
Verslag van het videogesprek met
de coöperanten die een deelauto in

het Partago netwerk hebben
• Datum 20/11/2020.
• Verslagnemers: Laura May, Michael Arens, Joachim Jacob.
• Locatie: Jitsi Videogesprek op https://meet.jit.si/partagomeeting
• Opmerkingen op het verslag: gelieve te sturen naar info@partago.be 

conclusie

(Ter info: we starten het verslag met de conclusie, het verloop van de vergadering kan je hieronder 
raadplegen).

1. Het bestuur stelt concrete opties op tot wijziging overeenkomst voor aan de eigenaar-
coöperanten op basis van de feedback van deze vergadering. De eigenaar-coöperanten 
ontvangen deze op zaterdag 21/11 in hun emailinbox.

2. De voorgestelde wijzigingen aan het contract gelden voor één jaar. In november 2021 zal 
beslist worden op basis van resultaten van 2021 of de oorspronkelijke voorwaarden weer in 
voege treden op 1 januari 2022, in samenspraak met de eigenaar-coöperanten.

3. Te doen: elke eigenaar-coöperant geeft een niet-bindende keuze voor optie a, b, c of d, door 
via deze link vóór vrijdag 27/11. Op de BAV van zaterdag wil het bestuur voorleggen of Partago 
genoeg steun heeft van de eigenaar-coöperanten.
a) Wijziging in volledige vergoeding in rijtegoed voor de Partago dienstverlening
b) Wijziging in variabele km-vergoeding 
c) Combinatie van rijtegoed en variabele km-vergoeding
d) Schrappen van overeenkomst

4. Doelstelling van het bestuur is dat de keuze vastgelegd wordt in een overeenkomst, ten laatste 
op 20 dec 2020, die in voege zal treden vanaf 01/01/2020. 
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samenvatting van het eerste deel van de vergadering

De vergadering werd geopend om 19:35.
Dagelijks bestuurder Joachim Jacob presenteert de status van Partago, de drie pijlers van het plan 
voor 2021, en de impact op de verwachte kosten en ontvangsten. Op dit moment wil het bestuur enkel
het plan uitvoeren wanneer  er redelijk kans op succes is dat aan élke pijler voldaan kan worden. Het 
plan voorziet enkel dan de grootste kans op een succesvol 2021.
We beginnen met goed nieuws over pijler één: het bedrag van de winwinlening is zo goed als 
opgehaald. 
Pijler twee betreft de invoering van een nieuw eenvoudig tarief, de Coop Formule. Deze formule is een 
vaste driemaandelijkse bijdrage, waarvoor de ritten van de gebruiker enkel aan km-tarief wordt 
afgerekend (op basis van werkelijk verbruikte energie).  Dit heeft voordelen voor de gebruiker en voor 
de coöperatie. Het doel van aantal intekeningen hiervoor hangt af van pijler 3.
Pijler drie betreft een wijziging in het vergoeden van de eigenaar-coöperant voor zijn/haar deelauto in 
het netwerk. Dit is het onderwerp van deze vergadering.
Betreffende pijler drie, op dit moment zijn 50 van de 80 voertuigen ingebracht door eigenaar-
coöperanten. Een wijziging van de vergoeding aan de eigenaar-coöperanten heeft daarom een 
significante impact op de beschikbare cash bij Partago. 
Er zal geen uitbetaling van de vergoeding plaatsvinden in december 2020.
Pijler 3 van het plan, de wijziging van de vergoeding aan de eigenaar-coöperanten, bevat drie 
mogelijkheden, die allen een positieve impact op de beschikbare cash hebben, die in deze fase van 
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Partago heel hard nodig is (wegens de verminderde ontvangsten). We geven de eigenaar-coöperanten 
de tijd tijdens het overleg om hun mening te geven over de drie mogelijkheden.
Mogelijkheid 1: het volledige bedrag van de vergoeding in rijtegoed. Dit heeft de grootste impact op 
beschikbare cash.
Mogelijkheid 2: het bedrag van de vergoeding niet vast uitkeren, maar op basis van gereden km van de 
gemiddelde deelauto (dus variabel)
Mogelijkheid 3: in onderling overleg beëindigen van het contract en het weghalen van het voertuig uit 
het Partago netwerk.

