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De proeftuin van mobiliteit ‘op maat’
Oververzadigde stadscentra, overal files, enorme lucht- en geluidsvervuiling, een 
overbelast openbaar vervoer met een onaangepast aanbod... de mobiliteit zoals we ze 
vandaag kennen, moet evolueren naar een zachtere mobiliteit die onze levenskwaliteit 
verbetert. Maar er is nog een lange weg te gaan, vooral op het gebied van mentaliteit. 
Régis Leruth, Ceo van Zen Car en pionier in het delen van elektrische voertuigen, vertelt 
ons hoe hij het ziet. 

  Zen Car, eenvoud als sleutelwoord  

Momenteel beschikt Zen Car over 56 voertuigen, 6 verschillende modellen en 46 laadpunten in Brussel, maar ook 

over private parkeerplaatsen langs de openbare weg en plaatsen in de parkings van Interparking. Iedereen mag 

de laadpalen die er geïnstalleerd zijn, gebruiken na dit vooraf aangevraagd te hebben. Om gebruik te maken van 

de diensten van Zen Car hoeft u zich gewoon gratis online in te schrijven. Zodra u de Zen Car kaart ontvangen 

hebt, kunt u een wagen reserveren vanaf 6 euro per uur. Na gebruik brengt u hem terug naar het vertrekstation. 

Klanten kunnen 24/24 en 7/7 terecht bij een callcenter. Het bedrijf heeft de goedkeuring gekregen om zich in 

Wallonië te vestigen, maar wil zich eerst concentreren op Brussel en zijn aanbod optimaliseren alvorens uit te 

breiden naar andere gewesten. Het bedrijf is momenteel in gesprek om de Zen Car abonnementen te koppelen 

aan openbare vervoersabonnementen. 

      www.zencar.eu

Je zou zeggen dat Belgen niet alleen met ‘een 

baksteen in de maag’ geboren zijn, maar 

vooral erg gehecht zijn aan hun wagen. “Het 

is zeer moeilijk om Brusselaars of Belgen ervan te 

overtuigen dat ze hun gewoontes moeten 

veranderen. Ze moeten begeleid worden” zegt Régis 

Leruth, CEO van Zen Car, het Belgische 

autodeelbedrijf voor elektrische voertuigen. Hoewel 

de auto voor velen een echt statussymbool is, moet 

het aantal wagens op de weg ingeperkt worden. “Rij 

maar eens op de ring ‘s morgens om 7u en je zal 

meteen zien dat we met een groot probleem zitten. 

Bovendien moet je weten dat een auto gemiddeld 

1,4 personen vervoert en 93% van de tijd 

geparkeerd staat, terwijl 80% van de mensen 

minder dan 35 km per dag aflegt” aldus de CEO. 

“Taksen en dergelijke zullen een tijdje een invloed 

hebben, tot we eraan gewend zijn” gaat de Brusselse 

ondernemer verder. “Wanneer het over 

milieuvriendelijkheid gaat, wordt er altijd 

gesproken in restrictieve termen: minder doen, 

beperken, verminderen... Zen Car biedt een 

oplossing aan die niet restrictief is. We willen 

gewoon dat de mensen slimmer rijden”. 

Elektrische wagens, een markt die niet van de 

grond komt? 

De elektrische wagen combineert rijcomfort met 

ecologische voordelen, en toch botst hij nog altijd 

op heel wat weerstand bij de gebruikers. Als 

argumenten worden vaak het tekort aan laadpalen 

en de zeer hoge prijzen aangehaald. Régis Leruth 

wijst eerder op het gebrek aan fiscale incentives 

voor particulieren: “De elektrische auto heeft 

jammer genoeg nooit kunnen profiteren van stimuli 

die mensen aanmoedigen om er één te kopen, 

hoewel men maar al te goed beseft dat de elektrische 

wagen een mobiliteitsoplossing insluit. Ook speelt 

hij zijn sterke troeven vooral uit bij stedelijk 

gebruik. Maar de prijs blijft het grootste obstakel”. 

In het kader van de recente hervorming van de 

fiscale regels voor bedrijfswagens werd de financiële 

incentive voor de aankoop van elektrische 

bedrijfswagens, in de vorm van een fiscale 

aftrekbaarheid van de investering, behouden. Zo 

geldt voor elektrische auto’s een fiscale 

aftrekbaarheid van 120%, terwijl die voor benzine- 

of dieselwagens beperkt is tot maximaal 90%.

