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Agoria,	 de	 federatie	 van	 technologiebedrijven,	
	verwoordt	het	zo :

“Volgens verkeersplatform Inrix is Brussel dé 
internationale (Europese) filehoofdstad. Jaar-
lijks staan we hier gemiddeld 10 volledige werk-
dagen in de file. GPS-fabrikant TomTom bere-
kende dat een autogebruiker in Brussel tijdens 
de spits dubbel zo lang doet over een traject met 
een normale reistijd van 1 uur.”1

En	de	American	Chamber	of	Commerce	schrijft :	
“Arthur D Little predicts that by 2050 the aver-
age time spent stuck in traffic could amount 
to 106 hours per year, which is twice the cur-
rent global average. However, Inrix’s 2013 traf-
fic scorecard indicates that Belgium already 
exceeds the global average with an estimated 
59.5 hours wasted in congestion a year. More-
over, when one looks at Brussels and Antwerp, 
this figure rises to 84.8 and 76.4 hours respec-
tively. It is clear that Belgium must act now to 

1. www.agoria.be/nl/Stadstol-of-rekeningrijden

ensure its current, and future, reputation as a 
logistics hub.”2

ACTIE NU OF BOETE !

Die	 groeiende	 autostroom	 heeft	 niet	 alleen	 nade-
len	voor	de	economie	of	voor	het	welbevinden	van	
de	 automobilisten ;	 het	 zorgt	 natuurlijk	 ook	 voor	
veel	 extra	 emissies	 van	 polluenten	 (NO2,	 fijn	 stof	
en	vooral	de	uiterst	schadelijke	stofpartikels	Black	
Carbon...).	Dat	is	bijzonder	negatief	voor	de	volksge-
zondheid,	zoals	nieuw	wetenschappelijk	onderzoek	
stelselmatig	aantoont.	Hoge	achtergrondconcentra-
ties	en	nog	hogere	pieken	zorgen	zowel	voor	chro-
nische	als	voor	acute	gezondheidsproblemen	zoals	
aandoeningen	 van	 de	 luchtwegen,	 hartinfarcten	
of	kankers.	We	zien	de	 laatste	 jaren	ook	een	groei-
ende	 bewustwording	 bij	 onze	 bevolking	 daarover.	
De	 vraag	 is	 hoe	 lang	 onze	 overheden	 een	krachtig	
beleid	nog	kunnen	uitstellen.	Wellicht	 loopt	België	
binnenkort	tegen	boetes	aan	omdat	we	de	Europese	
drempelwaarde	 voor	 stikstof	 niet	 halen.	 De	 Euro-
pese	normen	zijn	niet	alleen	veel	minder	ambitieus	
dan	die	van	de	VS,	maar	 liggen	ook	een	pak	boven	
wat	 de	 Wereld	 Gezondheidsorganisatie	 als	 ‘veilige	
lucht’	beschouwt.	Bovendien	groeit	de	kans	dat	par-
ticulieren	maatregelen	afdwingen	voor	de	nationale	
rechtbank.	Een	recente	uitspraak	van	het	Europees	
Hof	 voor	 Justitie	 maakt	 nu	 heel	 duidelijk	 dat	 de	

2. www.amcham.be/policy/mobility 

Brussel en de rand zitten hopeloos vast in de file. Mensen klagen, belangen

groepen uit alle windrichtingen en van alle kleuren vragen maatregelen. Maar 

de files blijven. Het is verbijsterend hoe weinig bestuurskracht onze overheid 

toont in deze kwestie, al jaren lang.  

http://inrix.com/scorecard/
http://inrix.com/scorecard/
http://www.agoria.be/nl/Stadstol-of-rekeningrijden
http://www.amcham.be/policy/mobility
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Europese	richtlijn	voor	luchtkwaliteit	aan	de	lidsta-
ten	een	 resulaatsverbintenis	 inhoudt,	 dat	 lidstaten	
dus	alle	maatregelen	moeten	nemen	die	nodig	zijn	
en	geen	excuses	mogen	inroepen.3

3. www.clientearth.org

KILOMETERHEFFING

Al	in	2007	duikt	het	idee	op	om	de	files	in	heel	Bel-
gië	 te	 lijf	 te	gaan	met	een	slimme	kilometerheffing,	
in	samenwerking	met	Nederland.	Maar	enkele	jaren	
later	 laat	 de	 noorderbuur	 het	 idee	 vallen,	 waarmee	
het	ook	 in	België	op	de	achtergrond	raakt.	 In	eerste	
instantie	zien	de	Belgische	politici	het	alleen	zitten	

om	vrachtvervoer	te	belasten.	En	een	slimme	heffing	
op	personenvervoer…	tja,	die	komt	er,	misschien,	op	
termijn,	maar	alles	moet	eerst	nog	eens	nader	bestu-
deerd	worden,	vinden	de	politici.	

“Ook de discussie inzake de personenwagens, 
het wegenvignet of de slimme kilometerheffing 
zal dan pas worden beslecht op basis van de 
resultaten van het lopende proefproject.” 4

In	 2014	komt	 er	 inderdaad	 een	proefproject	met	 een	
kilometerheffing	 voor	 personenwagens	 in	 de	 GEN-
zone.	Het	project	toont	aan	dat	het	aantal	voertuigkilo-
meters	wel	degelijk	daalt	onder	invloed	van	de	heffing.	
De	daling	bedraagt	8 %	in	de	stad	en	5,5 %	in	de	bredere	
omgeving.	De	onderzoekers	wijzen	er	op	dat	de	impact	
in	reële	omstandigheden	een	stuk	hoger	kan	zijn,	ver-
mits	ze	de	minimale	tarieven	gebruikt	hebben	en	ver-
mits	de	proefperiode	erg	kort	was,	zodat	mensen	nog	
te	weinig	tijd	kregen	om	zich	aan	te	passen.	

Deze	bevindingen	liggen	volledig	in	lijn	met	de	resul-
taten	 op	 vlak	 van	 rekeningrijden	 in	 diverse	 steden,	
waar	zeer	significante	dalingen	van	het	aantal	voer-
tuigkilometers	 vastgesteld	 zijn	 en	waar	 de	 aanvan-
kelijke	weerstand	bij	de	bevolking	wegsmelt	na	een	
aantal	maanden	(meer	daarover	in	hoofdstuk	3).	Het	
draagvlak	bij	de	deelnemers,	zo	schrijven	de	verant-
woordelijken	 van	 het	 proefproject,	 “is	 vergelijkbaar	
met	 dat	 in	 andere	 internationale	 projecten,	 vooraf-

4. Karin Brouwers (CD&V), verslaggever, in de plenaire middagvergadering 
Vlaams Parlement 26-03-2014

Headache and anxiety (SO2)
Impacts on the central nervous system (PM)

Irritation of eyes, nose and throat
Breathing problems (03, PM, N02, SO2, BaP)

Cardiovascular diseases (03, PM, N02, SO2, BaP)

Impacts on liver, spleen and blood (NO2)

Impacts on the reproductive system (PM)

Impacts on the respiratory system:
Irritation, inflammation and infections

Asthma and reduced lung function
Chronic obstructive pulmonary disease (PM)

Lung cancer (PM, BaP)

 LUCHTVERONTREINIGING : EEN ERNSTIG GEZONDHEIDSPROBLEEM 

Bron : EEA 2014

http://www.clientearth.org/news/latest-news/ruling-from-european-court-uk-government-must-act-to-clean-up-deadly-air-pollution-2700
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gaand	 aan	 de	 invoering	 van	 rekeningrijden	 (38 %).	
Men	 ziet	 bij	 effectieve	 invoering	 in	 o.a.	 London	 en	
Stockholm	een	sterke	stijging	tot	zelfs	70 %	aanvaard-
baarheid.”5

De	 conclusie	 lijkt	 voor	 de	hand	 te	 liggen :	 de	heffing	
moet	 er	 komen.	 Wist	 u	 trouwens	 dat	 de	 Vlaamse	
regering	 de	 kilometerheffing	 al	 heeft	 goedgekeurd ?	
Plus	een	stadstol	voor	Brussel	er	bovenop ?	Een	vaste	
heffing	van	35	per	dag	in	het	Brussels	Hoofdstedelijk	
Gewest	en	een	kilometerheffing	van	0,075	per	km	in	
de	hele	GEN-zone	maken	 inderdaad	deel	uit	van	het	
goedgekeurde	scenario	voor	de	uitbreiding	van	de	ring	
rond	Brussel	(R0).	Blijkt	dat	die	heffingen	een	gunsti-
ger	impact	zullen	hebben	op	het	verkeer	en	op	de	files	
op	de	ring	dan	de	uitbreiding	van	de	R0	op	zich.	

Helaas,	een	online	petitie	van	één	paragraaf	die,	in	de	
aanloop	van	de	verkiezingen,	door	enkele	duizenden	
mensen	aangeklikt	wordt,	volstaat	om	politici	te	doen	
terugkrabbelen.	Ondanks	de	vurige	pleidooien	van	de	
auto-lobby,	 de	 transportsector	 én	 de	 verschillende	
werkgeversorganisaties	vóór	de	snelle	invoering	van	
de	kilometerheffing.	Na	de	verkiezingen	stellen	poli-
tici	opnieuw	dat	ze	hun	heil	zien	in	de	kilometerhef-
fing	voor	personenwagens.	Telkens	wijst	men	meteen	
op	de	nood	van	een	akkoord	met	de	andere	Gewesten,	
en	in	dezelfde	adem	verzucht	men	dat	Wallonië	niet	
mee	wilt.	Wachten	op	Godot !

5. Proefproject Kilometerheffing systeem voor lichte voertuigen  
in de GEN-Zone, Synthese Eindrapport, 2014

NOG STEEDS GEEN OPLOSSING VOOR 
BRUSSELSE MOBILITEITSKNOOP IN ZICHT

Liggen	 de	 politieke	 kaarten	 anders	 in	 het	 Brussels	
Gewest,	waar	het	probleem	het	meest	nijpend	is ?	Een	

beetje	wel.	Een	aantal	Brusselse	politici	lijken	wat	meer	
opening	te	laten	voor	een	vorm	van	rekeningrijden.6

6. Zie bv : www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/spa-vlaanderen-tegen- 
rekeningrijden-brussel-voor
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België overtreedt al jaren verschillende Europese normen op vlak van luchtkwaliteit, met ernstige gezondheidsgevolgen. Toch zijn 
die normen veel minder ambitieus dan de Amerikaanse. Bron : Utrecht University

http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/spa-vlaanderen-tegen-rekeningrijden-brussel-voor
http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/spa-vlaanderen-tegen-rekeningrijden-brussel-voor
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“Idealiter stappen we graag mee in een kilo-
meterheffing (voor personenwagens, red.) in 
samenspraak met Vlaanderen en Wallonië, 
maar mochten de twee andere gewesten tal-
men met die heffing, dan zijn er voor Brussel 
andere opties, zoals een stadstol.” 7

De	 Brusselse	 gewestregering	 die	 in	 2014	 aan-
treedt,	 verwijst	 in	 haar	 regeerakkoord	 ook	naar	 de	
afspraken	met	de	andere	Gewesten	op	vlak	van	een	
slimme	kilometerheffing	voor	vrachtverkeer	maar	–	
zo	vinden	ze	–	een	stadstol	“verantwoordt	zich	niet	
in	dit	kader”8.	Over	een	slimme	heffing	voor	perso-
nenwagens	rept	het	regeerakkoord	niet	maar	in	het	
ontwerp	 van	 het	 lucht-klimaat-energieplan,	 goed-
gekeurd	 in	 eerste	 lezing	 door	 de	 huidige	 gewest-
regering,	 staat	 wel :	 “een	 kilometertarifering	 in	 de	
hele	GEN-zone,	of	zelfs	op	het	hele	grondgebied	van	
België,	 in	 samenwerking	met	 de	 andere	Gewesten,	
lijkt	de	meest	relevante	oplossing”9	(voor	privévoer-
tuigen).

Hoe	 dan	 ook,	 voorlopig	 krijgen	 we	 enkel	 een	 kilo-
meterheffing	 voor	 vrachtwagens.	 Mobiliteitsdes-
kundigen	 wijzen	 er	 op	 dat	 deze	 nieuwe	 heffing	 de	
mobiliteitsproblemen	niet	zal	oplossen.	De	plaats	die	
vrijkomt	op	de	weg	door	de	heffing	op	vrachtverkeer,	

7. 17/11/2010, toenmalig Brussels mobiliteitsminister Brigitte Grouwels op 
brusselnieuws.be

8. Regeerakkoord Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2014
9. Ontwerp Lucht-Klimaat-Energieplan BHG, 1ste lezing

dreigt	meteen	ingenomen	te	worden	door	personen-
wagens	of	 kleinere	bestelwagens.	Ook	 stakeholders	
als	 Unizo	 waarschuwen	 daarvoor.	 Brusselnieuws	
meldt	 op	 13/02/2015 :	 “Cathy	 Macharis	 (prof	 aan	 de	
VUB)	vreest	dat	het	probleem	vooral	zal	worden	ver-
legd	naar	lichtere	bestelauto’s.	En	die	vervuilen,	alle	

verhoudingen	in	acht	genomen,	nog	meer :	met	meer	
CO2	en	meer	fijn	stof.”10	

10. www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/kilometerheffing- 
vrachtwagens-effect-zal-beperkt-zijn 

CONGESTION:
dreaming about solutions

www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/kilometerheffing-blijft-einddoel
http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/kilometerheffing-vrachtwagens-effect-zal-beperkt-zijn
http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/kilometerheffing-vrachtwagens-effect-zal-beperkt-zijn
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Daarom	blijft	de	hamvraag :	kunnen	we	een	vorm	van	
rekeningrijden	 op	 personenwagens	 nog	 langer	 uit-
stellen ?	Of	 is	het	mogelijk	om,	 in	het	kader	van	het	
intergewestelijk	samenwerkingsakkoord	dat	de	drie	
regio’s	willen	 respecteren,	op	korte	 termijn	stappen	
vooruit	te	zetten ?

