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Artikel 1 Autodelen
Onder autodelen wordt verstaan, het systematisch en beurtelings door vooraf bepaalde personen
gebruiken van één of meerdere auto’s tegen betaling via een vereniging voor autodelen, met uitzondering van het gebruik van voertuigen bestemd voor gewone verhuur of huurkoop.
Artikel 2 Aanvraag tot erkenning organisatie
Elke autodeelorganisatie die op het grondgebied van Brugge autodelen wil aanbieden, dient bij de stad
Brugge een aanvraag tot erkenning in te dienen. Hiertoe bezorgt de organisatie aan het stadsbestuur
alle informatie die noodzakelijk is om de werking van de organisatie af te toetsen aan de in artikel 3
beschreven erkenningsvoorwaarden. Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt of een
autodeelorganisatie al dan niet in aanmerking komt voor erkenning.
De vraag tot erkenning wordt door de betreffende organisatie via brief aan het college van burgemeester en schepenen overgemaakt. Bij de aanvraag worden op straffe van onontvankelijkheid de
volgende documenten gevoegd:

statuten van de organisatie

toelichting bij het systeem van autodelen

alle andere nuttige documenten waaruit blijkt dat de organisatie aan de erkenningsvoorwaarden voldoet.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de aanvrager binnen de 60 dagen na ontvangst van
de aanvraag per brief in kennis van de beslissing inzake de erkenning.
Artikel 3 Erkenningsvoorwaarden


het betreft een officiële organisatie voor autodelen



de primaire doelstelling van de organisatie is het promoten en faciliteren van autodelen met
nadruk op duurzaamheid en milieu



het systeem is laagdrempelig en eenvoudig qua gebruik



kortetermijn uitleen is mogelijk



de organisatie van het autodelen is gebaseerd op lidmaatschap of contract



de kosten voor de gebruikers hangen grotendeels samen met het gebruik van de deelwagen



de deelwagens zijn dag en nacht beschikbaar



jaarlijks vindt een evaluatie plaats waarbij de autodeelorganisatie aan de stad Brugge vooraf
in overleg te bepalen informatie bezorgt over aantal voertuigen, gebruikers, ritten, …



de autodeelorganisatie organiseert en verwerkt minstens om de twee jaar een enquête bij
haar gebruikers en deelt de resultaten hiervan met de stad. De stad Brugge kan minstens één
vraag laten opnemen in deze enquête.

Artikel 4 Geldigheidsduur erkenning
Autodeelorganisaties krijgen een erkenning van onbepaalde duur. Aan de hand van de jaarlijkse
evaluatie kan de stad Brugge beslissen om een erkenning in te trekken. Het college van burgemeester
en schepenen beoordeelt of een autodeelorganisatie zijn erkenning verliest.
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