Autodelen blijkt dus interessant te zijn, omdat op 

die manier elektrische voertuigen ter beschikking 

gesteld kunnen worden zonder dat het financiële 

aspect een probleem hoeft te zijn. Volgens Régis 

Leruth tonen studies bovendien aan dat één 

gedeelde auto acht tot tien individuele auto’s kan 

vervangen. Toch bereiken de twee Belgische 

operatoren, Cambio en Zen Car, momenteel samen 

slechts zo’n 15.000 klanten, terwijl het potentieel 

voor Brussel alleen al 60.000 klanten zou kunnen 

bedragen, te weten het aantal gezinnen met meer 

dan één wagen, aldus de CEO van Zen Car. 
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Régis Leruth, CEO van Zen Car
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Slimmer rijden
Hoewel ze nog voor verbetering vatbaar is, biedt de 

stedelijke mobiliteit nog tal van mogelijkheden 

zonder de noodzaak van persoonlijk autobezit. De 

nabijheid, het openbaar vervoer, de fiets en stappen 

verkleinen zowel het aantal verplaatsingen als de 

lengte van de afstanden, terwijl geen beroep wordt 

gedaan op fossiele brandstoffen en de milieu-impact 

beperkt blijft. Daarnaast zijn telewerken, 

videoconferenties, webinars, e-commerce en online 

shopping deel gaan uitmaken van onze moderne 

levensstijl, waardoor de mobiliteitsbehoeften 

kunnen veranderen. Bedrijven kunnen een 

belangrijke rol spelen in deze evolutie. 

“Vroeger hadden bedrijven een ‘autobudget’ en 

gaven ze er één aan iedereen. Daar stappen ze nu 

stilaan van af, omdat de taksen voor bedrijfswagens 

stegen. Bedrijfswagens zijn bijgevolg minder 

interessant geworden voor beide partijen. 

Tegenwoordig spreken we van een 

‘mobiliteitsbudget’ en de gebruikers mogen dus 

kiezen wat ze wensen: autodelen, trein, elektrische 

auto of iets anders. In die richting zouden we verder 

moeten evolueren: we gebruiken enkel wat we 

nodig hebben. Ik ben persoonlijk een liefhebber 

van auto’s, maar ik wil er zeker niet mee vastzitten 

in de files” legt Régis Leruth uit. 

Mobiliteit ‘à la carte’
In het Duitse Hannover lanceerde de lokale 

openbare vervoersmaatschappij al een interessant 

initiatief, namelijk de ‘HANNOVERmobil’-formule. 
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Momenteel staat Zen Car voor 56 
voertuigen, 6 verschillende modellen 
en 46 laadpunten in Brussel. 

Deze formule biedt een waaier van mogelijkheden 

op het gebied van mobiliteit. Voor iets minder dan 

8 euro per maand bovenop hun klassieke bus- en 

treinabonnement krijgen de gebruikers korting op 

het gebruik van de taxi en op langeafstandsreizen 

met de trein in heel Duitsland. Bovendien hebben 

zij ook toegang tot autodelen (inclusief lidmaatschap 

en maandelijkse kosten). Gebruikers kunnen niet 

alleen hun vervoerswijze ‘à la carte’ kiezen, ze 

genieten ook van eenvoud en overzicht als 

aantrekkelijke eigenschap van ‘HANNOVERmobil’. 

Maandelijks ontvangen de gebruikers één 

gedetailleerde factuur waarop de verschillende 

mobiliteitskosten vermeld staan. Noem het een 

soort van ‘one stop shopping’ voor mobiliteit. 

Eind januari hebben Belfius en zijn filiaal Belfius 

Auto Lease, de NMBS, Electrabel en Accenture iets 

soortgelijks gelanceerd, namelijk Belfius E-Fleet, de 

eerste bedrijfsmobiliteitscombinatie met een 

elektrische bedrijfswagen, oplaadcapaciteit thuis, 

op het werk, in treinstations en op de weg, en 

online toegang tot een reeks alternatieve 

mobiliteitsoplossingen zoals trein, tram, bus, 

deelfiets, deelwagen en de mogelijkheid om een 

traditioneel voertuig te gebruiken voor verre 

verplaatsingen. Twee interessante initiatieven 

waarvan we alleen maar hopen dat ze spoedig 

gekopieerd worden, om gewoonten te doorbreken 

en de mentaliteit te veranderen.