REKENINGRIJDEN OF BESPARINGEN

In	 deze	 tijden	 van	 besparingen	 en	 discussies	 over	
tax	 shift,	 wordt	 het	 onderwerp	 actueler	 dan	 ooit.	
Rekeningrijden	is	immers	niet	alleen	een	onmisbaar	
instrument	 om	 het	 aantal	 autoverplaatsingen,	 de	
files	 en	 de	 luchtvervuiling	 te	 verminderen ;	 het	 kan	
ook	een	manier	zijn	om	meer	 inkomsten	te	genere-
ren	via	milieubelastingen.	Rekeningrijden	kan	de	zo	
geprezen	 tax	 shift	mee	mogelijk	maken,	 een	 evolu-
tie	die	zelfs	de	OESO	(Organisatie	voor	Economische	
Samenwerking	en	Ontwikkeling)	ons	aanraadt.	Ook	
voor	 de	 nood	 aan	 besparingen	 kan	 rekeningrijden	
een	belangrijke	bijdrage	 leveren :	het	 is	 immers	een	
alternatief	 voor	 het	 gieten	 van	 meer	 beton	 en	 het	
helpt	 besparen	 in	 de	 gezondheidszorg.	 Dat	 zou	 een	
welkom	 alternatief	 zijn	 voor	 de	 besparingen	 op	 de	
publieke	 dienstverlening	 (waaronder	 openbaar	 ver-
voer)	die	men	stap	voor	stap	doorvoert.

VOOROORDELEN EN HIATEN

Bral,	 Stadsbeweging	voor	Brussel,	 vindt	het	 belang-
rijk	dat	we	stappen	vooruit	zetten	in	dit	zo	belangrijke	
maar	o	zo	vastgeroeste	dossier.	Daarom	deze	nota.	

In	 een	eerste	hoofdstuk	nemen	we	de	 talrijke	voor-
oordelen	over	vergroening	van	fiscaliteit	in	het	alge-
meen,	 en	 rekeningrijden	 in	 het	 bijzonder,	 onder	 de	
loep.	 In	 een	 tweede	 hoofdstuk	 bekijken	 we	 welke	
systemen	van	rekeningrijden	zoal	bestaan,	in	welke	
mate	 ze	 ‘slim’	 zijn	 en	hoe	 ze	kunnen	passen	 in	het	
intergewestelijk	 samenwerkingsakkoord	 dat	 dient	
als	kader	voor	de	verdere	hervorming	van	verkeers-
belastingen.	We	lanceren	een	volledig	nieuw	voorstel	
om	uit	de	 impasse	 te	geraken.	 In	het	derde	en	 laat-
ste	 hoofdstuk	 bestuderen	 we	 welke	 gevolgen	 reke-
ningrijden	kan	hebben	voor	de	mobiliteit	en	de	lucht-
kwaliteit	in	en	rond	Brussel.	



VERGROENING  
VAN DE FISCALITEIT
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De	milieuheffingen	 in	België	behoren	 tot	de	 laagste	
van	 Europa.	 De	 combinatie	 van	 lage	 heffingen	 en	
hoge	milieuschadelijke	subsidies	betekent	dat	België	
de	laagste	netto	milieubelastingen	van	Europa	heeft.	
Zelfs	met	de	bescheiden	ambitie	de	Belgische	netto	
milieubelastingen	 op	 het	 Europese	 gemiddelde	 te	
brengen,	 zou	de	overheid	heel	wat	extra	 inkomsten	
genereren.

Maar	 dit	 is	 niet	 alleen	 een	 budgetaire	 kwestie ;	 het	
gaat	 ook	 over	 efficiëntie	 van	 beleid.	 Slimme	 belas-
tingen	kunnen	de	inwoners	en	bedrijven	van	dit	land	
sturen	 in	de	 richting	van	gewenst	gedrag.	Zoals	we	
verder	in	deze	tekst	aantonen,	sturen	onze	belastin-
gen	ons	maar	al	te	vaak,	onbewust,	in	de	tegenover-
gestelde	 richting.	 De	 fiscale	 gunstmaatregelen	 ten	
opzichte	van	de	bedrijfswagens	moedigen	met	name	
het	 gebruik	 van	 de	 auto	 aan,	 terwijl	 verschillende	
andere	 belastingen	mensen	 stimuleren	 om	 ver	 van	
de	stad	te	gaan	wonen	en	te	pendelen.	Het	resultaat	
is	dat	onze	overheden	mensen	die	naar	Brussel	pen-
delen	een	stevige	fiscale	beloning	geven	en	nog	meer	
als	ze	dat	met	een	bedrijfswagen	doen.

Stadsbewoners	 zonder	 auto	 hebben	 geen	 recht	 op	
deze	 fiscale	 gunstbehandeling,	 terwijl	 wonen	 in	 de	
stad	veel	duurzamer	is.	Zo	zetten	onze	gezamenlijke	
overheden	 de	 wereld	 op	 z’n	 kop,	 wat	 natuurlijk	 in	
grote	mate	verklaart	waarom	Brussel	en	Antwerpen	
internationale	filekampioenen	zijn.

Dit	strookt	met	eerder	gemaakte	analyses	van	inter-
nationale	 organisaties	 of	 deskundigen.	 De	 Oeso	
schrijft	bijvoorbeeld :	

“Belgian cities are heavily congestioned and 
air quality is one of the few dimensions of well 
being where Belgium does not out-perform 
the OECD-average. (...) Massive commuting, 
subsidised through several tax expenditures 
in personal and corporate income taxes, raises 
transport emissions and, in urban areas, con-
gestion and air pollution. Similar effects follow 
from the generous tax treatment of company 
cars as a fringe benefit for employees.”1

We	 bekijken	 de	 verschillende	 belastingcadeaus	 die	
de	samenleving	op	kosten	jagen	even	van	naderbij.

DE STAD IS DUUR

Wonen	in	de	stad	kost	veel	geld.	Een	eerste	oorzaak	
daarvoor	 ligt	 in	de	onroerende	voorheffing.	De	over-
heid	 belast	 een	 onroerend	 goed	 op	 basis	 van	 het	

1. OECD, 2015 : Economic Survey of Belgium 2015

België subsidieert de files. Da’s algemeen bekend. Van de OESO, over Febiac, 

tot zelfs de American Chamber of Commerce: Jan en alleman roept België 

op daar iets aan te doen. De argumenten voor een taks op het gebruik van 

personenwagens zijn dan ook massaal.

www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-surveys-belgium-2015_eco_surveys-bel-2015-en#page30
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kadastraal	inkomen	(KI)	van	het	pand.	Dit	inkomen	is	
een	schatting	die	bepaald	is	in	1975,	op	basis	van	de	
huurwaarde	(de	kenmerken	van	de	woning	zelf	en	de	
ligging)	en	de	vastgoedmarkt	op	dat	moment.	Hoewel	
regelmatige	actualisering	van	de	KI’s	aanvankelijk	de	
bedoeling	was,	 is	 die	 schatting	nooit	meer	herzien.	
Daardoor	liggen	de	KI’s	in	de	stad	heel	wat	hoger	dan	
op	het	platteland.	

Daarnaast	 liggen	 ook	 de	 opcentiemen	 op	 de	 onroe-
rende	 voorheffing	 in	 de	 stad	 bijna	 altijd	hoger.	Vol-
gens	de	Economische	en	Sociale	Raad	voor	het	Brus-
sels	Hoofdstedelijk	Gewest	bedroegen	deze	opcentie-
men	in	2009	gemiddeld	7,63 %	 terwijl	de	gemeenten	
uit	 de	 Brusselse	 rand	 gemiddeld	 6,75 %	 hanteren2.	
Deze	 hogere	 belasting	 is	 logisch,	 want	 stedelijke	
overheden	 hebben	 meer	 kosten	 om	 hun	 centrum-
functies	in	te	vullen.	Bovendien	heeft	de	stadsvlucht	
van	kapitaalkrachtige	inwoners	de	overheidsinkom-
sten	uit	de	personenbelasting	de	afgelopen	decennia	
sterk	beknot.	

PENDELAARS GEPAMPERD

Er	is	meer !	Niet	alleen	is	het	fiscaal	interessanter	om	
ver	van	de	stad	te	gaan	wonen ;	ons	belastingsysteem	
beloont	je	ook	nog	eens	als	je	aanzienlijke	woon-werk-

2. Conseil Economique et Social de RBC, 2010 : Dossier informatif : la mobilité 
en Région de Bruxelles-Capitale, Eléments d’analyse concernant le péage 
urbain

verplaatsingen	hebt.	Wie	voor	een	milieuvriendelijke	
verplaatsingswijze	 kiest,	 krijgt	 een	 aanmoediging	
dankzij	de	(verplichte)	terugbetaling	van	een	gedeelte	
van	het	abonnement	op	het	openbaar	vervoer	door	de	
werkgever,	dat	een	fiscaal	vrijgesteld	inkomen	is.	Wie	
met	de	auto	gaat,	kan	zijn	of	haar	onkosten	aftrekken	
van	de	personenbelasting.3

Maar	de	absolute	aberratie	in	ons	fiscaal	systeem	zit	
vanzelfsprekend	in	de	bedrijfswagen.	Door	verloning	
via	bedrijfswagens	en	de	bijhorende	tankkaarten	vrij	
te	stellen	van	allerlei	vormen	van	belasting	en	soci-
ale	bijdragen,	 loopt	de	staat	elk	 jaar	4,1	miljard	euro	
inkomsten	 mis.4	 Die	 inkomsten	 zijn	 natuurlijk	 vir-

3. Wie kiest voor het systeem van ‘reële beroepskosten’, kan een kost van 
0,15 1 per km inbrengen bij de personenbelasting als kost. Wie kiest voor 
de forfaitaire aftrek + vrijstelling, kan z’n vergoeding voor de kosten 
woon-werkverkeer (wat in de privésector gebruikelijk is) voor max 3801 
vrijstellen van belastingen. De vergoeding die je krijgt voor het abonnement 
op het openbaar vervoer is voor 100 % vrijgesteld.  
Bronnen : financien.belgium.be en documentatie.leefmilieubrussel.be

4. Zie 4 milieufederaties 2011, Dossier met voorstellen rond groene fiscaliteit 

tueel,	in	die	zin	dat	afschaffing	van	het	systeem	niet	
automatisch	 zou	 leiden	 tot	 fiscale	 ontvangsten	 ter	
waarde	van	dit	bedrag.	De	werkgevers	zouden	allicht	
een	deel	van	die	kosten	vermijden	door	besparingen	
op	personeel	of	andere	creatieve	oplossingen ;	maar	
een	feit	is	dat	we	hier	kunnen	spreken	van	een	maat-
schappelijk	 kapitaal	 dat	 met	 goedkeuring	 en	 zelfs	
onder	 stimulans	 van	 de	 overheid	 elk	 jaar	 geïnves-
teerd	wordt	in	de	aangroei	van	het	wagenpark	en	het	
gebruik	van	de	auto.	Wie	een	bedrijfswagen	heeft,	zit	
als	 het	 ware	 gebetonneerd	 in	 de	 bestuurdersstoel,	
maakt	dus	minder	gebruik	van	openbaar	vervoer	en	
legt	aanzienlijk	meer	kilometers	af	dan	personen	die	
een	eigen	wagen	bezitten.5

EXTERNE KOSTEN VAN DE AUTO

Maar	 daarmee	 is	 de	 rekening	 nog	 niet	 gemaakt.	
Want	 op	 de	 koop	 toe	 betaalt	 onze	 samenleving	 een	

5. Meer info : Mobiel Brussel, Katernen van het Kenniscentrum van de mobiliteit

Bovendien groeit de kans dat particulieren maatregelen afdwingen voor de 

nationale rechtbank. Een recente uitspraak van het Europees Hof voor Justitie 

maakt nu heel duidelijk dat lidstaten alle maatregelen moeten nemen die 

nodig zijn en geen excuses mogen inroepen.

http://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/aftrek_vervoersonkosten/woon-werkverkeer/forfait_en_werkelijke_kosten/
http://documentatie.leefmilieubrussel.be/documents/IF_Mobilite_Fiscale_aspecten_FINAL_NL.PDF
www.bralvzw.be/groene-fiscaliteit-kan-overheidsfinancien-gezond-maken 
www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/de-mobiliteit-van-morgen/kenniscentrum-mobiliteit


14 | HET KIND VAN DE REKENING VERGROENING VAN DE FISCALITEIT

erg	hoge	factuur	 in	de	vorm	van	de	 ‘externe	kosten’	
van	autoverkeer.	Dat	zijn	de	kosten	die	de	automobi-
list	veroorzaakt	maar	niet	betaalt.	De	rekening	wordt	
gewoon	 door	 geschoven	 naar	 andere	 particulieren,	
organisaties	of	overheden.

“Als iemand bijvoorbeeld van Leuven naar 
Brussel moet reizen, zal hij overwegen wat het 
snelste, het goedkoopste en het comfortabelste 
is : de trein, bus, auto,… Hij kiest met andere 
woorden, op basis van minimale private (of 
interne) kosten (in tijd, geld, comfort,..). Hij 
houdt echter geen rekening met bijvoorbeeld 
de uitstoot die elke modus met zich meebrengt 
en zal deze uitstoot dus niet meenemen in zijn 
beslissing.”6

Vergroening	 van	 de	 fiscaliteit	 betekent	 eigenlijk,	 in	
het	jargon	van	milieueconomen,	dat	de	externe	kos-
ten	 van	 onze	handelingen	geïnternaliseerd	worden,	
dat	wil	 zeggen :	 gedragen	 door	 de	 vervuiler.	 Als	 dat	
goed	gebeurt,	zal	de	vervuiler	minder	gaan	vervuilen	
en	zullen	de	externe	kosten	ook	dalen.	

Dit	kan	de	overheid	en	de	hele	samenleving	aanzien-
lijke	winst	opleveren.	Zo	kunnen	hogere	en	slimmere	
belastingen	op	autoverplaatsingen	de	overheid	kos-
ten	 besparen	 in	 de	 gezondheidszorg,	 door	 afname	
van	luchtvervuiling	en	lawaai,	evenals	de	kosten	voor	
onderhoud	van	patrimonium.	Verder	kan	zo’n	belas-

6. VMM, 2010 : Internalisering van Externe Kosten van Transport in Vlaande-
ren, Eindrapport

tinghervorming	 ons	 uitgaven	 besparen	 op	 vlak	 van	
klimaatverandering	en	kan	het	de	economie	steunen,	
door	minder	afwezigheid	op	het	werk	wegens	ziekte...	
En	niet	te	vergeten :	de	verloren	tijd	van	mensen	die	
in	 de	 file	 staan.	 Werkgeversorganisaties	 benadruk-
ken	vooral	dat	 laatste	want	dat	maakt	Brussel	min-
der	aantrekkelijk	als	vestigingsplaats	voor	bedrijven.	
Volgens	de	berekeningen	van	de	Brusselse	werkge-
versorganisatie	 BECI	 bedragen	 de	 ‘externe	 kosten’	
van	autoverkeer	in	Brussel	511	miljoen	euro	per	jaar.7	

7. Beci, 2014 : Witboek Mobiliteit

In	 2013	 berekende	 diezelfde	 organisatie	 de	 waarde	
van	een	verliesuur	voor	de	bedrijven	op	 11,72 €.	Een	
bedrag	dat	voor	transporteerders	nog	hoger	oploopt,	
tot	zelfs	36 €	per	uur.	De	Europese	Conferentie	van	de	
Ministers	van	Transport	(ECMT,	1999)	schat	de	kost-
prijs	van	de	files	tussen	0,75	en	2 %	van	het	Europees	
BBP.8	 Terwijl	 de	 American	 Chamber	 of	 Commerce	
schrijft :

“In May 2013, the EU’s country specific rec-
ommendations estimated that 2 % of GDP is 
lost every year to congestion. These losses 
are a result of decreased productivity when 
employees are late or when freight deliveries 
are delayed, simply due to the fact that they are 
stuck in traffic. Additionally, severe congestion 
leads to unhappy employees with little work-
life balance, as they have to leave their home 
earlier in order to get to work on time and get 
stuck in bumper-to-bumper traffic on their way 
back too.”9

DE AUTO, MELKKOE OF GELDSPONS ?

