Antwerpen: 2

Mechelen: 1

Knokke-Heist: 1

Upcoming: Oostende, Hasselt, Sint-Niklaas ...

41



Meer info?

Projectmanager Clean Power for Taxis

Bart Dumoulin | Projectmanager Mobiliteit Bond Beter Leefmilieu

T +32 (0)2/282.19.47 | bart.dumoulin@bblv.be

https://www.bondbeterleefmilieu.be/activiteit/e-taxi


Ambassadeurs van 
gedeeld elektrisch rijden

11/06/2019 - Inge Malevé



1. fossiele brandstof > elektrisch 

wat komt er allemaal bij kijken

2. autobezit > autogebruik

inzicht in de drempels voor autodelen

Proefproject:
2 grote shifts



Uitdaging:
- klimaatneutraal tegen 2040

- impact van conventionele 

privéwagens verlagen

Provincie Vlaams-Brabant

als proeftuin



elektrisch rijden promoten 

autodelen uitproberen

meer schone kilometers

+ 4 ton CO2 uitgespaard door te delen

Op zoek naar 20 Testrijders 

pioniers van elektrisch autodelen



- 100% elektrische Nissan LEAF

- 15 laadpalen geïnstalleerd door Blue Corner

- voordelige leasing via ALD Automotive

- konden hun wagen verhuren via CarAmigo

- hun omgeving aangespoord om het zelf uit te proberen

De voordelen gebundeld 

in één project 



én hun ervaringenPositieve ervaringen

verspreiden



- contact met buurtbewoners

- rustiger en bewuster rijgedrag

- lager energieverbruik (5 Euroct/km)

- duurzaam: rijden op groene stroom 

- thuis en op het werk laden is een must, kort bijladen onderweg

- nood aan meer snelladers, accurate apps en transparante prijzen

20 ambassadeursErvaringen met 
elektrisch rijden 



- vertrouwen opbouwen

- autodeel initiatieven op wijkniveau

- kostendelend systeem in vaste deelgroep werkt best voor particulieren

- als poolwagen binnen organisaties 

- goed werkende apps

- transparante informatie, flexibele oplossingen

20 ambassadeursErvaringen met 
gedeeld rijden



Keys to succes

innovators, 2,5% early adopters, 13,5% early majority, 34%

Duidelijke informatie en Q&A

Een gemeenschap opbouwen

Positieve ervaringen verspreiden

Gebruiksgemak

Geef het goede voorbeeld

Meerdere try-outs

Geef iets extra

Sleutels tot succes 
peer-to-peer benadering

Testrijders



Early adopters
Gen Y - Millenials zelfbewust, open minded, minder pendelen

Gen Z - iGeneration prijsbewust, eigen wagen te duur, connected

Early majority
Baby Boomers milieubewuster omv kleinkinderen, tijd en financiële draagkracht

Gen X wagen als ‘vrijheid’ en status, gemak

Autodelen voor 
alle generaties?



Bedankt, Testrijders! 



Met de financiële steun van:

en de partners 



Bedrijven en lokale besturen geven het goede voorbeeld

- vertrouwen en bewustzijn vergroten

- groeiende groep e-rijders uitbouwen:

- elektrisch autodeelaanbod promoten

- blog: ervaringen van ambassadeurs verspreiden

- platform met duidelijke en up to date informatie

- Meer aandacht voor gebruiksgemak

FutVervolgproject in 
Oost-Vlaanderen



Versneld naar een zero emissie wagenpark



60 leden met meer dan 38.000 wagens



Een lerend netwerk 

van vraag en aanbod
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Tools CommunicatieConferenties Experience Academy



〉 Samenwerking met veel verschillende partijen: constructeurs, leasemaatschappijen, 

netbeheerders, energieleveranciers, bedrijven, beleidsmakers 

〉 Range Anxiety en gedragsverandering

〉 Laden: op het werk, thuis of onderweg? 

〉 Moeilijkheden draagvlak bij C level van bedrijven te creëren

〉 EV implementatie vergt meestal een zeer specifieke, individuele aanpak: maatwerk 

en grote workload voor vlootbeheerder

Lessons learned







Tegen 2020: 15 gemeenten en 15 bedrijven 

ondersteunen bij het delen van één of meer 

elektrische wagens. 

Communicatie en verspreiding

Pilots en concrete implementatie

Businesscase



Waarom elektrisch autodelen?