Kim VERHEGGE n
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  Een ideale partner voor bedrijven  

Bedrijven hebben in het kader van hun mobiliteitsbeheer twee keuzes op het gebied van autodelen. Ofwel 

schaft het bedrijf een wagen aan die alle medewerkers mogen delen. Vergelijk het met het carpoolingprincipe. 

De	auto	wordt	gereserveerd	zoals	een	vergaderzaal:	als	de	auto	gereserveerd	 is,	kan	niemand	anders	hem	

gebruiken. De sleutel bevindt zich in de wagen. Het principe van het zelfbeheer wordt dus toegepast. Ofwel 

wordt de auto gedeeld door verschillende bedrijven in eenzelfde gebouw, in plaats van door de werknemers 

van één bedrijf. Reserveren gebeurt via het online platform van Zen Car en er zijn plaatsen voor elektrische 

voertuigen voorbehouden in het stadscentrum. Ieder bedrijf betaalt dan volgens het gebruik van het voertuig. 

Deze optie koos DTZ voor het Glaverbel-gebouw dat onder zijn beheer valt. Maar waarom doen bedrijven nu 

een beroep op autodeeldiensten, en in dit geval op Zen Car in het bijzonder? “We hebben momenteel te maken 

met twee grote problemen” legt de CEO van Zen Car uit. “Enerzijds is er de verschrikkelijke huurleegstand, 

omdat bedrijven niet meer naar Brussel willen komen, gewoon omwille van de moeilijke mobiliteit. Anderzijds is 

er ook het BWLKE dat binnenkort van kracht wordt. BWLKE staat voor Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat 

en Energiebeheer. In dat wetboek wordt duidelijk vastgelegd dat bedrijven een deel van hun parkeerplaatsen 

zullen moeten teruggeven voor openbare parkings. De openbare besturen willen het aantal parkeerplaatsen in 

de stad beperken, omdat ze van mening zijn dat hoe minder parkeerplaatsen er zijn, hoe minder auto’s en dus 

verkeerstoppingen er zullen zijn”. 

Naar aanleiding van het beperken van het aantal parkeerplaatsen moest het gewest alternatieve oplossingen 

voorstellen, zoals frequenter openbaar vervoer, transitparkings en het GEN. “Deze drie elementen zijn nog altijd 

geen feit, terwijl de afschaffing van parkeerplaatsen wel al volop aan de gang is” aldus de Brusselse CEO. 

“Ze gaan dan zoeken in de privésector wat ze niet meer in het openbaar kunnen vinden. In het kader van 

bijvoorbeeld nieuwe onderhandelingen over huurcontracten eisen ze van bedrijven dat ze een deel van hun 

privéparkeerruimte teruggeven. Als ze dat niet doen, zullen deze parkeerplaatsen extreem zwaar belast worden. 

We spreken over 450 tot 700 euro per jaar, met een jaarlijkse verhoging van 10% naast de inflatie”. 

Autodelen is echter een middel om aan de maatregelen van het BWLKE te ontsnappen. Volgens het wetboek 

mag een bedrijf dat een autodeeldienst aanbiedt, zijn parkeerplaatsen namelijk behouden zonder deze taks 

te moeten betalen. “Bedrijven als DTZ hebben begrepen dat nu het ideale moment is om huurders gewoon 

te maken aan dergelijke diensten. We hebben een soortgelijk project lopen met Cofinimmo. Ook Jones Lang 

Lasalle en Befimmo hebben ons gecontacteerd, en we verwachten dat meer en meer bedrijven ermee zullen 

beginnen” bevestigt Régis Leruth. Volgens de CEO vervullen gebouwenbeheerders een zeer belangrijke rol op 

het gebied van communicatie, voorlichting en overdracht, om gebruikers vertrouwd te maken met deze andere 

mobiliteit. 

Eveneens kaderend in de 
multiservicebenadering, stelt de 
Glaverbel Building in samenwerking 
met Zen Car twee elektrische wagens 
ter beschikking van zijn huurders.
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