Natuurlijk	heft	de	staat	nu	al	heel	wat	belastingen	op	
autobezit	 en	 -gebruik,	 in	de	 vorm	van	 taks	 op	 inver-
keerstelling,	 jaarlijkse	autotaks,	BTW,	accijnzen	op	de	
brandstof...	Taksen	op	transport	in	België	zijn	goed	voor	
28 %	van	de	inkomsten	uit	milieubelastingen	terwijl	het	

8. Beci, 2014 : Witboek Mobiliteit 
9. www.amcham.be/policy/mobility 

Wist u dat de Vlaamse regering 

de kilometerheffing al heeft 

goedgekeurd ?  Plus een stadstol 

voor Brussel er bovenop ? Een 

vaste heffing van 3 € per dag 

in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en een kilometerheffing 

van 0,07 € per km in de hele GEN-

zone maken inderdaad deel uit van 

het goedgekeurde scenario voor 

de uitbreiding van de Ring rond 

Brussel (R0).

http://www.amcham.be/policy/mobility
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gemiddelde	 voor	 de	 EU28	 op	 21 %	 ligt.	 Genoeg	 belast	
dus ?	 Dat	 zou	 een	 voorbarige	 conclusie	 zijn.	 Vermits	
onze	inkomsten	uit	milieubelastingen	erg	laag	liggen,	
betekent	dat	nog	altijd	geen	hoog	aandeel	inkomsten	
uit	taksen	op	transport.	En	deze	vergelijking	leert	ons	
niet	wat	wenselijk	is	maar	hooguit	wat	mogelijk	is.	Het	
voorbeeld	van	de	 landen	waarmee	we	ons	graag	ver-
gelijken,	leert	ons	net	dat	hogere	taksen	op	mobiliteit	
haalbaar	zijn :	België	haalde	in	2012	4,0 %	van	z’n	totale	
belastingopbrengsten	uit	 taksen	op	 transport	 (brand-
stof	en	niet-brandstof	opgeteld).	In	Denemarken	loopt	
dat	op	tot	5,0 %	en	in	Nederland	tot	6,0 %.10

Hoe	dan	ook,	als	veel	mensen	uitroepen	dat	de	auto	de	
melkkoe	is	van	de	overheid,	gebeurt	dat	allicht	niet	op	
basis	van	cijferkennis.	De	automobilist	zou	uitgewron-
gen	worden	als	een	citroentje,	zegt	het	buikgevoel.	De	
automobilist	spekt	de	kas	van	de	overheid.	Helaas	voor	
hen	klopt	daar	niets	van,	ook	niet	als	je	louter	naar	Bel-
gië	kijkt	en	de	taksen	vergelijkt	met	de	externe	kos-
ten.	Verschillende	berekeningen	komen	allemaal	uit	
op	 dezelfde	 conclusie :	 de	 som	 van	 alle	 belastingen	
op	 autobezit	 en	 -gebruik	 ligt	 een	 stuk	 lager	 dan	 de	
kosten	die	de	auto	veroorzaakt.	Transport	&	Mobility	
berekende	bijvoorbeeld	dat	de	marginale	externe	kost	

10. Eurostat, 2014 : Taxation trends in the European Union, data for the EU 
member states, Iceland and Norway

van	een	dieselvoertuig	in	de	stad	in	2008	het	dubbele	
bedroeg	van	alle	betaalde	belastingen.11 

En	Febiac,	de	Federatie	van	de	Belgische	automobie-
lindustrie,	berekende	in	2007	dat	de	totale	overheids-
inkomsten,	 afkomstig	 van	de	auto,	 opliepen	 tot	 12,3	
miljard	 euro.	 De	 externe	 kosten,	 verbonden	 aan	 de	
auto	 in	België	 in	 1995	 daarentegen,	 zouden	 volgens	
het	Europese	Milieuagentschap	oplopen	tot	1085	per	
1000	kilometer.	Volgens	Inter	Environnement	Wallo-
nie	zou	dat	in	2007	opgelopen	zijn	tot	1355/1000	km,	
rekening	houdend	met	de	inflatie.	Vermits	in	dat	jaar	
112,45	miljard	kilometer	gebold	werd	op	onze	wegen,	
komen	we	zo	uit	op	15,2	miljard	euro	externe	kosten	
(infrastructuurkosten	 inbegrepen)	 ofwel	 2	 miljard	
896	miljoen	euro	(of	23,5 %)	meer	externe	kosten	dan	
inkomsten	voor	de	staat.12

Nog	 eentje,	 om	 het	 af	 te	 leren :	 de	 Hoge	 Raad	 voor	
Financiën	schrijft	in	2009 :

11. TML, 2010 : Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen 
– Eindrapport. Ter verduidelijking : marginale externe kosten zijn de externe 
kosten die de laatste voertuigen veroorzaken. De marginale externe kosten 
zijn lager voor de eerste wagens op een weg dan voor de wagens die er 
later bijkomen en uiteindelijk de file veroorzaken. 

12. IEW website op 3 februari 2001, www.iewonline.be : “Ce calcul prend en 
compte les accises sur les carburants, la taxe compensatoire des accises, 
la TVA sur les carburants, ventes, entretiens, pièces et accessoires, les 
taxes et redevances obligatoires sur les primes d’assurance, la taxe de 
mise en circulation et la taxe de circulation, la taxe autoradio, les droits 
de douanes, les amendes, le contrôle technique, le permis de conduire, la 
cotisation de solidarité pour les voitures de société et diverses rentrées 
mineures.” 

“Dans ces conditions (domination de la route), 
il n’y a rien d’étonnant à ce que les coûts 
externes du transport soient importants. Ils 
sont supérieurs à la fiscalité sur le transport, 
même dans une acception large de celle-ci 
(TVA incluse) et dans une acception étroite des 
coûts externes (hors accidents).”13

13. La politique fiscale et l’environnement (septembre 2009), Conseil Supérieur 
des Finances, Section ‘Fiscalité et Parafiscalité’.

CONGESTION,  
alternative solution#5: valium

http://www.iewonline.be/spip.php?article3944
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BESPAREN OP DIENSTVERLENING  
OF OP ZIEKTEKOSTEN 

Conclusie :	 een	 algemene	 belastinghervorming,	 met	
inbegrip	van	een	herziening	van	de	onroerende	voor-
heffing	en	andere	taksen	op	wonen	in	de	stad,	en	met	
duidelijk	hogere	belastingen	op	autoverplaatsingen,	
is	de	logica	zelve.	Zo	schrijft	de	Oeso…

“…they (the authorities) should also reduce 
transport subsidies and make greater use of 
road pricing, especially location and time-de-
pendent. Introducing congestion charges in the 
larger cities, informed by the lessons from the 
2014 road pricing pilot project in the Brussels 
area, would be a welcome first step.”14

Stadstol	 dus !	 Of	 een	 andere	 vorm	 van	 rekeningrij-
den.	 Zelfs	 als	 ‘t	 gecompenseerd	 wordt	 door	 lagere	
heffingen	elders,	bijvoorbeeld	op	arbeid,	en	dus	niet	
leidt	 tot	extra	 inkomsten,	kan	zo’n	taks	een	belang-
rijke	 stap	 betekenen	 voor	 de	 gezondmaking	 van	de	
overheidsbudgetten	omwille	van	de	besparingen	op	
externe	kosten.	Deze	 soort	 van	besparingen	 is	 van-
daag	een	bijzonder	aantrekkelijk	en	zinvol	alternatief	
voor	besparingen	op	publieke	dienstverlening.	Zet	 ‘t	
maar	even	naast	elkaar :	besparingen	bij	de	NMBS	ter	
waarde	van	2,1	miljard	euro ?15	Of	in	de	sociale	zeker-
heid ?	Of	besparen	op	de	4	miljard	fiscale	cadeaus	in	

14. OECD, 2015 : OECD Economic Surveys Belgium 
15. www.standaard.be/cnt/dmf20141013_01318798 

de	vorm	van	bedrijfswagens ?	Wat	is	het	voordeligst	
voor	de	maatschappij ?

Maar	 is	een	aanzienlijke	 tax	shift,	waarbij	verplaat-
singen	 belast	 worden	 a	 rato	 van	 hun	 externe	 kos-
ten,	 wel	 mogelijk	 en	 wenselijk ?	 Critici	 betwijfelen	
het	en	ze	halen	daarvoor	meestal	3	argumenten	aan :	
een	milieubelasting	 levert	 geen	 stabiele	 inkomsten	
op ;	 een	 taks	 op	 autogebruik	 zal	 bedrijven	 verjagen,	
pendelaars	pesten	of	 sociaal	zwakkeren	 treffen.	We	
bekijken	deze	argumenten	een	voor	een	en	tonen	aan	
dat	het	best	mee	valt	met	deze	risico’s.

REKENINGRIJDEN ZORGT  
VOOR STABIELE INKOMSTEN

Milieuheffingen	heten	 een	 onbetrouwbare	 bron	 van	
inkomsten	te	zijn.	Door	de	belasting	zullen	mensen	
immers	hun	gedrag	aanpassen	zodat	er	uiteindelijk	
niets	meer	te	belasten	valt.	De	inkomsten	zouden	dan	
opdrogen.

Deze	 veronderstelling	 steunt	 op	weinig	 kennis	 van	
zaken.	Natuurlijk	moet	het	de	bedoeling	van	milieu-
belastingen	 zijn	 om	het	 gedrag	 van	mensen	 te	 stu-
ren	in	de	gewenste	richting.	Maar	ervaring	in	andere	
landen	 leert	dat	dit	best	compatibel	 is	met	een	sta-
biele	 stroom	 van	 inkomsten	 gedurende	 vele	 jaren.	
Zo’n	 gedragsverandering	 kost	 immers	 tijd.	 In	 de	
meeste	gevallen	is	de	belastbare	basis	niet	op	1,	2,	3	
uit	 de	wereld	 geholpen.	Als	 de	 overheid	 de	 bereke-

ningswijze	van	haar	belasting	aanpast	aan	de	veran-
derende	 realiteit	–	de	 lat	 stelselmatig	hoger	 leggen	
met	andere	woorden	zodat	mensen	verder	en	verder	
gaan	in	de	gewenste	richting	–	kan	ze	niet	alleen	de	
gedragsverandering	 geleidelijk	 aan	 invoeren	 maar	
tegelijk	kan	ze	haar	inkomsten	gedurende	een	lange	
periode	verzekeren.

Ons	 interesseert	 natuurlijk	 meer	 specifiek	 of	 de	
inkomsten	uit	rekeningrijden	op	langere	termijn	sta-
biel	 blijven.	 Helaas	 zijn	 de	 meeste	 ervaringen	 met	
rekeningrijden	vrij	 recent.	 In	Londen	kunnen	we	 in	
elk	 geval	 vaststellen	 dat	 de	 netto-opbrengst	 al	 een	
aantal	jaren	stijgt.	In	2007/2008	bedroeg	de	netto-op-
brengst	nog	137	miljoen	pond,	in	2010	al	158	miljoen	
en	in	2011	ging	het	al	om	174	miljoen.	

Vooral	de	tol	in	Singapore	staat	ons	toe	om	de	inkom-
sten	over	langere	termijn	te	bestuderen.	Al	sinds	1998	
is	er	een	elektronische	heffing	van	kracht.	Blijkt	dat	
de	netto-opbrengst	niet	zo	hoog	is	maar	wel	bijzonder	
stabiel :	al	die	tijd	schommelde	ze	rond	de	100	miljoen	
dollar	per	jaar.	De	overheid	drukt	er	op	dat	de	tol	niet	
dient	 om	 inkomsten	 te	 genereren	maar	 om	 files	 te	
bestrijden.	

Ook	wij	willen	nogmaals	benadrukken	dat	een	stads-
tol	 tot	doel	moet	hebben	om	de	mobiliteitsknoop	 te	
ontwarren	en	te	besparen	op	de	externe	kosten	van	
autoverkeer	 door	 ze	 te	 internaliseren.	 Eventuele	
rechtstreekse	netto	inkomsten	zijn	een	extraatje.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20141013_01318798
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STADSTOL JAAGT BEDRIJVEN NIET WEG

Een	 argument	 dat	 vooral	 gebruikt	wordt	 om	 stads-
tol	in	de	kiem	te	smoren,	is	de	economische	impact.	
Agoria	schrijft :

“Bovendien wordt bij de invoering van een 
stadstol gevreesd voor het vertrek van heel wat 
bijkomende bedrijven uit Brussel.”16

Die	vrees	contrasteert	met	de	vaststelling	dat	de	files	
op	 dit	 moment	 de	 allergrootste	 bedreiging	 vormen	
voor	 de	 economische	 aantrekkingskracht	 van	 het	
Brussels	Gewest,	zowel	op	bedrijven	als	op	werkne-
mers.	We	citeren	opnieuw	Agoria :

“Mobiliteitsproblemen worden bij 7 op 10 van 
onze technologiebedrijven het vaakst geciteerd 
als mogelijke reden om op termijn het gewest 
te verlaten. In 2009 was dit slechts bij 2 op 10 
bedrijven het geval.” 17

16. www.agoria.be/nl/Stadstol-of-rekeningrijden
17. idem

“Mensen weigeren jobs omdat ze niet dagelijks 
in de file willen staan”18

De	American	Chamber	of	Commerce	in	Belgium	van	
zijn	kant	merkt	alarmerend	op	dat... :	

“The consistent (congestion) problems have 
driven several companies to move from the 
city center to the edge of Brussels, in the hope 
that it will decrease the amount of time spent 
commuting.”19 

Maar	 ook	 de	 bredere	 rand	 is	 niet	 vrij	 van	 proble-
men	op	vlak	van	bereikbaarheid,	verre	van.	Getuige	
daarvan	de	leegstandcijfers	op	de	kantoormarkt,	die	
een	 stuk	hoger	 liggen	 in	 de	 rand	dan	 in	het	Brus-
sels	Gewest.	Vooral	de	centrale	zone	van	het	Brus-
sels	Gewest,	de	zogenaamde	zone	A	op	de	kaarten	
van	 de	 Gewestelijke	 Stedenbouwkundige	 Verorde-
ning	en	uit	het	Brussels	Wetboek	Lucht	Klimaat	en	

18. Floriane de Kerckhove, directrice van Agoria op Brusselnieuws.be, 10/04/2014
19. www.amcham.be/policy/mobility

Energie20,	 die	 de	 bereikbaarheid	met	 het	 openbaar	
vervoer	aangeven,	doet	het	op	vlak	van	kantoorleeg-
stand	beter.	