Deze bedrijven en gemeenten doen het al





Bram Seeuws
Beleidsmedewerker Autodelen.net

Beleidsaanbevelingen Gedeelde Elektrische Wagens

Laurien Spruyt
Beleidsmedewerker BBL



Hefbomen voor de overstap naar elektrische wagens

Laurien Spruyt, beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu



Waarom kiezen voor elektrische mobiliteit?



Versnel de shift naar elektrisch

● Stop verkoop van nieuwe wagens met verbrandingsmotor in 2030

● Vergroen de verkeers- en voertuigfiscaliteit

● Slimme kilometerheffing met milieucriteria

● (Ultra)lage-emissiezones in centrumsteden



Slimme (snel)laadinfrastructuur

Toegankelijk

Op strategisch interessante locaties

Gecertificeerde databank 



Vergroen de bedrijfswagenvloot

Maak alle bedrijfswagens emissievrij voor 2025

Faseer salariswagens uit tegen 2030



Vergroen de taxivloot

Duidelijke doelstellingen voor uitfasering verbrandingsmotoren 

Exclusieve (snel)laadinfrastructuur

Tijdelijke premie & voordelen

Begeleiding taxi-ondernemers bij overstap naar e-taxi’s



Ontwikkel de alternatieven

Mobiliteit als dienst (MaaS)

Intermodale verplaatsingen & mobipunten

Kernversterking



Hefbomen voor de overstap naar deelmobiliteit

Bram Seeuws, Autodelen.net



Creëer een lokale visie op elektrische gedeelde 
mobiliteit  

● Stel een lokaal actieplan voor gedeelde mobiliteit op met 

concrete doelstellingen en acties



Versnel de groei van autodelen in de gemeente

● Practise what you preach: kies voor een emissievrij en 

gedeeld wagenpark
○ Door de eigen elektrische vloot te gaan delen

○ Door gebruik te maken van het aanbod van een autodeelaanbieders

● Geef tijdelijke steun aan autodeelaanbieders om 

economisch rendabel te worden 



Stel elektrisch autodelen centraal bij parkeerbeleid 
ruimtelijke planning

● Meenemen in (omgevings)vergunningen en RUP’s: win-win-

win

● verhoog parkeertarieven en maak de bewonerskaart 

betalend



Stimuleer flankerende maatregelen

● Zet in op laadinfrastructuur exclusief voor elektrisch 

autodelen

● Voorzie een bijzondere nummerplaat voor deelwagens

● Voer een BTW-tarief in van 6% voor zero-emissie 

deelwagens 



Jeroen Cockx
Coördinator Departement Omgeving 

Clean Power for Transport



Clean power for 
transport

Jeroen Cockx
Coördinator 
Departement Omgeving
Vlaamse overheid



Europees kader (richtlijn van eind 2014)

Binnen 2 jaar nationale beleidskaders 

• doelen voor de uitrol van infrastructuur (in functie van het beoogde 

voertuigenpark);

• maatregelen om die doelen te halen.

Driejaarlijkse rapportering en review (eerste keer in 2019)

Ook linken met andere Europese richtlijnen:

- CO2-emissions

- Clean vehicles

- Renewable energy

- Energy performance in buildings



● Duidelijke ambities - Vlaanderen op de kaart 

○ Doelstellingen 

○ Werkpakketten 

○ Jaarlijkse rapportering aan VR (2016, 2017 en 2018)

● Concrete acties

○ Uitrol laadinfrastructuur

○ Financiële stimuli

○ Projectwerking (Vlaams en Europees)

○ Communicatie en data

○ Aandacht voor andere voertuigtypes

CPT-actieplan 2020 – ons kader



>3000 publieke laadpunten – een drempel minder 

○ Uitrol basisinfrastructuur (+5000 laadpunten)

○ Nu minstens één laadpaal in 96% van de gemeenten

○ Invoering ‘Paal volgt wagen’

○ Snelladers op 44 locaties

○ Interoperabiliteit

○ Informatie (www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/laadpalen)

○ Laadinfrastructuur in gebouwen (zie ook EPBD-richtlijn)

http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/laadpalen


Stimulering van de markt - financiële prikkels  

○ Vrijstelling verkeersbelasting

○ +2000 premies voor zero-emissievoertuigen 

■ 96,3% tevredenheid over de wagen bij de 

ontvangers

○ Uitbreiding naar vzw’s en autodeelbedrijven

○ Uitbreiding naar elektrische bromfietsen B en 

motorfietsen 

○ Verlenging en uitbreiding op komst



Communicatie – iedereen mee 

○ Website (www.milieuvriendelijkevoertuigen.be)

○ Campagnes en roadshows

○ Informatie over LEV’s

○ Bijkomend aanspreekpunt

http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/


30 Vlaamse CPT-projecten – actie op het terrein
(nieuwe call komt eraan)

Deelsystemen (5) Slim laden (2)

Zero-emissie bussen/taxi’s (3) Lichte elektrische voertuigen (3)

Zero-emissie bedrijfswagens (9) Communicatie en visibiliteit (3)

Zero-emissie logistiek (3) Semi-publiek laden (2)

...