samenvatting van het overleg tussen eigenaar-coöperanten

Farid Rahmi
• “De doelstelling van 250 Coop Formules lijkt me zeer ambitieus.”
• “Ter zijde: via CEDAN zou het mogelijk kunnen zijn om aantal wagens van Partago verplaatsen 

naar waar andere autodeelorganisaties te weinig wagens hebben om zo de druk wat van Gent 
te halen qua teveel aantal deelwagens (of te weinig vraag?) en zo het wagenpark beter te 
verdelen.”

Maarten Van Overbeke:
• “Vergoeding in rijtegoed: ons gezin zal dat niet kunnen oprijden.”
• “We steunen niet de optie van een uitstel van betaling in cash voor één jaar.”
• “Misschien kunnen eigenaar-coöperanten voorrang krijgen bij het boeken als een soort 

tegemoetkoming?” Deze optie wordt genoteerd, maar bij gebrek aan positieve feedback 
momenteel niet uitgewerkt. Ook het platform van Partago is hiervoor momenteel niet 
uitgerust.

Bart Vinck
• “Kunnen we geen beslissing nemen maar voor 1 jaar, zodat we dan alsnog kunnen beslissen 

als alles goed gaat met Partago om terug te keren naar de klassieke vergoedingsregeling?” We 
beslissen in consensus dat de wijzigingen na 1 jaar zullen geëvalueerd worden.

Sam Verbruggen
• “Wat zijn de uitrredingsmodaliteiten? Wat met de verschillende premies die werden 

toegekend?” Uiteraard zal Partago niet aan zijn huidige contractuele verplichting kunnen 
tegemoet komen om de afgesproken vergoeding te betalen. Dit legt in de huidige 
omstandigheden een te grote druk op de coöperatie. Daarom dit overleg in de hoop om tot 
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een vergelijk te komen. Bij verbreking van de samenwerking met Partago blijven de 
commerciële korting bij aankoop van het voertuig uiteraard behouden. Ook de Vlaamse 
subsidie elektrische wagen blijf je behouden. Enkel eigenaar-coöperanten die gebruik maken 
van de premie van Stad Gent tbv elektrisch deelwagen dienen wel gerespecteerd te worden: 
zolang de wagen in een deelsysteem zit (raadpleeg aub eens uw versie van subsidiereglement).

Elien De Vuyst
• “Graag dingen op papier zetten (officieel document) ivm uitgestelde vergoeding, niet enkel 

mail.” 
Robert Huygens

• “Graag meer uitleg over de 100% rijtegoed in de Coop Formule.” A: als je nu bijvoorbeeld €198 
in cash als vergoeding krijgt, dan zal je die in een gelijkwaardige hoeveelheid rijtegoed krijgen. 
Hoe het kan werken: stel de Coop Formule bedraagt 187,5 euro/3 maand (= €62,5 per maand ) 
dan nog supplementair €135,5/maand in energiecredits (waar je ongeveer 565 km mee kan 
rijden). Extra verbruik hierboven wordt aangerekend. Het is gelijkwaardig aan de 100% 
rijtegoed vergoeding die sommige eigenaar-coöperanten nu reeds genieten.

Wim L’Ecluse
• “Ik deel de inschatting van Farid dat 250 coopformules zeer ambitieus is om te halen tegen 31 

december 2020.”
• “Ik rij veel, maar zijn toch teveel credits om opgereden te krijgen. Voor mij zou een beter 

voorstel zou zijn 50% in rijtegoed en 50% in cash om het aantal credits niet aberrant te laten 
oplopen voor mij.” Het bestuur bekijkt deze optie en rekent voor 2021 uit wat voor effect dit zal 
hebben.