“Het leegstandspercentage is vrij laag in het 
centrum en neemt toe naarmate men verder 
van het centrum weggaat. (...) In tegenstel-
ling tot wat in sommige alarmerende pers-
berichten wordt beweerd, zuigt de Rand de 
Brusselse bedrijven niet aan. (...) De blijvende 
leegstand (> 3 jaar) stelt zich nog scherper in 
de Rand dan in Brussel. Meer dan twee derde 
(67,3 %) van de lege kantoren die in 2010 al te 
huur of te koop stonden (in de Rand), wordt in 
2013 nog steeds zonder succes gecommerci-
aliseerd.”21

Brussel	 Stedelijke	 Ontwikkeling	 en	 Inventimmo	
(Citydev)	concluderen	dan	ook :	

“De Rand wordt vaak voorgesteld als concur-
rent van Brussel omdat die aantrekkelijk zou 
zijn voor tertiaire bedrijven. Uit een onderzoek 
van de bedrijven die langs beide kanten van de 
gewestgrens gevestigd zijn, blijkt dat we deze 
bewering sterk moeten nuanceren. Bedrijven 
kiezen hun ligging volgens een complexe 
logica gebaseerd op vele criteria. Elk bedrijf 
geeft voorrang aan een of ander aspect dat zijn 
ontwikkeling ten goede komt. De huurprijs, de 

20. www.leefmilieu.brussels
21. Brussel Stedelijke Ontwikkeling/Inventimmo, 2014 : Overzicht van het 

kantorenpark nr 33, leegstand 2013 in Brussel en de rand

Mobiliteitsdeskundigen wijzen er op dat de kilometerheffing voor 

vrachtwagens de mobiliteitsproblemen niet zal oplossen. De plaats 

die vrijkomt op de weg, dreigt meteen ingenomen te worden door 

personenwagens of kleinere bestelwagens.

http://www.agoria.be/nl/Stadstol-of-rekeningrijden
www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/agoria-jobs-raken-niet-ingevuld-door-fileprobleem
http://www.amcham.be/policy/mobility
http://www.leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/het-beheer-van-mijn-gebouw/parkeren-bwlke?view_pro=1&view_school=1
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lokale belastingen en de dichte nabijheid van 
de Ring of van de Luchthaven zijn lang niet de 
enige criteria bij hun keuze. De leegstandscij-
fers bewijzen het : het leegstandspercentage 
ligt veel hoger in de Rand dan in de aangren-
zende Brusselse wijken.”22

Bereikbaarheid	voor	werknemers,	bezoekers	of	leve-
ranciers	is	dus	één	van	de	factoren	die	de	keuze	voor	
een	vestigingsplaats	sturen.	Uit	de	leegstandscijfers	
kunnen	 we	 opmaken	 dat	 bereikbaarheid	 met	 het	
openbaar	vervoer	vandaag	een	van	de	troeven	is	voor	
een	locatie	in	de	tertiaire	sector,	net	omdat	de	bereik-
baarheid	met	de	auto	op	veel	locaties	zo	onzeker	is.	

In	 die	 zin	 kan	 rekeningrijden	 wellicht	 eerder	 een	
oplossing	 zijn	 dan	 een	 probleem.	 Het	 kan	 de	 files	
doen	 slinken	 en	 tegelijk	 een	 stimulans	 geven	 aan	
bedrijven	om	zich	verder	te	vestigen	in	de	nabijheid	
van	het	openbaar	vervoer.	De	OESO	pleit	al	voor	een	
stadstol	en	Voka	en	Agoria	pleiten	voor	een	kilome-
terheffing.	Ook	de	American	Chamber	of	Commerce	
of	Belgium	lijkt	te	suggereren	dat	rekeningrijden	een	
deel	van	de	oplossing	kan	vormen :

“For the moment, it appears that the politi-
cal parties are leaning towards a congestion 
charge simply for trucks and freight to limit 
their impact during rush hour and hopefully 
improve mobility. (...) However, this does not 
appear to be a long-term solution as the Fed-

22. Idem

eral Planning Bureau believes this charge could 
have a minimal impact.”23

Vooralsnog	 pleiten	 werkgevers	 dus	 eerder	 voor	 de	

kilometerheffing	dan	voor	 een	 stadstol.	De	 ervaring	
met	 stadstol	 in	 diverse	 steden	 leert	 nochtans	 dat	
zo’n	 vorm	 van	 taks	 hoegenaamd	 niet	 nadelig	 hoeft	
te	zijn	voor	de	economie	in	de	tolzone	of	er	rond.	Uit	
het	onderzoek	naar	de	impact	van	de	Londense	con-
gestion	charge	bleek	bijvoorbeeld	dat	de	 invloed	op	
de	handel	over	het	algemeen	neutraal	was.	Jaarlijkse	
bevragingen	wezen	zelfs	op	een	vooruitgang	van	de	
handel	 binnen	 de	 tolzone	 tegenover	 handelszaken	
erbuiten.	Een	meerderheid	van	handelszaken	steunt	

23. www.amcham.be/policy/mobility

de	 congestion	 charge	nog	 steeds.	Ook	de	bevolking	
blijkt	de	stadstol	te	steunen.	

Ook	 uit	 Singapore	 komen	 geruststellende	 geluiden :	
de	 ‘business	 condities’	 en	 de	 beschikbaarheid	 van	
arbeid	 zijn	 dezelfde	 gebleven	 en	 het	 bedrijfsleven	
heeft	positief	gereageerd	op	de	tol.
Gegevens	over	de	andere	steden	ontbreken	helaas.

REKENINGRIJDEN :  
PESTBELASTING OF WINWIN ?

In	België	is	alles	dat	meerdere	Gewesten	aangaat	com-
munautair	geladen	en	dus	gevoelig.	Spreken	over	een	
vorm	van	rekeningrijden	rond	Brussel,	lijkt	daarom	al	
te	vaak	op	 territoriumstrijd.	Waar	moet	zoiets	 inge-
voerd	 worden ?	 En	 wie	 moet	 dat	 betalen ?	 Dikwijls	
wordt	de	GEN-zone	in	zijn	geheel	als	perimeter	naar	
voor	 geschoven,	 vaak	met	 de	 slimme	kilometerhef-
fing	 als	 speerpunt.	 Een	 stadstol	 met	 het	 Brussels	
Hoofdstedelijk	 Gewest	 als	 perimeter	 stoot	 dikwijls	
op	 weerstand.	 De	 argumenten	 daarvoor	 verschillen	
naargelang	de	belangen	van	de	verschillende	partijen	
en	zijn	op	sommige	punten	even	tegenstrijdig	als	de	
belangen.	

De	 meest	 gehoorde	 argumenten	 vertrekken	 vanuit	
de	 concurrentie	 tussen	 het	 Brussels	 Hoofdstedelijk	
Gewest	 en	 haar	 periferie.	 Actoren	 in	 het	 Brussels	
Hoofdstedelijk	 Gewest	 vrezen	 dat	 een	 stadstol	 met	
Brussel	 als	 perimeter	 een	 concurrentienadeel	 bete-

De hamvraag is : kunnen we 

een vorm van rekeningrijden op 

personenwagens nog langer 

uitstellen ? Of is het mogelijk om, in 

het kader van het intergewestelijk 

samenwerkingsakkoord dat de drie 

regio’s willen respecteren, op korte 

termijn stappen vooruit te zetten ?
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kent	tegenover	de	periferie	omdat	het	een	delocalisa-
tie	van	de	economie	zou	veroorzaken.	Zoals	we	hier-
boven	uiteen	gezet	hebben,	lijkt	die	vrees	ongegrond.

Uit	 Vlaanderen	 hoor	 je	 dan	weer	 het	 argument	 dat	
de	stadstol	een	taks	zou	betekenen	voor	de	inwoners	
van	de	periferie	die	in	Brussel	gaan	werken,	waarbij	

er	dus	van	wordt	uitgegaan	dat	de	Brusselse	bedrij-
ven	níet	delocaliseren	naar	de	periferie.	Een	 tegen-
gestelde	vrees	dus.	Dit	 tweede	argument,	dat	stads-
tol	een	belasting	is	op	pendelen,	is	niet	noodzakelijk	
waar.	Het	is	perfect	mogelijk	en	allicht	ook	wenselijk	
om	 de	 Brusselse	 bestuurders	 eveneens	 te	 belasten	
met	 een	 stadstol.	 In	 diverse	 steden	met	 een	 tolhef-

fing,	moeten	ook	de	bewoners	van	de	tolzone	betalen.	
Ook	verplaatsingen	binnen	de	tolzone	kunnen	belast	
worden	door	het	zonesysteem	fijnmaziger	te	maken	
(lees :	met	meerdere	 subzones	 te	 werken	waarbij	 je	
ook	betaalt	als	 je	van	een	subzone	naar	een	andere	
rijdt.	Zo’n	systeem	bestaat	in	Singapore.)	Maar	door-
gaans	 wordt	 er	 voor	 bewoners	 wel	 een	 lager	 tarief	
gehanteerd.	Hoe	die	tarieven	komen	te	 liggen,	moet	
afhangen	van	de	doelstelling.

TOL TEGEN STADSVLUCHT

De	vraag	is	dan :	is	het	wenselijk	om	de	perimeter	en	
de	tarieven	zo	te	bepalen	dat	een	groot	deel	van	de	
inkomsten	uit	de	 tol	 betaald	wordt	door	de	pende-
laars ?	Zoals	we	al	eerder	schreven,	kan	men	dat	wel	
degelijk	billijk	noemen,	vermits	 je	het	kan	zien	als	
een	compensatie	voor	het	fiscale	nadeel	dat	stede-
lingen	nu	dragen.	Maar	bovendien	zijn	er	argumen-
ten	 op	 vlak	 van	 ruimtelijke	 ordening	 en	mobiliteit	
voor	 zo’n	 ‘tolarchitectuur’.	 Als	 een	 tolheffing,	 door	
zijn	modaliteiten,	de	pendelaars	zwaarder	belast	dan	
de	Brusselaars,	komt	dat	neer	op	een	fiscale	maatre-
gel	die	het	minder	aantrekkelijk	maakt	om	te	wonen	
buiten	Brussel	en	te	werken	binnen	Brussel.	Dat	 is	
niet	alleen	vanuit	het	perspectief	van	het	Brussels	
Hoofdstedelijk	Gewest,	dat	meer	werkende	inwoners	
wil	aantrekken	om	niet	te	verpauperen,	een	zinvolle	
maatregel ;	 het	 kan	 ook	 een	 verdere	 stadsvlucht	
tegengaan.	 Een	 stadstol	 wordt	 immers	 algemeen	
gezien	als	een	noodzakelijke	begeleidende	maatre-

VOTRE NOUVELLE VOITURE DE SOCIÉTÉ
adaptée aux embouteillages
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gel	bij	het	invoeren	van	het	Gewestelijk	ExpresNet.	
Inwoners	van	Brussel	die	een	job	te	pakken	krijgen	
binnen	het	Gewest,	verhuizen	nog	al	te	dikwijls	naar	
de	 rand,	 op	 zoek	 naar	 een	 betere	 levenskwaliteit.	
Als	het	openbaar	vervoer	tussen	rand	en	stad	verder	
verbetert,	kan	die	stadsvlucht	verder	toenemen.	Met	
als	gevolg	de	zo	verketterde	uitbreiding	van	Brussel,	
verlies	 van	 openbare	 ruimte,	 internationalisering	
van	 de	 rand...	 Een	 stadstol	 kan	 dus	 een	maatregel	
zijn	 om	 de	 verdere	 verstedelijking	 van	 de	 rand	 te	
beperken,	 niet	 alleen	 omdat	 het	 de	 fiscale	 stimu-
lans	 om	buiten	 de	 stad	 te	 gaan	wonen	 vermindert	
maar	ook	omdat	’t	één	van	de	maatregelen	is	om	de	
overlast	van	het	autoverkeer	 te	verminderen	en	zo	
de	 levenskwaliteit	 in	de	stad	zelf	 te	vergroten,	met	
betere	luchtkwaliteit,	meer	publieke	ruimte	en	meer	
groen	in	de	stad...

In	 haar	 studie	 van	 2006	 berekent	 Stratec	 de	 demo-
grafische	 gevolgen	 van	 een	 kilometerheffing	 van	
0,135	€/km	(scenario	1)	en	van	een	stevige	tolheffing	
van	7,50€	 (scenario	 2)	 en	die	 berekeningen	bevesti-
gen	deze	stelling :	

“Les mesures correspondant aux scénarios 1 
et 2 produisent des effets dans le même sens 
sur les ménages. Dans les deux cas, la popu-
lation se re-concentre en Région bruxelloise 
et, d’une manière générale, ces migrations 
vers la Région bruxelloise sont surtout le 
fait des familles. Dans le scénario 1, ce sont 
essentiellement les zones rurales flamandes 
et wallonnes qui enregistrent un solde négatif 

(l’objectif des actifs utilisant la voiture est ici de 
réduire les distances de leur domicile aux pôles 
d’emploi), tandis que dans le scénario 2, les 
zones urbaines flamandes, surtout la Stedelijk 
Gebied rond Brussel, enregistrent également 
une baisse sensible de population (les actifs 
utilisant la voiture, et travaillant à l’intérieur du 
cordon, ‘rentrent’ à l’intérieur du cordon, pour 
échapper au péage) (-7500 ménages pour le 
Stedelijk Gebied).”24

Stratec	 concentreert	 zich	 in	 bovenstaand	 citaat	
vooral	 op	de	grotere	aantrekkingskracht	van	Brus-
sel	op	mensen	uit	Vlaanderen	en	Wallonië	maar	bij	
uitbreiding	kunnen	we	ook	aannemen	dat	deze	her-
wonnen	 aantrekkelijkheid	 ook	 zal	 gelden	 voor	 de	
huidige	 inwoners	 van	Brussel	 zelf.	 En	dus	dat	 een	
vorm	 van	 rekeningrijden	 binnen	Brussel	 de	 stads-
vlucht	 naar	 en	 verstedelijking	 van	 de	 Rand	 zou	
tegengaan.

