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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 23 februari 2021

STADSONTWIKKELING

16 2021_GR_00052 Autodelen - reglement erkenning van autodeelorganisaties 
- Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw 
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de 
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; de 
heer Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; 
de heer André Gorgon; mevrouw Anke Matthys; de heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de 
heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de heer Jeroen Hofmans; de heer Louis Van 
Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie 
Hamelryck; mevrouw Eunice Yahuma; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Brigitte Moyson

Stemming
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving
Aanleiding en doel
Momenteel is er een summier reglement om autodelers te erkennen in Halle. Dit werd genomen in het 
kader van de mobiliteitsmaatregelen voor Sint-Rochus. Deze beslissing werd toen uitgebreid naar het 
ganse grondgebied. Het is aangewezen om een globaal reglement te maken. 

Artikel 36  van de gemeenteraadsbeslissing van 27.06.2017 (Sint-Rochus - Mobiliteitsmaatregelen - 
Aanvullend politiereglement  - Goedkeuring) stipuleerde dat private autodeelssystemen gefaciliteerd 
worden door het voorzien van vaste parkeerplaatsen voor voertuigen in een autodeelsysteem (ook 
buiten Sint-Rochus).  Het college van burgemeester en schepenen werd gemachtigd om in overleg 
met initiatiefnemers plaatsen voor voertuigen in autodeelsystemen voor te behouden.

De voorwaarde voor autodelers om nu in aanmerking te komen voor een parkeerkaart autodelen zijn:

1. Autodelers moeten lid zijn van een door de Vlaamse regering erkende groep van autodelers 
(‘cf autopia).

2. Verzekering moet vermelden dat het om een autodeelgroep gaat.



2/9

3. Logboek van wie en wanneer er met de auto gereden werd moet steeds opvraagbaar zijn.
4. Een autodeelgroep moet minimum uit 4 personen bestaan, die allen over een rijbewijs 

beschikken. De deelauto is ingeschreven op naam en adres van één van deze leden. Alle 
leden van de autodeelgroep dienen aan te tonen dat zij over een permanent gebruiksrecht op 
de deelauto beschikken doordat ze zijn opgenomen in de verzekeringspolis van het voertuig, 
ofwel als bestuurder van het voertuig, ofwel door middel van een autodeelverzekeringspolis.

5. Per nummerplaat zijn de leden op minstens twee verschillende adressen in Halle 
gedomicilieerd

Om het autodelen te stimuleren en de evolutie van het autodelen in Halle te kunnen opvolgen is een 
nieuw reglement opgesteld voor de erkenning van autodeelorganisaties.  Het reglement bevat de 
voorwaarden en de procedure voor de erkenning.

Dit reglement kan dan dienen om parkeerkaarten ter beschikking te stellen of om parkeerplaatsen 
voor de deelwagen te verkrijgen.

Ook private autodeelinitiatieven die aangesloten zijn bij een organisatie zoals Dégage en Cozy cars 
kunnen via deze organisaties een erkenning krijgen.  

Advies en motivering
De stad wil het efficiënt gebruik van vervoermiddelen stimuleren. Autodelen en andere vormen van 
gedeelde mobiliteit hebben immers een positieve impact hebben op de modal shift, het ruimtegebruik 
en de CO2-uitstoot in de gemeente of de regio.

Autodelen zorgt voor een verlaging van de parkeerdruk in de stad en bijgevolg voor meer open 
ruimte.

Om dit te stimuleren is in het retributiereglement parkeren, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad 
van 15 december 2021, voorzien dat door de stad erkende autodeelorganisaties een digitale 
parkeerkaart kunnen bekomen waarmee geregistreerde voertuigen van door de stad Halle erkende 
autodeelorganisaties onbeperkt  in betalende zones kunnen parkeren met uitzondering van 
voorbehouden plaatsen voor mindervaliden, bewoners en Shop & Go en de parkeerterreinen of -
gebouwen uitgerust met slagbomen. 

Daarnaast kunnen geregistreerde voertuigen van door de stad Halle erkende autodeelorganisaties met 
eigen vloot die werken met vaste standplaatsen zonder beperking van de parkeertijd gebruik maken 
van voorbehouden parkeerplaatsen, te herkennen aan het verkeersbord E9a of E9b met onderbord 
'autodelen'.  De aanvragen die in dit kader reeds ontvangen werden, worden op basis van de huidige 
 erkenningscriteria afgewerkt. Nieuwe op basis van de nieuwe criteria. 
Na het ingaan van dit reglement hebben autodeelaanbieders zes maand de tijd om een nieuwe 
aanvraag in te dienen conform de erkenningsvoorwaarden en de erkenningsprocedure van het nieuwe 
reglement.

Juridische gronden
- Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
- Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
- Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Beslissing college van burgemeester en schepenen van 5 februari 2021.
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Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing

Beleidsinformatie
Leefbaar en beleving > We werken aan een vlot bereikbare stad. De stappers, trappers en het 
openbaar vervoer krijgen dan ook de hoofdrol in ons mobiliteitsbeleid. > We werken aan een 
autoluwe maar bereikbare stad.  

> B5.4.4 Participatie in een deelwagenproject #toegankelijk #duurzaam

> B5.4.7 Voorzien van parkeerplaatsen voor autodelende particulieren #toegankelijk #duurzaam

> B5.4.11 Onderzoeken verrichten naar de aanpassing van de tarieven  voor bewonerskaarten 
(parkeerabonnementen, 2e parkeerkaart) #toegankelijk

Besluit
Artikel 1
Het reglement betreffende de erkenning van autodeelorganisaties wordt goedgekeurd.

Bijlagen
1. reglement autodelen.pdf

Gekoppelde besluiten
 2017_GR_00164 - Sint-Rochus - Mobiliteitsmaatregelen - Aanvullend politiereglement  - 

Goedkeuring
 2021_CBS_00176 - Autodelen - reglement erkenning van autodeelorganisaties - Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


