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FIETS PARKEREN 25 KEER DUURDER DAN 

AUTO 

 
STAD BRUSSEL MAAKT FIETSBOX 25 KEER DUURDER DAN 

BEWONERSKAART VOOR AUTO 

 
Woensdag 14 september 2011 

 

Wie in Stad Brussel Stad voortaan een fiets veilig wil parkeren, betaalt in verhouding 25 
keer zoveel als een iemand die een jaarlang zijn auto wil parkeren. Een jaarabonnement 
om een fiets te stallen in één van de 10 nieuwe fietsboxen van de Stad Brussel kost 50 
euro. Een bewonerskaart om een auto te parkeren kost slechts 10 euro per jaar. Een 
fietsbox, waarin 5 fietsen kunnen gestald worden, neemt dezelfde oppervlakte in als één 
auto en toch betalen 5 fietsers samen 250 euro, tegenover 10 euro voor één auto. Voor 
dezelfde oppervlakte doet de Stad Brussel haar inwoners die fietsen dus 25 keer meer 
betalen dan eigenaars van een auto. Bral (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) en 
Fietsersbond vragen een dringende rechtzetting. 
 
Voor de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) en de Fietsersbond is dit opmerkelijke 
prijsverschil de wereld op zijn kop. Eén auto neemt 5 keer meer plaats van de openbare 
ruimte in beslag dan één fiets, en in tegenstelling tot een fiets heeft het gebruik van een 
auto een negatieve impact op de gezondheid van de bewoners en het verkeer. In plaats 
van de fiets aan te moedigen en de auto te weren, doet de Stad Brussel het omgekeerde. 
 
Voor Bral en de Fietsersbond moet het plaatsen van de fietsboxen gefinancierd worden 
door het verhogen van de prijs van een bewonerskaart, niet door hoge 
abonnementskosten voor fietsers. “Een bewonerskaart voor het parkeren van een auto 
zou 25 keer meer moeten kosten dan het stallen van een fiets. Op die manier worden 

bewoners aangemoedigd om aan autodelen te doen, en vermindert de overlast van de 

auto in de stad.” zegt Jeroen Verhoeven van de Brusselse Raad voor het Leefmilieu. 

 
Brussel-Stad zal dit najaar nog 10 fietsboxen in het straatbeeld plaatsen. De 
stedenbouwkundige vergunningen voor de boxen zijn toegekend.  
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(Brusselse Raad voor het Leefmilieu) is een Nederlandstalige Brusselse vereniging van 
bewonersgroepen, organisaties en Brusselaars met hetzelfde engagement: een leefbare stad, 
waar iedereen zich kan verplaatsen, kan wonen en kan vertoeven op een milieuvriendelijke, 
betaalbare en aangename manier. We zetten ons hier samen met onze leden en partners voor in 

via lobbywerk en acties, door kennis te verzamelen, op te bouwen en te verspreiden. We steunen Brusselaars in 
hun strijd en adviseren en sensibiliseren hen. Als onafhankelijke vereniging werken we hierbij altijd vanuit een 
solidaire visie en met aandacht voor participatie, gelijkheid en diversiteit. 