REKENINGRIJDEN, WAAR EN WANNEER ?

Hoe	 dan	 ook	 bestaat	 er	 een	 sterke	 link	 tussen	 de	
bereikbaarheid	 per	 openbaar	 vervoer	 en	 de	 invoe-
ring	 van	 rekeningrijden.	 Daarbij	 wordt	 er	 dikwijls	
aangehaald	dat	we	moeten	wachten	tot	het	GEN	er	
is.	Nochtans	is	een	aanzienlijk	deel	van	het	GEN	nu	

24. STRATEC, 2006 : Mise à jour et adaptation du plan des déplacements  
de la RBC – Rapport final – Volume 2

al	gerealiseerd	en	zijn	heel	wat	delen	van	het	Brus-
sels	Hoofdstedelijk	Gewest	nu	al	zeer	goed	bediend	
met	 het	 openbaar	 vervoer.	 Dat	 brengt	 ons	 tot	 een	
alternatieve	piste :	net	zoals	het	GEN	een	plan	is	dat	
wordt	ingevoerd	naarmate	de	werken	vorderen,	zou	
men	 een	 stadstol	 ook	 geleidelijk	 in	 werking	 kun-
nen	stellen.	Nu	al	kan	de	stadstol	perfect	ingevoerd	
worden	in	de	zones	die	het	best	bereikbaar	zijn	per	
openbaar	vervoer.	Daar	waar	de	bereikbaarheid	nog	
niet	 optimaal	 is	 en	 er	 dus	weinig	 alternatief	 voor-
handen	 is	voor	de	auto,	 zou	het	zinvol	zijn	de	hef-
fing	uit	te	stellen	en	eerst	de	nodige	investeringen	te	
doen	in	de	verbetering	van	het	aanbod	aan	openbaar	
vervoer.	

In	 een	 studie	 uit	 2004	 over	 mobiliteitsstrategieën	
suggereerde	het	Leuvense	studiebureau	Transport	&	
Mobility	de	 stadstol	 in	 eerste	 instantie	 tot	de	Brus-
selse	 vijfhoek	 te	 beperken25.	 Alhoewel	 slechts	 12 %	
van	 het	 autoverkeer	 in	 het	 Gewest	 de	 vijfhoek	 als	
bestemming	heeft,	 vinden	we	 dit	 toch	 een	 ernstige	
piste.	Zeker	omdat	de	vijfhoek	over	het	beste	open-
baar	 vervoersaanbod	 beschikt	 van	 het	 hele	 land.	
Bovendien	zou	de	invoering	ervan	niet	enkel	symbo-
lisch	zijn ;	ze	zou	wel	degelijk	een	reële	impact	heb-
ben	op	de	files	op	het	aansluitende	wegennet.

25. Transport & Mobility 2004 : Verkennende en vergelijkende studie voor een 
mobiliteitsstrategie i.f.v. het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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REKENINGRIJDEN,  
SOCIAAL RECHTVAARDIG

Een	veel	gebruikt	argument	tegen	milieutaksen	is	dat	
ze	niet	progressief	zijn.	Ze	houden	geen	rekening	met	
de	inkomsten	van	de	belastingplichtige.	Vaak	treffen	
ze	de	financieel	zwakkeren	zelfs	sterker	dan	de	meer	
begoeden,	 omdat	 die	 laatsten	 de	 middelen	 hebben	
om	te	ontkomen	aan	de	 taks.	Op	die	manier	zorgen	
deze	 heffingen	 voor	 een	 omgekeerde	 herverdeling,	
waarbij	 rijkdom	 wegvloeit	 van	 de	 armeren.	 Anders	
gezegd :	milieuheffingen	zijn	in	dat	geval	een	cadeau	
voor	de	rijkeren.	

Met	 name	 Johan	Allaert	 berekende	 hoe	 een	 verho-
ging	van	belastingen	op	energie	weliswaar	een	dub-
bel	dividend	oplevert	maar	ook	leidt	tot	een	toename	
van	 de	 sociale	 ongelijkheid.26	 Dit	 is	 een	 argument	
dat	zeker	en	vast	hout	snijdt.	Tenminste...	als	we	het	
hebben	over	lasten	op	energieverbruik.	Allaert	vindt	
het	 evident	 dat	 we	 bij	 een	 tax	 shift	 vooral	 kijken	
naar	 energie,	 op	 de	 eerste	 plaats	 omdat	we	 relatief	
lage	energiebelastingen	hebben.	Maar	net	het	argu-
ment	van	de	omgekeerde	herverdeling	zou	ons	er	toe	
moeten	aanzetten	om	ook	een	andere	richting	uit	te	
kijken	en	te	onderzoeken	of	belastingen	op	autover-
plaatsingen	niet	de	weg	zijn	naar	een	veel	intelligen-
tere,	 lees :	 sociaal	meer	 aanvaardbare,	 tax	 shift.	Wij	
onderzoeken	het	even	voor u.

26. Allaert, 2013 : Heeft de fiscale vergroening een (te) hoge sociale prijs ?

Of	een	heffing	herverdeelt	in	het	voordeel	van	armere	
bevolkingsgroepen	dan	wel	rijkere	groepen,	hangt	af	
van	3	factoren :	wie	wordt	belast ?	Heeft	die	persoon	
alternatieven	zodat	hij	of	zij	de	belasting	kan	ontwij-
ken ?	En	hoe	worden	de	inkomsten	besteed ?

Wie wordt belast ?
Waar	energie	een	absoluut	basisproduct	is,	is	dat	min-
der	het	geval	voor	een	auto.	Veel	mensen	kiezen	nog	
altijd	voor	een	auto	uit	gewoonte,	omdat	ze	niet	ver-
trouwd	zijn	met	de	alternatieven.	We	zien	bovendien	

 GEMIDDELDE NETTO-BELASTBARE INKOMENS IN DE GEMEENTEN VAN DE GEN-ZONE 

Bron : De Standaard, 1 december 2014, gebaseerd op cijfers Federale Overheidsdienst Economie

< 12.0009 < 14.0009 < 17.0009 < 20.0009 < 26.0009
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dat	het	aantal	afgelegde	autokilometers	per	persoon	
per	dag	 (als	bestuurder)	grosso	modo	 toeneemt	met	
het	 inkomen.27	De	hogere	inkomenspercentielen	rij-
den	bovendien	vaker	dan	gemiddeld	met	een	zwaar-
dere	wagen,	met	hogere	uitstoot,	en	kunnen	vaker	een	
beroep	doen	op	een	bedrijfswagen.	De	bezorgdheden	
over	degressiviteit	van	autobelastingen	zijn	dan	ook	
op	weinig	gestoeld.

Specifiek	voor	Brussel	moeten	we	bovendien	wijzen	
op	nog	andere,	opmerkelijke	 feiten.	Ten	eerste :	 35 %	
van	de	Brusselse	gezinnen	bezit	zelfs	geen	auto.	Dat	
aandeel	ligt	hier	veel	hoger	dan	in	Vlaanderen	(14 %)	
of	Wallonië	 (17 %).	 Dat	wil	 zeggen	dat	 een	 verschui-

27. Cools et all, 2009, Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009)
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De locatie van het bedrijf bepaalt de mate waarin openbaar vervoer een 
waardig alternatief biedt voor de werknemers :
1. Locatie A : uitstekende bereikbaarheid met openbaar vervoer. 90 % van 
de werknemers heeft een goed OV-alternatief.
2. Locatie B : goede bereikbaarheid met openbaar vervoer. 45 % van de 
werknemers heeft een goed OV-alternatief.
3. Locatie C : een perifeer gelegen locatie met voldoende bereikbaarheid 
met openbaar vervoer. 25 % van de werknemers heeft een goed OV-alter-
natief.
4. Locatie D : een slecht openbaar vervoer-aanbod. Heel wat bedrijvenzo-
nes in Vlaanderen hebben helaas dergelijk bereikbaarheidsprofiel. 0 % van de 
werknemers heeft een goed OV-alternatief.

http://agoria.be/nl/Waarom-we-uit-Brussel-verhuizen
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ving	van	belastingen	naar	autoverplaatsingen	deze	–	
veelal	–	armere	bevolkingsgroep	per	definitie	ontziet.

Verder	is	er	de	enorme	socio-economische	dualiteit	tus-
sen	Brussel	(vooral	de	centrumwijken)	en	het	hinterland.	
Deze	tweedeling	is	in	deze	discussie	relevant	want	een	
stadstol	zou	in	grote	mate	betaald	worden	door	inwoners	
uit	Vlaanderen	en	Wallonië	(weliswaar	afhankelijk	van	
de	modaliteiten).	Brussel	trekt	elke	dag	340.000	pende-
laars	en	63 %	van	deze	mensen	komt	met	de	auto.	

We	 bekijken	 die	 dualiteit	 even	 van	 naderbij :	 de	
salarissen	 die	 in	 Brussel	 uitbetaald	 worden,	 lig-
gen	 15 %	boven	het	nationale	gemiddelde.	En	 toch	
liggen	de	inkomsten	van	de	Brusselaars	20 %	lager	
dan	het	 nationale	 gemiddelde.	 Zoals	 veel	mensen	
ondertussen	weten,	worden	de	goed	betaalde	Brus-
selse	 jobs	 immers	 in	 grote	mate	 ingenomen	 door	
pendelaars.	 Vlaams	 en	 Waals	 Brabant	 zijn	 dan	
ook	 de	 provincies	 met	 de	 hoogste	 inkomens	 van	
België.	De	gemiddelde	 inkomens	daar	 liggen	zelfs	
bijna	50 %	hoger	dan	het	gemiddelde	in	het	Brussels	
Hoofdstedelijk	Gewest.

Op	basis	van	deze	feiten,	het	relatief	lage	autobezit	in	
Brussel,	de	socio-economische	kloof	 tussen	Brussel	
en	de	brede	rand	en	het	hoge	aandeel	van	pendelaars	
in	de	autostroom	 in	Brussel,	kunnen	we	er	van	uit-
gaan	dat	een	vorm	van	rekeningrijden	in	Brussel	een	
globale	herverdeling	zou	meebrengen	ten	nadele	van	
hogere	 inkomenspercentielen	 en	 ten	 voordele	 van	
lagere	percentielen.

Dat	 strookt	 ook	met	 de	 resultaten	 elders :	 huishou-
dens	 met	 hogere	 inkomens	 betaalden	 bijvoorbeeld	
drie	keer	zoveel	aan	de	stadstol	in	Stockholm	als	die	
uit	de	lagere	inkomensgroepen.

Een	derde	relevante	vaststelling	is	dat	de	files	in	hoofd-
zaak	verbonden	zijn	aan	woon-werkverkeer.	En	dus	stelt	
zich	de	vraag	of	het	aan	de	werknemer	of	de	werkgever	
is	om	een	heffing	op	woon-werkverkeer	te	betalen.	

Om	files	te	verminderen	is	gedragsverandering	voor	de	
verplaatsingen	nodig.	We	hebben	dus	een	heffing	nodig	
die	 een	 sturende	 invloed	 op	 het	 gedrag	 heeft.	 En	 dan	
hebben	we	het	over	het	gedrag	van	wie	de	heffing	betaalt.	

Als	 rekeningrijden	 een	 extra	 kost	 mee	 brengt	 voor	
bedrijven,	 kunnen	 zij	 als	 reactie	 hun	 ‘gedrag’	 (mobi-
liteitsbeleid)	 veranderen.	 Dat	 kan	 bijvoorbeeld	 bete-
kenen	 dat	 ze	 een	 andere	 locatie	 kiezen.	 Het	 gevaar	
bestaat	 dan	 dat	 bedrijven	 in	 zones	 met	 een	 goede	
bediening	per	openbaar	vervoer,	zullen	kiezen	voor	een	
locatie	met	een	minder	goede	verbinding	per	openbaar	
vervoer,	om	de	heffing	te	vermijden,	wat	natuurlijk	per-
vers	zou	zijn.	We	moeten	er	rekening	mee	houden	dat	
bedrijven	in	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	nu	al	
meer	belastingen	betalen	dan	in	de	periferie.

Als	 daarentegen	 werknemers	 de	 heffing	 moeten	
betalen,	kunnen	zij	als	 reactie	hun	gedrag	verande-
ren	door	 tenminste	het	 laatste	deel	 van	hun	 traject	
af	 te	 leggen	 met	 het	 openbaar	 vervoer.	 Op	 langere	
termijn	kunnen	werknemers	kiezen	voor	een	woon-
plaats	op	fiets	afstand	of	met	een	betere	bediening	per	
openbaar	vervoer.	Dat	zijn	beide	wenselijke	verande-
ringen.	Aangezien	de	gewenste	gedragsverandering	
als	gevolg	van	de	sturende	heffing	bij	de	werknemer	
ligt	en	niet	bij	het	bedrijf,	lijkt	het	dus	logisch	dat	de	
heffing	wordt	betaald	door	de	werknemer.

Wie kan ontsnappen aan de belasting ?
Of	 mensen	 nadeel	 ondervinden	 van	 de	 belasting-
hervorming,	 wordt	 uiteraard	 ook	 bepaald	 door	 de	
aanwezigheid	van	alternatieven.	Wie	slaagt	er	in	om	
zijn	of	haar	gedrag	aan	 te	passen	en	op	die	manier	
te	ontsnappen	aan	de	nieuwe	taks ?	Dit	 is	een	com-
plex	vraagstuk,	dat	afhangt	van	een	heleboel	beleids-
keuzes :	modaliteiten	van	de	 taks,	eventuele	hervor-

Sommige van deze stakeholders 

durven de ‘slimme’ kilometerheffing 

nogal eens diametraal tegenover de 

stadstol te plaatsen, als twee strikt 

gescheiden systemen, waarbij ze de 

indruk wekken dat het ene systeem 

‘intelligent’ is en het andere niet. In 

werkelijkheid is de scheidingslijn 

tussen ‘slimme’ kilometerheffing en 

tol heel wat minder duidelijk.
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ming	van	fiscale	stimuli	die	de	keuze	van	woon-	en	
werkplaats	beïnvloeden,	ruimtelijke	ordening,	evolu-
tie	van	het	openbaar	vervoer	en	fietsinfrastructuur...	