• “Hoeveel is de variabele vergoeding op basis van cijfers van dit jaar?” A: Aangezien dit jaar qua 
Corona heel atypisch is, werken we op conservatieve inschattingen voor 2021. We schatten dat 
het ergens rond de €140 zou moeten uitkomen aanstaande jaar als we onze conservatie 
inschattingen halen.

• “Ik stel voor om de beslissing uit te stellen tot in december.” We beslissen in consensus dat de 
wijzigingen na 1 jaar zullen geëvalueerd worden.

Farid Rahmi
• “Door het aanbod drastisch te wijzigen kunnen we veel coöperanten verliezen, door enkel nog 

1 bundel en de Coopformule voor te stellen?” Deze bezorgdheid wordt gedeeld door de 
aanwezigen. Het bestuur gaat altijd behoedzaam om met wijzigingen in onze coöperatie.
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Bert Bruynooghe
• “De Coop Formule is nu pas gestart als test, maar door lockdown is het geen representatieve 

test, dus toch een risico als we dat nu toch al zouden invoeren.” Dit wordt door enkele 
aanwezigen beaamd. De vraag is natuurlijk wanneer de impact van Corona helemaal achter 
ons zal liggen, en welke al dan niet permanente invloed dit zal hebben op het gedrag van 
autodelers en de hele autodeelmarkt. De Coop Formule kan een sterkere marktpositionering 
betekenen in een steeds meer concurrentiële markt, die trager zal groeien dan verwacht.

Farid Rahmi (na afloop van de vergadering, doorgestuurd via email):
• “Naast de voorgestelde Coop Formule stel ik een “Mini-COOP” voor: 25€ maandelijkse bijdrage,

per trimester afgerekend  en  0,40€ / km indien <100km,  0,35€ / km indien > 100km (op 
maandbasis).  De opbrengst per maand per 100km bedraagt dan 60€-65€. De 0.35€/km dient 
vooral om de mensen die ‘borderline’ zijn boven de 100km te laten rijden, meer inkomsten. 
Uiteraard met "coëfficient zuinig rijden", ttz. prijzen/km zijn 'vanaf' en houden ook rekening 
met KW.”

• “Ik stel ook Peterschapactie voor door eigenaar-coöperanten. Voor elke nieuw aangebrachte 
coöperant krijgen de coöperant eigenaars de mogelijkheid om rijtegoed om te zetten in cash.
◦ bij nieuwe coöperanten die de COOP formule nemen => 200€
◦ bij nieuwe coöperanten die de mini-COOP formule nemen => 100€
In beide gevallen is er zowel een onmiddellijke cashing door Partago (50€ of 150€) en vooral 
een maandelijkse bijdrage.  Het zullen geen mirakel oplossingen zijn maar het kost niks om te 
proberen.”

Bart Vinck (na afloop van de vergadering, doorgestuurd via email):
• “Ik heb toch bedenkingen bij de nieuwe COOP-formule. Ik begrijp waarom men ze 

aantrekkelijk vindt. Maar de bundels en abonnementen die we nu hebben, geven de juiste 
incentives: zowel verbruik als tijd worden aangerekend. En tijd is bovendien meestal de 
grootste kost. Bij de COOP-formule wordt tijd echter helemaal niet aangerekend. (nvdr: de tijd 
wordt wel meegerekend via de vaste bijdrage van de coop formule.)  Dat houdt natuurlijk een 
risico in. Nu al is er een wijziging in gedrag. Die gaat u aanspreken en uitleggen wat "fair use" is.
Dat is niet minder maar MEER overhead.” 

Logboek van de chat

Op volgende pagina’s de chatgeschiedenis met nog een aantal belangrijke opmerkingen en 
onbeantwoorde vragen
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• 19:46 Farid Rahmi: Welk bedrag wordt nu maandelijks aangerekend voor die 28 coöperanten ?
• 19:51 Michael: 187.5 per 3 mnd
• 19:51 Luc: Vraagje voor nu in chat of later: is er impact op de reservatieduur van Coop 

cooperanten, i.e. als de tijd minder een rol speelt, reserveert / blokkeert men de auto's veel 
langer of valt dat mee?

