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Almaar meer Belgen delen liever een auto dan er één te bezitten 

BRUSSEL – 02/01/2020 – Meer dan 41.000 leden maakten in 2019 gebruik van de meer dan 1400 
deelwagens die autodeelsysteem cambio ter beschikking stelt. In totaal werden meer dan 
550.000 ritten geregistreerd in de 54 steden in België waar cambio actief is. Over een periode 
van 10 jaar is het aantal ritten jaarlijks met gemiddeld 16% gestegen. Ook in 2020 voorziet 
cambio deze groei te blijven verderzetten. Zo verwacht cambio dit jaar opnieuw een groei 
van 10 tot 15% op vlak van aantal auto’s, leden en ritten. 

Bovendien slaagt cambio er ook op financieel vlak in om jaar na jaar gezonde cijfers voor te 
leggen. De beperkte winst die cambio maakt, wordt hoofdzakelijk gebruikt om de verdere 
groei te financieren maar ook om te blijven investeren in de vernieuwing en modernisering 
van het concept. 

Dit alles toont duidelijk aan dat steeds meer Belgen hun weg vinden naar deelsystemen 
zoals cambio. In grote steden is het bezitten van een wagen meer een probleem geworden 
dan een gemak. De parkeerdruk stijgt, in sommige steden worden wagens gebannen 
naargelang de euronorm en de brandstof, en eerlijk gezegd is ook het rijden zelf niet altijd 
meer zo evident. Meer en meer mensen kiezen dan ook voor zachte vervoersmodi als trein, 
tram, bus of (elektrische) fiets. En als je dan toch eens een wagen nodig hebt, kan je bij een 
autodeelsysteem als cambio terecht.  

Als we even teruggrijpen naar een recente bevraging over onder andere het autobezit onder 
de cambio-gebruikers, dan kunnen we stellen dat dankzij cambio nu al meer dan 18.000 
parkeerplaatsen minder nodig zijn in de Belgische steden.  

 
 
 

 

 

 

Wat is cambio autodelen? 
Cambio autodelen is een flexibele formule waarbij op verschillende plaatsen in diverse steden dag 
en nacht auto’s klaar staan voor de gebruikers (zowel particulieren als organisaties en bedrijven).  Je 
betaalt volgens het gebruik (tijdsduur en kilometers) en hebt geen zorgen rond verzekering, keuring 
of onderhoud. Ideaal voor wie maar weinig een auto nodig heeft, maar vaak ook het geschikte 
alternatief voor de (vaak ook maar zelden gebruikte) 2e wagen in het gezin.  
Zie ook www.cambio.be 
 

 Meer info : Geert Gisquière – 0478 31 42 33 – gg@cambio.be  
 

Cambio is een initiatief van: 

 
 

Cijfers: 
Aantal cambio-auto’s eind 2019:  1.426 
Aantal cambio-gebruikers eind 2019:   41.489 
Aantal cambio-standplaatsen eind 2019:  580 
Aantal reservaties in 2019:    551.680 
Aantal reservaties in 2018:    488.475 
Aantal reservaties in 2017:    435.499 
Aantal parkeerplaatsen uitgespaard dankzij cambio:  18.538  
(1426 (huidig aantal cambio-wagens) x 14 (1 cambio-wagen vervangt 14 privé-wagens) – 1426 = 18538 wagens) 

http://www.cambio.be/
mailto:gg@cambio.be
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