In	elk	geval	weten	we	dat	51 %	van	alle	autoverplaat-
singen	 in	Brussel	 over	minder	dan	5	km	 lopen.	Dat	
zijn	 dus	 bij	 uitstek	 verplaatsingen	 waarvoor	 een	
alternatief	bestaat.	

Belangrijk	is	ook	hoeveel	keuzemogelijkheden	men-
sen	 aangeboden	 krijgen :	 kent	 de	 belasting	 maar	
twee	mogelijkheden	(wel	of	niet	een	bepaald	gedrag	
stellen)	 of	 zijn	 er	 categorieën	 van	 handelingen	 die	
meer	of	minder	belast	worden	(een	auto	met	meer	of	
minder	uitstoot	bijvoorbeeld) ?	In	het	geval	van	reke-
ningrijden	is	het	belangrijk	dat	er	onderscheid	wordt	
gemaakt	 tussen	spitsuren	en	daluren.	Mensen	kun-
nen	dan	belasting	uitsparen	door	het	tijdstip	van	hun	
rit	 te	 veranderen	 (flexibele	 werkuren).	 Een	 interes-
sante	vaststelling	is	nu	net	dat	30 %	van	de	avondspits	
recreatief	verkeer	is28.	In	Vlaanderen	weliswaar	–	we	
hebben	geen	gegevens	hierover	voor	Brussel.	Ook	dit	
is	 verkeer	waarvan	 een	 groot	 deel	wellicht	makke-
lijk	overtuigd	kan	worden	om	hun	verplaatsing	uit	te	
stellen	of	te	vervroegen,	als	er	een	heffing	komt.

Kortom :	 met	 goed	 uitgekiende	 modaliteiten	 en	 de	
nodige	investeringen	in	openbaar	vervoer	en	fietsin-
frastructuur	kan	men	mensen	veel	kansen	bieden	om	
de	tol	te	ontwijken	door	hun	gedrag	aan	te	passen	als	

28. TMLeuven, 2012 : Slimme kilometerheffing in de Proeftuin Leuven 

CONGESTION  STORIES:
Speed in the 21st century

http://www.tmleuven.be/project/intelligente-mobiliteit/eindverslag-slimme-kilometerheffing-proeftuin-leuven.pdf
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ze	dat	willen.	Zo	blijft	de	heffing	sociaal	rechtvaardig.	
De	netto-inkomsten	zullen	dan	lager	uitvallen	maar	
het	mobiliteitseffect	des	te	groter,	en	de	besparing	op	
externe	kosten	navenant.	

Uit	het	vijf	jaar	durende	onderzoek	naar	de	effecten	van	
stadstol	in	Stockholm	bleek	dat	de	reële	impact	ervan	
steeds	groter	werd.	Met	andere	woorden,	mensen	pas-
ten	hun	leven	aan	en	kozen	voor	alternatieven.	Mensen	
gaan	ook	minder	verspreid	wonen	en	op	plaatsen	die	
beter	bereikbaar	zijn	met	het	openbaar	vervoer.29

Waar gaan de inkomsten van de taks  
naartoe ?
Een	 laatste	aspect	dat	bepaalt	wie	wint	en	wie	ver-
liest	bij	een	belastinghervorming,	is	de	besteding	van	
de	uitgaven.	Gaat	een	flink	deel	daarvan	bijvoorbeeld	
naar	verlaging	van	personenbelasting,	dan	zullen	de	
loontrekkenden	er	winst	uithalen.	En	dan	hangt	het	
ervan	af	of	deze	vermindering	wordt	toegekend	aan	
de	hogere	of	lagere	inkomens.	Gaat	een	deel	naar	ver-
hoging	 van	 vervangingsinkomens,	 dan	 is	 er	 vooral	
winst	voor	sociaal	zwakkeren.	En	als	het	geld	vloeit	
naar	 verlaging	 van	 werkgeversbijdragen	 op	 arbeid,	
dan	is	het	mogelijk	dat	er	extra	banen	gecreëerd	wor-
den,	zelfs	al	is	zo’n	effect	onzeker.

Doorgaans	wordt	 voorop	geschoven	dat	 inkomsten	
uit	 een	 vorm	 van	 rekeningrijden	 vooral	 moeten	

29. Börjesson et all, 2011 : The Stockholm congestion charges – 5 years on. 
Effects, acceptability and lessons learnt. 

gebruikt	worden	om	te	investeren	in	mobiliteit.	Een	
evidente	bestemming	lijkt	te	liggen	in	het	openbaar	
vervoer,	vermits	op	deze	manier	extra	alternatieven	
voor	het	autoverkeer	ontstaan	en	de	mobiliteit	niet	
beperkt	wordt.	En	zoals	de	auteurs	van	het	proefpro-
ject	met	de	kilometerheffing	signaleren,	neemt	het	
effect	van	een	heffing	toe	als	de	alternatieven	beter	
ontwikkeld	worden :	“Naarmate	er	meer	en	aantrek-
kelijke	 alternatieven	 beschikbaar	 zijn,	 neemt	 de	
prijsgevoeligheid	toe.”30

Sowieso	is	de	nood	naar	investeringen	in	openbaar	
vervoer	al	groot.	De	vraag	naar	openbaar	vervoer	in	
Brussel	 groeit	 al	 jaren.	De	verwachte	netto	 inkom-
sten	van	een	tolheffing	zijn	groter	dan	de	jaarlijkse	
directe	inkomsten	van	de	MIVB	(door	verkoop	abon-
nementen,	tickets...)	en	kunnen	dus	een	belangrijke	
bijdrage	 leveren	voor	de	nodige	 investeringen	voor	
de	 uitbreiding	 van	 de	 capaciteit	 van	 het	 openbaar	
vervoer	in	Brussel.

Wat betekent rekeningrijden  
voor de tax shift ?
Johan	Allaert	berekent	het	belang	van	een	grote	stij-
ging	van	milieubelastingen :	

“Het integraal aanwenden van 3 miljard tot 
5 miljard euro bijkomende ontvangsten uit 
milieu fis caliteit laat toe deze personenbelas-
ting te verla gen tot 40 miljard of 38 miljard 

30. Proefproject Kilometerheffing Systeem Voor Lichte Voertuigen in de GEN-
zone, Synthese Eindrapport, 2014

euro, wat neerkomt op een daling van de 
directe personenbelasting met 7 tot 11 %. Deze 
reductie is zeer aanzienlijk.” 31

Zo	ver	zou	de	overheid	allicht	niet	springen	met	een	
vorm	van	rekeningrijden	in	het	Brusselse.	Het	bureau	
Stratec	berekende	in	2012	dat	een	Brusselse	stadstol	
netto	 458	miljoen	 euro	 zou	 kunnen	 opbrengen.32	 In	
het	licht	van	de	noodzakelijke	tax	shift	op	nationaal	
vlak	betekent	dat	dus	niet	zoveel	maar	het	kan	er	een	
onderdeel	van	zijn.

In	 verhouding	 tot	 de	 inkomsten	 van	 het	 Brussels	
Hoofdstedelijk	Gewest	is	dat	half	miljard	inkomsten	
uit	 een	 stadstol	 vanzelfsprekend	 wel	 een	 aanzien-
lijke	 som.	Het	 totaal	 van	alle	Gewestelijke	belastin-
gen	bedroeg	 in	2014	1.245	miljoen	euro.	De	som	van	
alle	ontvangsten	loopt	op	tot	iets	boven	de	3	miljard.33

Vanzelfsprekend	 ligt	 dit	 aspect	 communautair	 zeer	
gevoelig.	 Je	 kan	 hier	 immers	 tussen	 de	 lijnen	 een	
nieuwe	 financiële	 transfer	 van	 Vlaanderen	 naar	
Brussel	ontwaren.	We	hameren	er	meteen	op	dat	dit	
voor	ons	niet	het	doel	 is	en	dat	het	ook	niet	de	uit-
komst	 hoeft	 te	 zijn.	 Men	 kan	 onderzoeken	 of	 zo’n	
nieuwe	financiële	stroom	van	Vlaanderen	naar	Brus-

31. Allaert, 2013 : Heeft de fiscale vergroening een (te) hoge sociale prijs ?
32. STRATEC, 2013 : Etude relative à l’introduction d’une tarification à l’usage 

en Région de Bruxelles-Capitale (Ref. 789). Etude réalisée pour le compte 
de Bruxelles Mobilité

33. Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2013 : Begroting van ontvangsten en 
uitgaven voor het begrotingsjaar 2014 – Algemene toelichting 

http://be.brussels/files-nl/over-het-gewest/financien/gewestelijke-begroting/algemene-toelichting-2014
http://be.brussels/files-nl/over-het-gewest/financien/gewestelijke-begroting/algemene-toelichting-2014
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sel	gecompenseerd	kan	en	moet	worden,	bijvoorbeeld	
door	de	 inkomsten	te	besteden	aan	verbetering	van	
het	aanbod	van	alle	openbaar	vervoer	en	dus	ook	van	
De	Lijn	in	en	rond	Brussel.

Sowieso	 moet	 het	 belang	 van	 de	 netto-opbrengsten	
van	een	stadstol	niet	overschat	worden.	We	drukken	
nog	eens	op	het	belang	van	de	besparing	op	uitgaven	
omwille	 van	 de	 externe	 kosten	 van	 het	 autoverkeer.	
Voor	ons	blijft	dit	de	belangrijkste	financiële	winst	die	
we	met	een	 tax	shift	naar	 transport	moeten	beogen.	
Zowel	het	Vlaams,	het	Waals	en	het	Brussels	Gewest	
als	de	federale	overheid	kunnen	rekenen	op	zo’n	winst	
als	er	een	vorm	van	rekeningrijden	komt.



REKENINGRIJDEN :  
WELKE VORMEN 

BESTAAN ER ?
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Mensen	 fiscaal	 sturen	 naar	 andere	 verplaatsings-
wijzen	 dan	 de	 auto,	 is	 een	 sleutelelement	 voor	 een	
beter	 mobiliteitsbeleid.	 Belastingen	 op	 autobezit	
zoals	Belasting	op	Inverkeerstelling	of	een	wegenvig-
net	grijpen	niet	 in	op	het	aantal	verplaatsingen	dat	
mensen	of	bedrijven	maken	met	een	wagen.	Integen-
deel	zelfs :	hoe	meer	 je	 rijdt,	hoe	goedkoper	een	bij-
komende	verplaatsing	wordt	want	je	smeert	de	taks	
uit	 over	meer	 kilometer.	 Helaas	 komt	 onze	 huidige	
fiscaliteit	op	de	auto	in	grote	mate	neer	op	dit	soort	
taksen	op	autobezit.

Alleen	 een	 taks	 op	 het	 gebruik	 van	 de	 wagen	 kan	
mensen	 en	 bedrijven	 elke	 dag	 opnieuw	 stimuleren	
om	voor	alternatieven	te	kiezen.	Zo’n	taks	heet	dan,	
met	 een	 verzamelnaam,	 rekeningrijden.	 Welke	 ver-
schillende	manieren	zijn	er	dan	om	de	focus	te	ver-
leggen	en	het	autogebruik	meer	te	belasten ?

KLASSIEKE BELASTINGEN  
OP AUTOGEBRUIK

Eigenlijk,	hoor	je	wel	eens,	hebben	we	vandaag	al	een	
vorm	 van	 rekeningrijden.	 De	 accijnzen	 op	 branstof	
toch ?	Vermits	 je	om	 te	 rijden	brandstof	nodig	hebt,	

betaal	 je	 op	 elke	 rit	 die	 je	maakt	 accijnzen.	 Als	 de	
accijnzen	 hoog	 zijn,	 werkt	 dat	 ontradend.	 Alleen	
maken	 de	 accijnzen	 geen	 onderscheid	 op	 vlak	 van	
locatie	 of	 tijdstip	 van	 verplaatsing.	 Accijnzen	 zijn	
dus	geen	stimulans	om	eerder	tijdens	de	daluren	te	
rijden	dan	in	de	spits,	om	sluipwegen	te	vermijden	of	
de	auto	aan	de	rand	van	de	stad	te	laten	staan.

Een	ander	alternatief,	hoor	je	soms,	vind	je	in	het	par-
keerbeleid.	Koele	minaars	van	een	stadstol,	schuiven	
dan	ook	dikwijls	naar	voor	dat	een	parkeerbeleid	een	
stadstol	 overbodig	 maakt.	 Volgens	 een	 studie	 die	
Stratec	in	2006	uitvoerde	in	opdracht	van	het	gewest,	
blijkt	 nochtans	 duidelijk	 dat	 voor	 het	 halen	 van	 de	
-20 %	doelstelling	 in	het	 Iris	2	plan,	zowel	een	vorm	
van	rekeningrijden	als	een	parkeerbeleid	nodig	is.

“Lors de la mise au point du scénario volonta-
riste devant répondre à l’objectif n°2 de réduc-
tion du trafic (-20 % de véhicules.km) dans la 
Région, il est apparu clairement que cet objectif 
ne peut être atteint sans une tarification de 
l’usage de la voiture combinée à une tarifica-
tion du stationnement en et hors voirie.” 1

Maar	 een	 parkeerbeleid	 is	 een	 even	 krachtige	 als	
omstreden	 mobiliteitsmaatregel.	 De	 vraag	 die	 zich	
voor	 Brussel	 stelt	 is :	 welk	 parkeerbeleid ?	 Het	 Brus-
selse	 parkeerbeleid	 kan	 de	 vergelijking	 met	 gelijk-
aardige	 steden	 op	 dit	 moment	 niet	 doorstaan.	 Niet	

1. STRATEC, 2006 : Mise à jour et adaptation du plan des déplacements de la 
RBC – Rapport final – Volume 2

Rekeningrijden, stadstol, kilometerheffing… Wat een soep!  