• 19:52 Bert Bruynooghe: Moeilijk te zeggen, want Corona verandert het gederag.
• 19:53 Michael: zullen we later beantwoorden, stel je vraag nog eens op einde, Luc 😃

• 19:53 Luc  Super, bedankt Joachim!  👍 Super, bedankt Joachim!

• 20:04 Irina Van Mulders: Bij vergoeding in rijtegoed: blijft dit "oneindig" beschikbaar?
• 20:04 Luc: Vraag Irina +1
• 20:05 Peter Ghys: @Irina: Vergoeding in rijtegoed gedurende looptijd van overeenkomst 

eigenaar-coop met Partago
• 20:04 Bert Bruynooghe: Houden jullie er rekening mee dat de COOP users 'friendly users' zijn, 

en dus een vertekend beeld geven?
• 20:07 Bert Bruynooghe: Coop formule zal ook nieuwe gebruikers aantrekken. (Ik ken er alvast 

3)
• 20:09 Luc: Bedankt, Peter. Dus betekent dit dat het rijtegoed zou komen te vervallen bvb als 

overenkomst eigenaar-coop afloopt, zelfs als blijft de cooperant cooperant/gebruiker?
• 20:09 Bert Bruynooghe: Als mijn zone wegvalt, is de kans groot dat ik stop. (en ik moet nu al 

900 m stappen)
• 20:10 Irina Van Mulders: Ik vermoed dat de effectieve uitbetaling van de vergoeding volgens 

looptijd overeenkomst eigenaar-coop met Partago is, maar het rijtegoed zélf blijft toch langer 
beschikbaar hoop ik?

• 20:10 Luc: +1
• 20:11 Rik: auto's van Gentse eigenaar-coöperanten kunnen niet verplaatst worden wegens de 

subsidie van Gent
• 20:11 Tom: hoe wordt vergoeding in rijtegoed belast ?
• 20:12: Farid Rahmi: @Rik : uiteraard enkel mogelijk voor de Partago-eigen wagens
• 20:12 Laurent Maes: Kunnen we de Powerpoint presentatie apart bekijken ? Hoe ? Gaag meer 

uitleg  over overeenkomst met Stad Gent vanaf 1/1/21.
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• 20:12 Rik: en starten in nieuwe regio vraagt heel veel communicatie/marketing effort  met 
weinig omzet in begin

• 20:12 Farid Rahmi: @Bert : uiteraard enkel zones waar veel auto's zijn (relatief) en weinig 
gebruik.

• 20:12 Alain Verstraete: Ik zal ook nooit mijn rijtegoed opgebruiken
• 20:12 Laurent Maes: Kunnen we de Powerpoint apart bekijken ?
• 20:13 Bert Bruynooghe: Overstappen naar Degage, Maarten?
• 20:17 Sofie Deberdt: Ter info: de presentatie was ook al doorgestuurd via de mail uitnodiging 

(via link)
• 20:18 Irina Van Mulders: Mijn micro werkt niet, maar de vraag is al beantwoord door Joachim
• 20:18 Sofie Deberdt  👍 Super, bedankt Joachim!

• 20:19 Bart: Veel beslissingen in het voorjaar van 2021, waarom dan op basis van een "heel" 
conservatief plan, niet-gebruikende auto-eigenaars voor de harde keuze stellen?

