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Autodelen?

*
*

≠ carpooling

*
*

Onderling geregeld: particulier

Meerdere personen maken gedurende een langere periode om beurten gebruik van één of
meerdere (gezamenlijke) auto’s
Autodeelaanbieder met of zonder eigen vloot

3 Partners

*

Autodelen.net
Vlaams netwerk van autodeel initiatieven

*

Pegode
Organisatie die ondersteuning op maat biedt aan personen met een beperking

*

Taxistop
Promotie van gedeelte mobiliteit sinds 1975: carpooling & carsharing

Avira: lancering

*

AVIRA = samenwerking Autopia, Taxistop, Pegode

*
*
*

2013: pilootproject Pegode
2014: ontwikkeling in Vlaanderen
Maart 2015: uitbreiding heel België

Waarneming

*
*
*

Aangepaste wagen = duur
Niet voor iedereen toegankelijk => Sociale uitsluiting
Idee : delen van aangepaste wagens

Vaststelling

*

Wie deelt?

•
•
•
•

Verenigingen
Zorgcentrums, hospitalen
Gemeenten
(Privépersonen)

*

Met wie?

•
•

Andere verenigingen
Bewoners van de wijk (PBM of niet)

Avira nu…
Stand van zaken vraag en aanbod :
-

2 verenigingen en 1 particulier (Brussel) / 1 vereniging (Wallonië)

-

min of meer 10 aanvragen van VZW (Brussel)

Stand van zaken vraag en aanbod : 10 aanvragen van VZW (BXL)
In de praktijk…
Welke wagen aan welke prijs?

*
*

*

Type van de wagen bepalen
Basisprijs per km bepalen

•
•
•
•
•

Waarde van de wagen
Verzekeringspremie
Brandstofkosten
Onderhoud
…

Rekentool Excel

Welke wagen aan welke prijs?
Prijs per km : tussen 0,25€ en 0,35€
Prijs per uur : tussen 1€ en 2€
Garantie : tussen 50€ en 200€
rjs per km: tussen 0,25€ en 0,35s per uur: tussen 1€ en arantie : tussen 50€ en 200€
Welke wagen(s) en welke prijs?
Algemene informatie
huidige waarde van de auto
minimum waarde bij schroot
aantal jaren dat de wagen nog zal meegaan (afschrijvingsperiode)
(autodelen.net neemt als richtlijn een afschrijvingsperiode van 10 jaar voor
een nieuwe wagen
brandstofprijs
d.d. 30/12/2012

diesel
1,500€

benzine
1,560€

lpg
0,758€

5.000,00€
500,00€
8 jaar

1,091€

aanleg van een spaarpotje per kilometer (optioneel, richtprijs 0,02-0,05€
Jaarlijkse vaste kosten
Jaarlijkse waardevermindering / afschrijving
Verzekering BA (bestuurder, rechtsbijstand, glasbraak, diefstal, brand,
schade)
Verzekering andere waarborgen
Bijstandsverzekering / pechhulp
Taksen
Keuring

0,02€
562,50€
472,00€
90,00€
0,00€
280,00€
27,00€

Jaarlijkse variabele kosten
Totaal aantal kilometer (geschat)
Verbruik per 100 km
Kilometerkost aan brandstof
Klein onderhoud (1 x per 5.000 km)
Groot onderhoud (1 x per 10.000 km)
Verwachte herstellingen

18.000 km
8 liter/100 km
1.571,04€
300,00€
300,00€
500,00€

Berekening van de kilometerprijs
Totale autokost per jaar
Aantal kilometer
Reële kilometerprijs
Kilometerprijs met aanleg van een spaarpotje

4.102,54€
18.000 km
0,23€
0,25€

Ritboek
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datum

*
*
*
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uur
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km

Verbruik
uren

Opmerkingen

Rekeningen per maand/ 3 maand/ ...
Geen winst!
Heel flexibel

Verzekering

*

Klassieke verzekering => verzekeringsmaatschappij op de hoogte brengen

*

Autodeelverzekering

•
•
•

Persoonlijke bonus malus
Geen verhoging van de premie
Het woord ‘autodelen’ opgenomen in de polis

Handtekening

Vrijwilligers en technologie
Vrijwilligers

*

Doel: bewegen de personen met beperkte mobiliteit

*

Wie?

•
•
•
•
•

Uw vrijwilligers
Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV)
MMC (voorbeeld van Namen)
Mobilesem
Volontariat.be; vrijwilligers.be

Technologie

*
*
*

Afrekening tool: registratie van de kilometers
Boordcomputer: om de wagen te openen zonder sleutel
Samenwerking met partners

Ondersteuning & verwachting
Ondersteuning van Avira

*

Ondersteuning en begeleiding bij het organiseren en uitwerken van het autodeelsysteem op
maat van de organisatie

*
*
*

Opmaak van een communicatie plan
Opmaak contracten en intern huishoudelijk reglement
Alle informatie en documenten in handige bestanden voor optimaal gebruik

Verwachting organisatie

*

Ondersteuning en begeleiding bij het organiseren en uitwerken van het autodeelsysteem op
maat van de organisatie

*
*
*

Opmaak van een communicatie plan
Opmaak contracten en intern huishoudelijk reglement
Alle informatie en documenten in handige bestanden voor optimaal gebruik

Financieel regeling

*

Wanneer het autodelen effectief is

•
•

10€/jaar: particulieren
100€/jaar: vereniging/vzw

*
*
*

Helpdesk, documenten, on-line kalender, etc.
Opvolging
Autodeelverzekering

En de wetgeving ?
Privé voertuig

*
*

Verkeersbelastingen belasting op de inverkeerstelling

*

Voorwaarden :

Verlaging van de BTW op de aankoop van het voertuig

•
•

Het voertuig wordt gebruikt voor persoonlijke doeleinden
Verplaatsing enkel in verband met de handicap van de vervoerde persoon

Wie is competent ?

*
*

BTW

•

federaal

Verkeersbelastingen belasting op de inverkeerstelling

•
•

Vlaanderen en Wallonië > Regionaal
Bruxelles > Federaal

Jullie kunnen ons helpen!

*
*
*
*
*

Je kent een vereniging die een geschikt voertuig heeft?
Je kent een persoon die een aangepast voertuig heeft en geen fiscale vrijstelling vraagt?
Je wilt een aangepast voertuig kopen en ze delen?
Je wilt vrijwilliger zijn wanneer er zich een groep vormt?
Kunnen jullie ons helpen met de wetgevend remmen?

Cozycar.be/avira