Nichevloten - koplopers in de transitie 

● Projectwerking

○ Openbaar busvervoer (Platform ZEB)

○ Taxi’s (Clean Power for Taxi's)

○ Deelwagens (E-deal, Officenter, Testrijders, …)

○ Logistiek 

○ Bedrijfsvloten (One stop shop, Platform elektrische bedrijfswagens, ...)

○ Green Deals (Gedeelde mobiliteit, Duurzame stedelijke logistiek)

● Premie

○ Deelwagens

○ Bedrijfsvloten (vzw’s)

○ Taxi’s (in voorbereiding)

○ Milieucriteria in ontwerpregelgeving

● Beleid 

○ Ambities voor De Lijn

○ Vlaamse overheid: enkel alternatieve aandrijvingen vanaf 2021



Europese projecten - netwerking



42.954 CP-wagens (eind 2018)
op 1 juni 49.210 (waarvan 10.042 zero-emissie)



Uitdagingen - nu en later

● Kwaliteitsvol en gediversifieerd aanbod zero-emissie-voertuigen (modellen, 

aantallen, actieradius, …) 

● Iedereen mee in de keten

● Blijvende vraagstimulansen (fiscaliteit, ontzorging, …)

● Geschikte laad/tankinfrastructuur (aantal, vermogen, aansluiting op het net, 

groene energie, …)

● Nood aan performante batterijen en oog voor grondstoffen

● Aandacht voor luchtkwaliteit (in stedelijke context)

● Efficiëntie van lichte elektrische voertuigen benutten

● Bedrijfsvloten, deelwagens, openbare bussen en taxi’s als koplopers in de 

transitie naar zero-emissie

● Het vrachtvervoer vergroenen



Beoogd marktaandeel zero-emissie 

personenwagens

2020: 

7,5%

2025: 

20%

2030: 

50%

2035: 

100%?

… en andere voertuigtypes

Technologieneutraliteit gekaderd

Vergroeningspotentieel

Maturiteit technologie

Aard transportmiddel

Bevoorrading

CPT-visie 2030 (voorontwerp), Klimaat- en Energieplan (ontwerp), Luchtplan (ontwerp)









Contactinfo en enkele nuttige websites

Jeroen Cockx

afdeling EKG, departement Omgeving, Vlaamse overheid

Coördinator Clean power for transport

Mail: jeroen.cockx@vlaanderen.be

● www.milieuvriendelijkevoertuigen.be

● www.platformelektrischebedrijfswagens.be

● www.lichtelektrischevoertuigen.be 

● www.ev.be

● www.eafo.eu

mailto:jeroen.cockx@vlaanderen.be
http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/
http://www.platformelektrischebedrijfswagens.be/
http://www.lichtelektrischevoertuigen.be/
http://www.ev.be/
http://www.eafo.eu/


Bart Nevens 
Gedeputeerde Provincie Vlaams-Brabant



PROGRAMMA

13u30 Welkomstwoord

13u35 E-mobility in Leuven

13u50 Gedeeld Elektrisch in Den Haag

14u20 CPT projecten Bond Beter Leefmilieu

14u40 Beleidsaanbevelingen klimaatvriendelijke mobiliteit 

14u50 E-mobility visie 2030

15:10 Provincie Vlaams-Brabant

15:30 Interactieve sessies:

a. De transitie naar elektrische taxi’s

b. Elektrisch autodelen bij bedrijven

c. De rol van lokale besturen

16u30 Netwerkdrink



Wat is de rol 
van lokale 
overheden?