Waarin verschillen al deze begrippen van elkaar en wat zijn  

de voor en nadelen?
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in	het	minst	omdat	parkeren	hier	zo	goedkoop	is.	En	
de	 invoering	 van	 het	 nieuwe	 gewestelijk	 parkeer-
beleidsplan	wordt	steevast	uitgesteld.	Een	afgezwakt	
plan	met	heel	veel	uitzonderingen	en	achterpoortjes	
geraakte	pas	na	veel	moeilijkheden	en	uitstel	goedge-
keurd	 door	 de	 regering.	 De	 oorspronkelijke	 deadline	
voor	de	gemeenten	voor	hun	uitwerking	van	het	plan	
dateert	van	1	januari	2014,	en	werd	reeds	verschillende	
keren	uitgesteld,	en	staat	momenteel	op	30	september	
2015.	Het	plan	zou	pas	in	werking	treden	in	2017.	

Bovendien	gaat	zo’n	parkeerbeleid	enkel	over	parkeren	
op	de	openbare	weg.	Vermindering	van	het	aantal	par-
keerplaatsen	in	bedrijfsparkings	wordt	geregeld	door	
het	Wetboek	Lucht-Klimaat-Energie.	Dat	Wetboek	is	al	
van	kracht	maar	die	vermindering	gebeurt	enkel	naar-
mate	 bedrijven	 hun	 milieuvergunning	 vernieuwen	
zodat	ook	deze	maatregel	pas	binnen	ettelijke	jaren	op	
kruissnelheid	zal	komen,	vermoedelijk	pas	rond	2020.

Sowieso	blijkt	uit	de	STRATEC	studie	van	2006	heel	
duidelijk	dat,	om	het	autoverkeer	te	verminderen,	een	
combinatie	 van	maatregelen	 nodig	 is.	 Géén	 enkele	
maatregel	op	zich	zal	het	gewenste	effect	hebben.	

WHO IS AFRAID OF 
KILOMETERHEFFING ?

Sinds	 enkele	 jaren	 ijvert	 de	 Belgische	milieubewe-
ging	voor	de	kilometerheffing.	En	we	krijgen	daarbij	
steun	 uit	 de	 meest	 uiteenlopende	 hoeken.	 Febiac,	

Agoria,	 Beci		 zijn	 allemaal	 voorstander.	 Mobiliteits-
studies	 tonen	 dat	 een	 kilometerheffing	 veruit	 het	
efficiëntste	instrument	is	in	de	strijd	tegen	congestie,	
idealiter	 zelfs	 in	 combinatie	met	 een	 tolheffing.	Uit	
de	mobiliteitsstudie	over	de	grote	 ring	R0	bleek	dat	
een	heffing	 van	 7	 cent	 per	 kilometer	 in	 combinatie	
met	een	vaste	heffing	van	35	voor	het	verkeer	in	het	
Gewest,	het	autoverkeer	in	heel	het	Brussels	Hoofd-
stedelijk	Gewest	met	een	vijfde	kan	verminderen.2	

Gedurende	een	aantal	jaren	zag	het	er	ook	naar	uit	dat	
de	 kilometerheffing	 de	 wind	 in	 de	 zeilen	 had,	 zowel	
in	Nederland	als	 in	België.	Maar	de	beslissing	van	de	
Nederlandse	regering	om	het	idee	te	begraven,	in	2011,	
heeft	ook	bij	onze	politici	het	animo	voor	deze	taks	gro-
tendeels	weg	 genomen,	 tenminste	 voor	 personenver-
voer.	Er	komt	nog	wel	een	kilometerheffing	voor	vracht-
vervoer	maar	de	 belangrijkste	hefboom	om	het	Brus-
selse	 Iris	2-plan	 te	verwezenlijken	 (-20 %	autoverkeer)	
komt	 er	 voorlopig	 niet.	 En	 het	 effect	 van	 de	 kilome-
terheffing	op	vrachtwagens	is	uiterst	twijfelachtig.	De	
vrees	 is	dat	personenwagens	elke	vrijgekomen	meter	
op	de	weg	snel	zullen	opvullen	zodat	de	files	even	lang	
zullen	blijven.	Zo’n	aanzuigeffect	is	reëel	en	klassiek.3	

2. Doorrekeningen Mobiliteitsstudie PlanMER R0 – Hoofdrapport, Mint : 
Scenario 11 Rekeningrijden. “Voor Brussel wordt uitgegaan van het 
systeem opgenomen in het IRIS-2-plan, waarbij gevoelig hogere tarie-
ven gehanteerd worden. Het gehanteerde toltarief is opgesplitst in een 
kilometerheffing en een vaste heffing. De kilometerheffing binnen het 
BHG bedraagt voor alle auto’s 0,30 1 per km. De vaste heffing is 31. Wie 
binnen het BHG vertrekt moet in ieder geval eerst 31 betalen. Ook wie het 
BHG wil binnenrijden betaalt 31.”

3. Modal Shift, 2010 : Meer weginfrastructuur, (g)een goed idee ? 

Voor	personenwagens	blijft	het	perspectief	nog	altijd	
de	 kilometerheffing	 maar	 wanneer	 die	 er	 komt	 is	
onduidelijk.	

DE TECHNISCHE KILOMETERHEFFING

Maar	 wat	 is	 dat	 nu,	 zo’n	 ‘slimme’	 kilometerhef-
fing ?	Doorgaans	denkt	men	bij	 dit	 concept	 aan	een	
technisch	 vrij	 complex	 systeem	 dat	werkt	met	 een	
combinatie	 van	 GPS-technologie	 en	 telecommuni-
catie.	Daarvoor	is	een	On	Board	Unit	(OBU)	nodig	in	

Het valt op dat een tolheffing 

technisch en budgetair niet 

zoveel voeten in de aarde moet 

hebben. De investeringskosten 

kunnen ook gedeeld worden 

met andere doelstellingen. Dat 

maakt het een stuk haalbaarder 

en zinvoller om het systeem in te 

voeren als overgangsmaatregel, 

in afwachting van een definitief 

systeem.

http://bralvzw.be/nota-aanzuigeffect-meer-weginfrastructuur-geen-goed-idee-modal-shift 
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elk	 voertuig,	 een	 apparaatje	 dat	 je	 op	 je	 dashboard	
plaatst	en	dat	op	elk	moment	de	positie	van	de	auto	
door	geeft	aan	de	operator.	Die	berekent	hoeveel	de	rit	
kost,	op	basis	van	het	volledige	traject.

Voordeel	 is	ook	dat	de	chauffeur	op	elk	moment	op	
z’n	scherm	kan	aflezen	welk	tarief	gehanteerd	wordt	
op	de	weg	waar	hij	of	zij	zich	bevindt	en	hoeveel	de	rit	
al	kost.	Nadeel	is	dat	zo’n	Unit	vooralsnog	vrij	prijzig	
is.	Een	andere	moeilijkheid	is	dat	elke	buitenlandse	
bestuurder	die	België	binnen	rijdt	zo’n	Unit	dient	te	
installeren.	

Bovenop	 de	 OBU’s	 komt	 nog	 eens	 de	 centrale	 ver-
werking	 van	 de	 enorme	 hoeveelheid	 data,	 plus	
de	 controle.	 Dat	 zou	 gebeuren	 met	 elektronische	
checkpoints	die	het	signaal	opvangen	dat	een	OBU	
uitzendt,	 en	 die	 uitgerust	 zijn	met	 camera’s	 die	 de	
nummerplaat	 van	 wagens	 kunnen	 lezen	 (zoge-
naamde	ANPR	camera’s	of	Automatic	Number	Plate	
Recognition).	 Een	 vergelijking	 van	 de	 jaarlijkse	
kostprijs	van	dit	hele	systeem	en	die	van	een	zonale	
tolheffing	 vind	 je	 in	 hoofdstuk	 3,	 bij	 ‘investerings-
kost	en	terugverdieneffect’.

Merk	wel	op	dat	verwerking	en	controle	sowieso	inge-
voerd	worden	voor	de	heffing	op	het	vrachtverkeer.
Ervaring	met	dit	systeem	bestaat	nog	nergens,	of	ten-
minste	 niet	 voor	 personenwagens.	 Voor	 vrachtver-
voer	wordt	dit	systeem	wel	al	toegepast	in	Duitsland	
in	het	zogenaamde	MAUT-systeem.	

Telecomoperatoren	 en	 belangenorganisaties	 als	
Febiac	 of	 Agoria	 verdedigen	 de	 veralgemening	 van	
dit	systeem	met	vuur.	Voor	hen	past	het	in	de	nieuwe	
‘Smart	Mobility’	waarbij	 ICT	allerlei	dienstverlening	
rond	 mobiliteit	 mogelijk	 maakt	 en	 heel	 veel	 data	
genereert.	 Het	 spreekt	 vanzelf	 dat	 dit	 big	 business	
zou	zijn	want	met	data	kun	je	grof	geld	verdienen.

DE SLIMME TOLHEFFING

Sommige	 van	 deze	 stakeholders	 durven	 de	 slimme	
kilometerheffing	nogal	 eens	 diametraal	 tegenover	 de	
stadstol	te	plaatsen,	als	twee	strikt	gescheiden	syste-
men,	waarbij	ze	de	indruk	wekken	dat	het	ene	systeem	
‘intelligent’	 is	 en	het	 andere	 niet.	 In werkelijkheid is 
de scheidingslijn tussen ‘slimme’ kilometerheffing en 
tol heel wat minder duidelijk dan men soms denkt.	De	
term	‘stadstol’	is	immers	een	vlag	die	meerdere	ladin-
gen	dekt,	de	ene	al	slimmer	dan	de	andere.	De	essentie	
is	wel	dat	in	het	geval	van	kilometerheffing	GPS	een	rol	
speelt	en	in	de	andere	gevallen	niet.	De	andere	geval-
len	kun	je	tolheffingen	noemen	of	‘niet-GPS-systemen’.	
Dit	 onderscheid	GPS/niet-GPS	heeft	 namelijk	 signifi-
cante	consequenties :	als	er	geen	GPS	aan	te	pas	komt,	
gebeurt	de	controle	van	het	traject	niet	continu	maar	
puntsgewijs.	Gevolg :	er	is	in	die	gevallen	geen	info	over	
het	volledige	traject	dat	de	automobilist	aflegt.	Of	je	nu	
van	ver	komt	of	uit	de	buurt,	als	je	een	tolpoort	passeert,	
betaal	je	evenveel.	Alleen	systemen	met	GPS	geven	een	
volledig	dekkend	beeld	van	alle	verplaatsingen	en	kun-
nen	daarom	‘kilometerheffing’	genoemd	worden.

Er	zijn	twee	soorten	tolheffingen :	bij	sommige	tolsy-
stemen	staan	op	bepaalde	punten	(vergelijkbaar	met	
poorten)	 apparaten	 die	 voorbij	 rijdende	 voertuigen	
opmerken,	identificeren	en	factureren,	zoals	in	Stock-
holm.	Bij	dit	soort	‘cordonheffing’	betaal	je	elke	keer	
dat	 je	 een	 ‘poort’	 voorbij	 rijdt.	 In	Stockholm	bestaat	
er	een	maximum	per	dag	dat	net	iets	hoger	ligt	dan	
drie	passages.	Bij	zo’n	heffing	wordt	het	moeilijk	om	
een	verplaatsing	binnen	de	tolzone	te	belasten	en	dat	
is	een	ernstig	nadeel.	In	de	meeste	gevallen	kunnen	
de	inwoners	van	de	tolzone	dus	vrijuit	met	de	wagen	
rijden	 binnen	 de	 zone.	 Enkel	 door	 intern	meerdere	
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zones	 te	 creëren,	 kan	 men	 tol	 heffen	 op	 een	 puur	
intrastedelijke	autorit	en	dan	nog	enkel	als	de	rit	van	
de	ene	zone	naar	de	andere	voert.	In	Singapore	is	er	
zo’n	opdeling	in	2	zones.

Bij	 zonale heffingen	 daarentegen,	 zoals	 in	 Londen,	
betaal	 je	 een	 forfaitaire	 som	per	 dag	 om	binnen	de	
zone	te	mogen	rijden.	Op	die	manier	kun	je	ook	korte	
verplaatsingen	binnen	de	zone	belasten.	Nadeel	van	
een	zonale	heffing	is	dat	men	voor	een	dagprijs	een	
onbeperkt	aantal	ritten	kan	doen.	Het	speelt	dan	geen	
rol	of	je	binnen	de	tolzone	wilt	rondrijden	of	er	in	en	
er	weer	uit.

Er	 zijn	 ook	 twee	 manieren	 om	 te	 controleren	 of	
iemand	 z’n	 tol	 betaalt.	 De	meeste	 niet-GPS	 syste-
men	 maken	 gebruik	 van	 ANPR	 camera’s ;	 andere	
werken	ook	met	een	soort	On	Board	Unit	die	we	al	
beschreven	hebben	bij	de	kilometerheffing.	Die	Unit	
zendt	in	dit	geval	echter	geen	signaal	uit	naar	een	
sateliet	 (vandaar	 dat	 ‘t	 niet	 onder	 GPS-gestuurde	
systemen	valt)	maar	naar	een	 ‘poort’	over	of	 langs	
de	 weg.	 Met	 name	 in	 Singapore	 is	 zo’n	 Unit	 ver-
plicht	in	elk	voertuig.	

Hoewel	 de	 niet-GPS	 systemen	 geen	 zicht	 geven	 op	
het	 hele	 traject	 van	 een	 voertuig,	 kunnen	 ze	 even-
eens	behoorlijk	intelligent	geconcipieerd	worden.	De	
controlemechanismen	 geven	 immers	 wel	 info	 over	
tijdstip	 en	 locatie	 van	 verplaatsing	 en,	 desgewenst,	
over	motortype.	De	tolheffing	kan	dus	evengoed	vari-
eren	 in	 functie	 van	 de	 tijd,	 het	 voertuigtype	 en	 de	

CONGESTION :
alternative solutions
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zone	waar	het	voertuig	binnen	rijdt :	duurder	tijdens	
de	 spits,	 goedkoper	 als	 je	met	 een	minder	 schade-
lijk	voertuig	rijdt,	goedkoper	in	een	perifere	zone	en	
duurder	 in	het	centrum...	Als	het	systeem	fijnmazig	
gemaakt	wordt,	kan	men	de	heffing	zelfs	in	beperkte	
mate	 afhankelijk	maken	 van	 de	 afstand.	 In	 die	 zin	
is	het	onderscheid	 ’slimme’	kilometerheffing	versus	
stadstol	misleidend.

Stratec	pleit	 voor	 een	fijnmazige	heffing	 in	Brussel,	
waarbij	 ook	 de	 interne	 Brusselse	 verplaatsingen	
belast	zouden	worden.	Een	te	grote	zone,	die	bijvoor-
beeld	ter	hoogte	van	de	grote	ring	begint,	zou	immers	
niet	 leiden	 tot	 de	 gewenste	 daling	 van	 het	 aantal	
voertuigkilo	meters....	