• 20:19 Elien De Vuyst: Dit is een plan voor de toekomstige vergoedingen. Wat met de nog 
achterstallige vergoedingen

• 20:21 Luc: Ter info, hier is de link naar de presentatie vanuit de email: https://www.partago.be/
uploads/7/3/7/4/73741293/2020-11-28_bav_presentatie_v3.pdf

• 20:21 Peter Ghys: @Elien Wat bedoelt u juist met 'achterstallige vergoedingen'?
• 20:22 Elien De Vuyst: De betalingen van april tot en met augustus
• 20:22 Maarten Vanoverbeke: Is er een optie om een keuze te maken voor een bepaalde 

looptijd? Bijvoorbeeld tot eind 2021 en dan een nieuw beslismoment?
• 20:23 Peter Ghys: @Elien De termijn van de overeenkomst werd opgeschort. De gemiste 

maanden komen er op het einde bij.
• 20:23 Veerle: Kan deze beslissing ook eindig in de tijd zijn? Idem bemerking Maarten
• 20:23 Farid Rahmi: Zelfde opmerking als Maarten -> een beslissing voor 1 jaar ?
• 20:24 Bert Bruynooghe: Gaat de kilometerverfgoeding over alle kilometers, of enkel de private 

kilometers?
• 20:24 Sam V.: vraagje i.v.m. 1. 0,15ct = gemiddeld verbruik op 11200KM gemiddeld km/jaar? 2. 

en verder graag extra uitleg over 3de optie stop (welke subsidies worden terug opgevraagd 
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dan? 6K stad Gent, 4K VLAREG, korting Partago et cetera) 3. rijtegoed is geen optie voor mij heb 
al veel te veel credits

• 20:24 Robert Huygens: 100% rijtegoed eens duidelijk toelichten
• 20:25 Tom: iedereen zou in de vruchten delen, maar enkel de eigenaars delen in de klappen ?
• 20:25 Bert Bruynooghe: (Btw: Degage geeft ongeveer 0,24 ct per kilometer voor een recente 

Zoe, en geen belastingen erop. Je moet wel alle administratie/onderhoud zelf uitvoeren, maar 
niet betalen.)

• 20:27 Veerle: Ik gebruik de auto's ook niet genoeg om een rijtegoed 'op te gebruiken'. Ik ben 
dan ook eerder voorstander van deel cash/ deel rijtegoed.

• 20:27 Maarten Vanoverbeke:  👍 Super, bedankt Joachim!

• 20:27 Farid Rahmi: Subsidie van Stad Gent is pro rata (5 jaar)
• 20:32 Laurent Maes: ik ben ook voorstaander om uitstel van 4 maanden (vraag van Elien De 

Vuyst) ooit terug te betalen in cash (herbekijken in 2022 als het beter zou gaan). Graag die optie
voorzien bij stemming.

• 20:32 Bert Bruynooghe: Je kan ook een andere deelsysteem steken, dan hou je de premie van 
stad Gent

• 20:32 Veerle: Vraag ivm verdere uitbreiding van de vloot: ik veronderstel dat er geen verdere 
auto's aangetrokken worden?

• 20:32 Gudrun: Ben voorstander voor deel rijtegoed en deel cash want ik rijd niet zo veel. In de 
toekomst zullen m'n kinderen wel gebruikers worden. Eentje leert al rijden (jammergenoeg 
met een andere auto) Kunnen m'n kinderen later mijn "opgepot" rijtegoed gebruiken ?

• 20:34 Peter Ghys: Klopt Bert, daarom dat wij als bestuur alvast ons licht opstaken bij Dégage. 
We houden wel liefst iedereen bij ons 😉

• 20:34 Luc: Ja, liefst Partago zou 'k ook zeggen (en re vergoeding van Degage "geen belasting 
erop", hmm, die zal toch wel belast zijn gelijk andere roerende voorheffing, toch?)

• 20:36 Bert Bruynooghe: Voor mij waarschijnlijk geen optie om te blijven: als ik rijkrediet niet 
meer kan inbrengen in mobiliteitsbudget dan komt dat op een 75 euro per maand extra kosten
per maand. Moet wel nog eens alles doorrekenen. Andere cooperanten die de wagen willen 
overkopen is eventueel ook een optie.

• 20:37 Farid Rahmi: Voorstel : zouden eigenaars coöperanten een deel van hun rijtegoed 
kunnen doorgeven naar nieuwe coöperanten die ze aanbrengen (soort peterschapsactie). 
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M.a.w. als een eigenaar coöperant een nieuwe coöperant aanbrengt mag hij x credits 
doorgeven. Uiteraard moeten de twee partijen onderling dan de zaken regelen...