Johannes Rodenbach
Project & Policy Officer

Autodelen.net



Gedeelde elektrische 

mobiliteit

Lokale overheden,

sleutel tot succes
Johannes Rodenbach



DOEL: de ecologische-, sociale en economische voordelen van 

autodelen te maximaliseren door: 

• De belangen te bundelen van de autodeelgroepen en autodeelorganisaties

• Autodelen te vertegenwoordigen tegenover (lokale) overheden

• De uitbouw van het algemeen concept autodelen

• Innovatie en pilootprojecten

AUTODELEN.NET: 

VLAAMS NETWERK AUTODELEN



Wat is gedeelde mobiliteit

Gedeelde mobiliteit is het gebruik van

een voertuig door meerdere personen

na of met elkaar. Het omvat

autodelen, fietsdelen, carpoolen en het

delen van allerlei andere voertuigen
zoals steps, boten, scooters, enz.

WAT IS GEDEELDE MOBILITEIT?



IMPACT AUTO
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Evolutie CO2-uitstoot België
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+ 51% !
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VOORDELEN AUTODELEN

● Minder autoritten• Meer kwalitatieve ruimte• Minder betalen voor auto

minder uitstoot

€ 5.000/jaar

minder files



• Autodelen: enkel voor grote(re) steden?AUTODELEN: ENKEL VOOR GROTE(RE) 
STEDEN?



• Autodelen: enkel voor grote(re) steden?AUTODELEN: ENKEL VOOR GROTE(RE) 
STEDEN?



AANBIEDERS MET EIGEN VLOOT

Roundtrip

vaste 
standplaats

Oneway

vaste 
standplaats

Roundtrip
geen vaste 
standplaats

Oneway

geen vaste 
standplaats



PARTICULIER AUTODELEN

Kostendelend

Groep bepaalt 
afspraken

Eénmalig
contract

Marktprijs

Platform bepaalt 
afspraken

Altijd contract 
tussen autodelers





PRACTICE WHAT YOU PREACH!





• GP: Investeer in mobipunten

• Een mobipunt is een fysieke locatie waar verschillende 
mobiliteitsfuncties samenkomen

• Een mobipunt kan het startpunt en/of het 
transferpunt zijn voor verschillende transportmodi. 
Een standaardvorm en structuur maakt het 
herkenbaar voor iedereen.

• Kernverdichting, toegankelijkheid en STOP 

INVESTEER IN MOBIPUNTEN







• GP: Gedeelde mobiliteit bij nieuwbouwlocatiesGEDEELDE MOBILITEIT BIJ 
NIEUWBOUWLOCATIES



• GP: WIN WIN WIN

Lokale overheid

 Minder parkeerdruk

 Meer groen

 Minder financiële last 

Projectontwikkelaar

 Besparing aantal 

parkeerplaatsen

 Meer woonentiteiten

 Minder kosten voor 

parkeerplaatsen

 Meerwaarde project

Inwoners

 Minder parkeerdruk

 Meer groen

 Mobiliteitsaanbod bij 

aankoop 

wooneenheid

HOE? Aanpassen stedenbouwkundige verordening  

GEDEELDE MOBILITEIT BIJ 
NIEUWBOUWLOCATIES



• Tips

1. Sleutelspeler: lokale overheid

2. Plan it! 

3. Practice what you preach

4. Promoot alle vormen van autodelen

5. Permanente doelgroepgerichte communicatie

6. Focus niet op de eerste auto

7. Samenwerking: zoek de juiste lokale partners

8. De Vervoerregio

9. Top-down en bottom-up

10. Wees creatief en geduldig

TIPS



CONTACT

info@autodelen.net
09 242 32 75

WWW.AUTODELEN.NET

Johannes Rodenbach: johannes@autodelen.net

Meer weten

mailto:johannes@autodelen.net


Gilles van Onacker
Dienst Mobiliteit

Deinze



Battmobiel Deinze

11/06/2019



Waarom elektirsch autodelen?

● Vergroening dienstverplaatsingen

● Aanbieden elektrische deelauto naast reguliere deelauto’s

● Sterke traditie duurzame mobiliteit Deinze

○ Gekoppeld aan Mobipunt Leiespiegel



Autodeelconcept

● Battmobiel

● Abonnement van min. 4 dagen/maand op de wagen

○ Stad: 10 dagen

● Vaste dagprijs

○ Als je deelt, deel je ook de dagprijs van het voertuig

● Toegang tot de volledige vloot





Struikelblokken

● Betrekken buurt

● Mensen overtuigen van elektrisch rijden

● Uitleg over autodeelconcept



Learnings

● Focus op economisch aspect

● Belang infoavond

● Testritten



Vragenronde

 Vragen?

