
 

 

DriveNow viert twee jaar free-floating carsharing in België 
- 30.000 geregistreerde gebruikers legden samen al 400.000 ritten af 

- Meer dan 900 free-floating-ritten per dag in Brussel 

- Onderzoek bij DriveNow-gebruikers: 12% heeft eigen wagen van de hand gedaan 

 

Brussel, 5 juli 2018 - DriveNow, de Europese carsharing service, viert vandaag dat het precies twee jaar geleden 

zijn diensten in Brussel lanceerde. Op die manier introduceerde het meteen ook het ‘free-floating’-concept in 

ons land. Ter gelegenheid van deze verjaardag maakt DriveNow een nieuwe balans op en deelt het enkele 

kerncijfers over het gebruik van zijn deelwagens. 

 

Op 6 juli 2016 maakte België kennis met een voor ons land volledig nieuw autodeelconcept, het free-floaten. 

Sindsdien kunnen Brusselaars een deelwagen ophalen op wandelafstand en die na gebruik gelijk waar binnen de 

DriveNow-zone achterlaten. DriveNow bereidde die introductie nauwgezet voor in samenwerking met de 

Brusselse autoriteiten, waardoor het ook de weg vrijmaakte voor andere free-floating-aanbieders. Vandaag 

bestaat de DriveNow-vloot uit 310 wagens, waaronder 20 MINI Cabrio’s en 10 elektrische BMW i3’s die verspreid 

staan over een oppervlakte van 65 km². Begin 2017 breidde de DriveNow-zone uit met Brussels Airport, in juli 

2017 volgde de Heizelvlakte en sinds april 2018 kunnen gebruikers ook aan de NAVO en in een extra 

noordwestelijk deel van Brussel hun DriveNow-auto ophalen en achterlaten. DriveNow zette eind vorig jaar ook 

als eerste free-floating-dienst de stap naar de zakelijke mobiliteit via de samenwerking met de mobiliteitskaarten 

van XXImo en Modalizy. 

 

900 ritten per dag 

Vandaag telt DriveNow zo’n 30.000 geregistreerde gebruikers die samen gemiddeld meer dan 900 ritten per dag 

afleggen, goed voor ongeveer 400.000 ritten tot nu toe. “Het lijkt misschien contradictorisch, maar dat aantal 

vertegenwoordigt net een dáling van het aantal autoritten in het algemeen,” verklaart Christian Lambert, CEO 

bij DriveNow België. “Want een recente enquête binnen onze eigen gebruikersgroep bevestigt wat verschillende 

onafhankelijke internationale studies1 al overvloedig hebben aangetoond: 12 procent van onze 1.901 

ondervraagden hebben immers hun eigen wagen van de hand gedaan sinds ze DriveNow-gebruiker zijn. En 

minder privéwagens leidt tot minder autoritten en minder CO2-uitstoot. Een effect dat nog wordt verstrekt door 

het feit dat onze vloot uitsluitend uit zuinige benzine- en elektrische auto’s bestaat, die allemaal voldoen aan de 

EU6-standaard. Onze 10 elektrische BMW i3’s (foto links) alleen al zijn goed voor 12 ton minder CO2 per jaar. Je 

zou maar liefst 960 bomen moeten planten om die hoeveelheid CO2 te verwerken.” 

 

Uit de gebruiksgegevens van DriveNow blijkt dat het gebruik piekt rond 19u en dat zaterdag de topdag is. Mensen 

gebruiken een DriveNow-wagen vooral voor trips van en naar de luchthaven, om te shoppen of om vrienden en 

familie te bezoeken. Opvallend is dat mannen doorgaans de BMW 1 Series verkiezen, en dat de MINI Cabrio erg 

populair is bij vrouwen.  

 

Rechtstreekse en onrechtstreekse impact 

“We zijn erg tevreden met waar we vandaag staan. Niet alleen hebben we zelf een grote rechtstreekse impact 

op een stad die snakt naar meer duurzame mobiliteit, we hebben met de introductie van free-floating ook het 

pad voor andere aanbieders geëffend. En door het mobiliteitsaanbod in Brussel mee te verbreden, hebben we 

de Brusselaar een extra reden gegeven om zijn eigen wagen in te ruilen voor een flexibeler en duurzamer 

https://www.drive-now.com/be/nl/blog/drivenow-zone
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verplaatsingsmodel. En we plannen ons eigen aanbod in de toekomst zeker nog uit te breiden”, besluit Christian 

Lambert.   

 
(1) Verschillende internationale onafhankelijke studies, waaronder deze, tonen aan dat voor elke autodeelwagen die er in de 

stad bijkomt, er 3 tot 11 privé-wagens verdwijnen. Voor een completer overzicht van de studies kan u terecht bij LVTPR. 

 

Over DriveNow: 

DriveNow werd opgericht in 2011 als een joint venture en is vandaag een 100% dochteronderneming van BMW Group. De 

carsharing service is beschikbaar in verschillende Europese steden en verhuurt op basis van het free-floating-principe 

verschillende hoogwaardige premium voertuigen van de merken BMW en MINI. De voertuigen zijn op te pikken en weer 

achter te laten op elke locatie binnen een afgebakend zakelijk gebied. Meer dan 1.000.000 geregistreerde klanten vinden en 

reserveren voertuigen met de DriveNow-app en kunnen de service in meerdere steden gebruiken. DriveNow beschikt over 

een wagenpark van meer dan 6.400 voertuigen in München, Berlijn, Düsseldorf, Keulen, Hamburg, Wenen, Londen, 

Kopenhagen, Stockholm, Brussel, Milaan, Helsinki en Lissabon. In al deze steden biedt DriveNow ook elektrische BMW i3-

modellen aan. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat één DriveNow-voertuig ten minste drie privéauto’s 

vervangt. Zo draagt DriveNow bij aan het ontlasten van de verkeerssituatie in steden. 
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