• 20:37 Luc: Nog klein vraagje: is dat doel van 250 intekeningen Coop formule incl ons eigenaar-
cooperanten?

• 20:37 Joke: @Farid: een rekening delen kan nu al
• 20:38 Farid Rahmi: @Joke, bedoeling was meer coöperanten (gebruikers) aan te trekken via 

peterschap.
• 20:39 Bert Bruynooghe: 140 euro? 11.200 x 0,15 / 12 = 140, niet 180.
• 20:41 Peter Ghys: @Bert vraag nog eens het woord ifv je 140/180 bedenking aub
• 20:42 Laurent Maes: variabele vergoeding op basis van de wagen van elke cooperant eigenaar ?

of gemiddeld van al de wagens ?
• 20:42 Joke: 7,5 cent per km betalen zal administratief wel meevallen?
• 20:42 Michael: @Laurent, gemiddelde van de ganse vloot
• 20:42 Maarten Vanoverbeke: Akkoord met Wim: 50%/50% keuze opzie per cooperant
• 20:42 Peter Ghys: @Laurent : gemiddelde km over totale vloot
• 20:45 Maarten Vanoverbeke: opnieuw akkoord met Wim: voldoende beslistijd nodig
• 20:45 Bert Bruynooghe: Ook: coop formule zit in test tot eind januari, hoe kan je dan 250 

intekenaars hebben als de test niet af is?
• 20:48 Joke: Het nieuwe tarief dat voorlag naast de coop-formule is leek anders ook wel erg 

concurrentieel
• 20:53 Michael: @Joke: welk bedoel je juist?
• 20:54 Farid Rahmi: Ipv. stemmen kunnen jullie misschien navragen, i.e. stemming zonder 

beslissing.
• 20:54 Veerle: Mooie samenvatting Joachim.
• 21:00 Gudrun: Inderdaad !
• 21:00 Luc: hear hear
• 21:00 Maarten Vanoverbeke: goed samengevat
• 21:00 Sofie Deberdt:  🙂

• 21:00 Veerle:😊
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• 21:01 Sam V.: ok
• 21:01 Wim L'Ecluse: Goeie samenvatting
• 21:01 Farid Rahmi: Jullie doen dat al zeer goed
• 21:01 Bart: PRima
• 21:01 Wim L'Ecluse: En inderdaad 15/12 is redelijk
• 21:01 Robert Huygens: Prima
• 21:01 Veerle: Bedankt om ons te horen.
• 21:01 Luc: Bedankt voor de meeting, het plan toe te lichten en de inspanningen die nodig zijn 

met ons te bespreken; ik snap de urgentie en hoe belangrijk het is voor deze mooie cooperatie 
om zoveel mogelijk cash in Partago te houden.

• 21:01 Robert Huygens: Bedankt en tot volgende week
• 21:02 Sofie Deberdt: Merci iedereen!
• 21:02 Bert Bruynooghe: Zelfs al breng ik de auto in in Degage, dan blijf ik waarschijnlijk wel als 

gebruiker in de Coop formule.
• 21:02 Luc: Voor ons geval - omdat Michael al indicatie vraagt -, alvast: ook al gaan we 't in deze 

barre tijden wrschlk niet snel oprijden, is de optie om vergoeding in rijtegoed te krijgen OK.
• 21:02 Maarten Vanoverbeke: bedankt voor de toelichting
• 21:02 Wim L'Ecluse: Bedankt!
• 21:03 Irina Van Mulders: Bedankt
• 21:03 Luc: :👋

• 21:03 Farid Rahmi: Bedankt
• 21:03
• Gudrun
• Bedankt
• 21:03
• Dirk Everaert
• bedankt, tot later
• 21:03
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• Peter Ghys
• Let's go Partago!
• 21:03
• 😃
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