○ Gilles.vanonacker@deinze.be

mailto:stedenbouw@deinze.be


Sabrina De Donder

Tervuren



Cambio deelwagens in Tervuren
Congres Elektrische Vitesse

11-06-2019



Aanleiding

Gemeentelijk klimaatactieplan
• Particulier, commercieel en openbaar vervoer =  30 

% totale CO2-uitstoot

• Acties rond autodelen en elektrische mobiliteit
o autodelen bekend maken, aanmoedigen en 

faciliteren

o elektrische mobiliteit: aankoop elektrische wagens en 

voorzien laadinfrastructuur
Kwaliteit openbaar domein 

verbeteren
• Minder geparkeerde wagens

• Meer ruimte voor groen in 

openbaar domein

Voorbeeldfunctie lokaal bestuur



Achtergrond

Aanmoedigen en faciliteren 

particulier autodelen
• 2015

• Bevraging bevolking

• Organisatie infoavond met 

getuigenis autodeler
o Veel interesse en vragen

• Groep ontstaan
o gestrand: 2 particuliere 

deelwagens beschikbaar 

maar onvoldoende 

gebruikers



Autodeelaanbieder zoeken

Vergelijkend onderzoek autodeelaanbieders
• Type wagen: elektrisch of benzine

• Vaste standplaats of free floating

• Kostprijs en voorwaarden gemeente

• Kostprijs gebruiker

Cambio
• Naambekendheid

• Ervaring/wagens in heel Vlaanderen

• Gemeente: duidelijk kostenplaatje en cashback

• Gebruikers: duidelijke/redelijke kostprijs gebruikers, 

ondersteuning 7/7, groot aanbod verschillende type 

wagens



Cambio in Tervuren

Opstart
• Startoverleg gemeente – Cambio

• Samenwerkingsovereenkomst voor 2 jaar, 

evaluatie na 1 jaar
o ondersteuning gemeente door Cambio

o afspraken: wie doet wat?

o financiële ondersteuning van gemeente

• Infoavond burgers en demo wagen en laden 
o door medewerker Cambio 



Cambio in Tervuren

2 elektrische Renault Zoë sinds januari 2019 met 

vaste standplaats in centrum Tervuren
• Hoge parkeerdruk

• Laadinfrastructuur aanwezig

Kostprijs gemeente
• € 9600/jaar voor 2 wagens

• Cashbacksysteem

• € 0 vanaf 20.000 km/jaar/wagen

• Communicatiebudget € 2000



Cambio in Tervuren

Eerste cijfergegevens (van 16-01 t.e.m. eind 

april)

• 6286 kilometers (2 wagens)

• 1,03 ritten per dag/wagen

• 27,33 km gemiddeld per rit

• Reservatiedekking ligt nog laag (onder 90 %)

• Laadprocedure geeft nog problemen

Gebruik verder blijven stimuleren 

door:
• Bijkomende infoavond in september

• Inzet wagens voor 

dienstverplaatsingen personeel lokaal 

bestuur



Vragen?

???
Contactgegevens

Sabrina De Donder

medewerker.milieu@tervuren.be



Stien Stassen
Deskundige Duurzaamheid 

Hasselt



Stad Hasselt & Zen Car

Elektrisch autodelen

20.06.19



Aanleiding

Samengaan OCMW & stad + verhuis naar ‘t Scheep



Nieuwe afspraken ivm dienstverplaatsingen



Aanleiding

Samengaan OCMW & stad + verhuis naar ‘t Scheep



Nieuwe afspraken ivm dienstverplaatsingen



Analyse dienstverplaatsingen



inschatting 10 extra dienstwagens
● Flexibel systeem

● Autodelen met inwoners
● Duurzaamheid -> 100% elektrisch



Eigen wagenpark uitbreiden  samenwerking met 3de partij (~leasing)



Bestek – openbare aanbesteding
● 3 elektrische deelauto’s in wijken: continu voor iedereen beschikbaar

10 elektrische deelauto’s in de buurt van ‘t Scheep

○ Op werkdagen tussen 8u30 en 17u exclusief voorbehouden voor dienstverplaatsingen stad & OCMW● Minimale criteria voertuigen:

○ 100% elektrisch – station-based

○ C-segment (compacte middenklasse met 4 volwaardige zitplaatsen)

○ Praktisch rijbereik van minstens 250 km met volledig opgeladen batterij

○ Minimale uitrusting: airconditioning, laadkabel, navigatie Benelux

○ Bestickering logo dienstverlener + logo stad Hasselt● Onderhoud & verzekeringen

○ Technische zorg & pechverhelping -> dienstverlener

○ BIV, wegenbelasting, … -> dienstverlener

○ Poets 2-wekelijks & controle beschadiging -> Stad Hasselt

○ Verzekering BA en volledige omnium door stad Hasselt● Gunningscriteria:

○ Kwaliteit voertuigen

○ Prijs dienstverplaatsingen

○ Prijs burger

○ Extra’s & lancering project
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Realisatie – locaties Zen Car
● Openbaar domein

● Laadpalen Allego

● Signalisatie
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Reservatie – dienstverplaatsingen – ‘t Scheep
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Reservatie – burger/wijkvoertuigen

www.zencar.eu of via de Zencar App
Gebruiksfilmpje Zen Car

http://www.zencar.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=AUcBSKM-4yw


Tips & Tricks

● Weerstand tegen verandering: ongekend is 
onbemind

○ Infosessies, hands-on uitleg in de garage, …

○ Instructies op intranet, aan de sleutelkaart, in de wagen, 
…

○ Maar feedback is positief ééns ze angst overwonnen 
hebben

● Auto’s staan op openbaar domein (nadeel voor 
personeel als je veel “bagage” hebt)

● Alle Zen Car auto’s hebben parkeerkaart voor 
grondgebied Hasselt

● Inname openbaar domein – parkeerverbod bij 
evenementen

● Ondanks signalisatie toch vaak andere auto’s 
geparkeerd
-> prijsofferte voor parkeerbeugels

● In de toekomst meer variatie in de vloot? Bv. 
Kangoo
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Vragen over bestek & gunning? CW-Wagenpark: Stefan.jonkmans@hasselt.be

Vragen over onderhoud, …? Dienst Facility: geert.orye@hasselt.be

Vragen over autodelen met burgers? Dienst Mobiliteit: bernice.rietjens@hasselt.be 



Thomas Pluymers
Duurzaamheidsambtenaar 

Bonheiden





Bestek voor plaatsing deelwagens

Meerdere doelstellingen: 

● Uit dienst halen van 3 verouderde dienstvoertuigen en vervangen door 2 

nieuwe voertuigen.

(3 voertuigen legden slechts een beperkt aantal kilometers af)

● Ontzorging van wagenpark naar onderhoud en netheid.

● Inzetten op doelstellingen van burgemeestersconvenant.

● Mogelijk maken van autodelen in niet stedelijke context.

● Voorkeur voor elektrische mobiliteit maar geen noodzaak binnen bestek.



Keuze Partago

● Maakt een duidelijke keuze voor elektrische voertuigen

○ Hoogste score op energievlak

○ Geruisloos in de dorpskern

○ Gebruiksgemak van de wagen

● Burgercoöperatieve werking

○ Iedere coöperant heeft een stem binnen de AV

○ Geeft mogelijkheden om coöperanten verder te informeren rond klimaat

● Gemak van gebruik

○ Iedereen beschikt over de mogelijkheid 24/7 te reserveren

○ Geen gedoe met pasjes of sleutels



Voordelen voor de gemeente

● De gemeente beschikt over de baten van de wagens (zich 24/7 te kunnen 

verplaatsen,…) en heeft niet langer de zorgen (verzekering, onderhoud, 

netheid,…)

● Autodelen in niet stedelijke context eenvoudiger te bereiken door meteen als 

gemeente gebruik te maken van deze wagens (Autodeelplatformen toonden 

weinig interesse indien geen minimumafname door gemeente).

● Naar mate het gebruik bij bewoners stijgt dalen de kosten voor de gemeente.

● Geen sleutelbeheer meer nodig.



Struikelblokken

● Wagens bij de start enkel toegankelijk na de kantooruren en in het weekend.

● Twee wagens geven vaak nog een gevoel van te weinig kans op 

beschikbaarheid.

● Burgers overtuigen van de mogelijkheden van en de beperkte instapkost van 

500 euro.

● Angsten van beperkte actieradius en een tekort aan laadpalen.



Learnings

● Openstellen van de wagens ook tijdens de kantooruren na evaluatie van het 

effectieve gebruik tijdens de eerste 4 maanden. 

● Bewoners de mogelijkheden aanbieden om testritten te maken onder het 

account van de gemeente (drempels wegnemen).

● Nood aan laadinfrastructuur aan gemeentehuis om gebruiksgemak en 

zekerheid van volle batterij te bevorderen.

● Blijvend inzetten op communicatie (bewoners beslissen niet altijd meteen in 

overstap)



2 modellen aanwezig in gemeente