“Il est pertinent de dissuader l’usage de la 
voiture sur des courts trajets, pour lesquels 

d’une part, la marche et le vélo sont des modes 
alternatifs à promouvoir, et d’autre part, pour 
lesquels les moteurs sont le plus souvent froids 
et donc très polluants.” 4

TERRITORIAAL BEPERKT  
OF GECOÖRDINEERD

Een	tweede	en	misschien	belangrijker	consequentie	
is	dat	een	tolheffing	zonder	GPS	nooit	meer	dan	een	
beperkt,	 meestal	 stedelijk	 gebied	 kan	 dekken.	 Het	
zou	 immers	moeilijk	 en	 duur	 zijn	 om	overal	 derge-
lijke	poorten	te	installeren	in	een	grotere	zone.	In	ons	
geval	is	het	moeilijk	haalbaar	om	zo’n	systeem	uit	te	
rollen	over	heel	het	land	en	wellicht	ook	over	heel	de	
GEN-zone.

Een	GPS-gestuurde	kilometerheffing,	met	OBU,	daar-
entegen	kan	gemakkelijk	 een	heel	 land	dekken.	De	
kostprijs	voor	installatie	blijft	dezelfde,	of	het	nu	over	
een	 grote	 of	 een	kleine	 zone	uitgerold	wordt,	 op	 de	
controle	na.	Die	veronderstelt	immers	installatie	van	
controleposten	met	camera’s,	verspreid	over	heel	het	
gebied	waar	de	heffing	geldt.	Zo	niet	weten	mensen	
snel	waar	je	kan	rijden	zonder	On	Board	Unit	te	plaat-
sen	 en	dus	 zonder	 taks	 te	 betalen.	Maar	het	 aantal	
controleposten	zou	een	stuk	lager	liggen	dan	het	aan-
tal	poorten	dat	men	nodig	heeft	voor	een	tolheffing.

4. STRATEC, 2006 : Mise à jour et adaptation du plan des déplacements de la 
RBC – Rapport final – Volume 2

CONGESTION  STORIES:
Commuting in the 21st century



HET KIND VAN DE REKENING REKENINGRIJDEN: WELKE VORMEN BESTAAN ER? | 33 

De	territoriale	beperking	van	een	tol	maakt	het	poli-
tiek	gevoelig.	De	Brusselse	regering	wil	zo’n	heffing	
zeker	niet	alleen	invoeren.	De	gewestregering	beves-
tigde	 herhaaldelijk	 de	 intentie	 om	 de	 lancering	 te	
kaderen	 in	 het	 intergewestelijk	 akkoord	 voor	 her-
vorming	 van	 de	 verkeersbelastingen	 van	 2011.	 Dat	
akkoord	voorziet	onder	andere :

“de gecoördineerde introductie van een tijds-
gebonden gebruiksrecht voor wegeninfra-
structuur voor lichte voertuigen, voorafgaand 
aan de eventuele inwerkingstelling van een 
kilometerheffing voor lichte voertuigen. (...) De 
Gewesten komen eveneens overeen om het 
nodige studiewerk te voeren om na te gaan 
onder welke voorwaarden een kilometerheffing 
voor lichte voertuigen kan worden ingevoerd. 
(...) De kilometerheffing en de hervorming van 
de verkeersbelastingen hebben beide tot doel 
om een eerlijkere fiscaliteit in te stellen, de 
mobiliteit te verbeteren en de milieuprestaties 
van het vervoerssysteem in de drie Gewesten 
te verhogen.” 5

Een	 essentiële	 vraag	 is	 volgens	 ons	 dan	 ook	de	 vol-
gende :	 kan	 de	 snelle	 introductie	 van	 een	 tolheffing	
passen	in	een	gefaseerde	en	gecoördineerde	invoering	
van	 een	 intergewestelijke	 kilometerheffing ?	 Of	 zijn	
het	echt	twee	verschillende,	tegenstrijdige	systemen ?

5. Politiek Akkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot hervorming van de verkeersbelastingen, 
2011

GEFASEERDE INVOERING  
VAN KILOMETERHEFFING

Volgens	ons	kan	een	tolheffing	inderdaad	een	onder-
deel	zijn	van	een	gefaseerd	plan	voor	de	introductie	
van	een	kilometerheffing	over	heel	het	land.

Ten	eerste	valt	op	dat	een	tolheffing	technisch	en	bud-
getair	 niet	 zoveel	 voeten	 in	 de	 aarde	 moet	 hebben.	
Zoals	 we	 beschrijven	 in	 hoofdstuk	 3,	 ‘investerings-

kost	en	terugverdieneffect’,	betaalt	een	tolheffing	zich	
sowieso	snel	terug.	De	handhaving	van	een	tolheffing	
zou	bij	voorkeur	verlopen	via	een	camerasysteem	dat	
automatisch	alle	nummerplaten	controleert,	zodat	men	
kan	nagaan	wie	rond	rijdt	zonder	zijn	vignet	te	betalen.	
Welnu,	 voor	 de	 kilometerheffing	 voor	 vrachtverkeer	
zijn	sowieso	camera’s	gepland.	Bovendien	kunnen	heel	
wat	camera’s	(ANPR)	die	nu	al	geïnstalleerd	zijn	voor	
veiligheid	en	handhaving	in	de	politiezones,	automa-
tisch	nummerplaten	lezen.	De	Vlaamse	overheid	heeft	
bijvoorbeeld	een	pilootproject	lopen	waarin	de	Vlaamse	
belastingdienst	toegang	heeft	tot	de	camera’s	van	poli-
tiezones,	om	te	helpen	de	verkeersbelasting	te	innen.	

Vlaanderen	heeft	ook	nog	extra	camera’s	aangekocht	
om	de	betaling	van	de	BIV	en	de	verkeersbelasting	te	
controleren.	 Voor	 Brussel	 zouden	 de	 inkomsten	 van	
deze	taksen	ook	kunnen	verhogen	als	er	met	camera’s	
wordt	gecheckt.	Ook	de	inrichting	van	een	lage	emis-
siezone,	waarin	sprake	in	het	Brussels	regeerakkoord,	
kan	niet	zonder	ANPR	camera’s	voor	de	handhaving	er	
van.	De	investeringskosten	van	een	tolheffing	kunnen	
dus	 gedeeld	 worden	 met	 andere	 doelstellingen.	 Dat	
alles	maakt	het	een	stuk	haalbaarder	en	zinvoller	om	

het	 systeem	 in	 te	 voeren	 als	 overgangsmaatregel,	 in	
afwachting	van	een	definitief	systeem.

Ten	tweede	is	een	geleidelijke	invoering	van	een	hef-
fing,	eerst	in	die	zones	die	goed	bereikbaar	zijn	met	
het	openbaar	vervoer,	de	beste	manier	om	het	mobi-
liteitsgedrag	 te	 wijzigen.	 Men	 kan	 dan	 dan	 in	 een	
tweede	fase	de	heffing	doortrekken	naar	minder	cen-
trale	 gebieden,	 wanneer	 het	 openbaar	 vervoer	 daar	
verbeterd	is,	onder	meer	omdat	de	vrijgekomen	plaats	
op	de	openbare	weg	zorgt	voor	hogere	commerciële	
snelheid	van	bus	en	tram,	en	verder	dankzij	investe-
ring	van	de	opbrengsten	van	 fase	één.	Het	Brussels	

De ervaringen uit het buitenland leren dat een significante daling van het aantal 

binnenkomende wagens realistisch is. Een studie uit 2005 heeft ervaringen met 

stadstol in diverse steden onderzocht en stelt sterke reducties vast.
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Hoofdstedelijk	Gewest	toont	hiermee	dat	het	niet	om	
een	pestbelasting	gaat	of	om	een	extra	transfer	van	
Vlaanderen	naar	Brussel.	

Het	uiteindelijke	perspectief	is	dan	om	te	evolueren	
naar	 een	 intergewestelijke/nationale	 kilometerhef-
fing,	dus	met	GPS.	Let	wel :	als	een	kilometerheffing	
van	kracht	wordt,	is	het	belangrijk	om	nog	altijd	een	
vaste	 heffing	 te	 innen	 op	 elke	 voertuigverplaatsing	
binnen	de	 stad.	 Een	 forfaitair	minimum	dus.	Dat	 is	
nodig	 om	 ook	 de	 korte	 verplaatsingen	 te	 ontraden.	
De	mobiliteitsstudie	over	de	grote	ring	R0	 toont	het	
belang	aan	van	zo’n	gecombineerde	heffing.	Een	hef-
fing	van	7	cent	per	kilometer	in	combinatie	met	een	
vaste	heffing	van	35	voor	het	verkeer	in	het	Brussels	
Gewest,	kan	het	autoverkeer	met	een	vijfde	vermin-
deren,	zo	blijkt	uit	de	studie.6

Concreet	zou	zo’n	gefaseerde	invoering	betekenen	dat	
een	vorm	van	rekeningrijden	meteen	van	start	gaat	in	
de	centrale	wijken	in	Brussel.	Als	we	daarbij	denken	
aan	de	vijfhoek	en	de	kantoorwijken,	dan	raken	we	op	
die	manier	zo’n	20 %	van	het	verkeer	tijdens	de	piek,	
wat	aanzienlijk	is.7	Idealiter	gebeurt	dit	ook	in	andere	
stadscentra.	Pas	later	zou	het	dan	uitbreiden	tot	heel	
Brussel	en	de	GEN-zone.	

6. Doorrekeningen Mobiliteitsstudie PlanMER R0 – Hoofdrapport, Mint : 
Scenario 11 Rekeningrijden

7. Economische en Sociale Raad van het BHG, 2010 : Cahier 1, La mobilité en 
Région de Bruxelles-Capitale.Eléments d’analyse concernant le péage urbain

Brussel	zou	er	goed	aan	doen	om	samen	te	werken	met	
andere	steden	aan	een	gecoördineerde	introductie	van	
een	heffing.	Verschillende	Vlaamse	steden	hebben	al	
plannen	met	ANPR	camera’s.	De	stad	Mechelen	staat	
zelfs	al	verder.	Zij	gebruiken	al	sinds	2011	een	tiental	
ANPR-camera’s	 om	 transitverkeer	 uit	 het	 stadscen-
trum	te	weren.	Bewoners,	handelaars	en	geregistreerde	
bezoekers	mogen	er	met	hun	auto	het	centrum	in.	Wie	
de	zone	binnen	rijdt	zonder	toelating,	betaalt.	Het	gaat	
dan	niet	om	een	heffing	maar	om	een	boete	van	505.	

Ook	 binnen	 het	 Leuvense	 stadsbestuur	 lopen	 den-
koefeningen	rond	ANPR	camera’s	om	het	aantal	voer-
tuigkilometers	terug	te	dringen.	En	de	automatische	
nummerplaatherkenning	 staat	 ook	 in	 het	 bestuur-
sakkoord	van	de	Antwerpse	meerderheid	van	2012 :	

“Met verdwijnpaaltjes en nummerplaather-
kenning kan er meer gedaan worden om de 
binnenstad bereikbaar te houden voor wie er 
woont en goederen moet leveren, en ander 
autoverkeer te ontmoedigen”.8

Het	bestuursakkoord	stelt	eveneens	dat :
[...] Antwerpen in stappen een lage-emissie-
zone invoert om, met het oog op de luchtkwa-
liteit, voertuigen die niet voldoen aan bepaalde 
milieunormen te weren in de kernstad binnen 
de ring. Uit recente onafhankelijke studies 
blijkt dat de sociale baten hiervan immens zijn. 
De stad kiest voor een systeem van camera’s 

8. ‘Respect voor A’, Bestuursakkoord 2013-2018 Stad Antwerpen

met nummerplaatherkenning om de Antwer-
pen inrijdende wagens te verifiëren en zo nodig 
te beboeten. 9

Het	is	maar	een	kleine	stap	van	dit	soort	toepassin-
gen	naar	een	heffing.	Er	zijn	zelfs	allerlei	tussenvor-
men	 mogelijk.	 Denk	 aan	 een	 systeem	 waarbij	 elk	
voertuig	een	aantal	gratis	beurten	zou	mee	krijgen	en	
pas	zou	betalen	eens	die	beurten	opgesoupeerd	zijn.	
De	tarieven	van	bijkomende	beurten	zouden	geleide-
lijk	aan	kunnen	oplopen.	Technisch	gezien	kan	het	
perfect,	met	dezelfde	ANPR	camera’s.

ALLEMAAL VORMEN VAN FILEHEFFING

Een	 laatste	 concept	 dat	 soms	 circuleert,	 en	 dat	 we	
dus	voor	de	volledigheid	meegeven,	is	de	‘fileheffing’.	
Dit	komt	in	essentie	neer	op	eender	welke	vorm	van	
belasting	die	tot	doel	heeft	de	file	te	verminderen.	En	
eigenlijk	is	dat	bij	bijna	alle	vormen	van	taks	op	auto-
gebruik	die	we	hierboven	besproken	hebben,	behalve	
accijnzen	of	parkeerbeleid,	het	geval.	De	meeste	geval-
len	van	tolheffing	zowel	als	de	kilometerheffing	voor-
zien	in	een	duurdere	heffing	tijdens	de	spits,	zodat	we	
telkens	kunnen	spreken	van	een	stimulans	om	buiten	
de	piekuren	te	rijden.	Die	heffingen	kunnen	dus	met	
recht	en	rede	‘fileheffingen’	genoemd	worden.

9. idem
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DOELSTELLINGEN VAN DE HEFFING

Van	de	doelstelling	hangt	veel	af.	Een	andere	doelstel-
ling	 leidt	 tot	 andere	modaliteiten,	 andere	 keuzes	 op	
vlak	van	grootte	van	de	tolzone,	vrijstellingen	van	tol	
voor	bepaalde	voertuigen,	hoogte	en	differentiatie	van	
tarief	volgens	tijd,	plaats	en	eventueel	motortype...	en	
die	keuzes	kunnen	grote	impact	hebben	op	de	effecten.	
Dat	alles	is	ook	duidelijk	merkbaar	als	je	de	verschil-
lende	ervaringen	met	stadstol	in	de	wereld	vergelijkt.

Voor	 ons	 is	 het	 evident	 dat	 een	 Brusselse	 stadstol	
moet	dienen	om	het	aantal	voertuigkilometers	te	doen	
dalen.	Let	op :	deze	doelstelling	loopt	parallel	met	maar	
is	 niet	 identiek	 aan	het	 verminderen	 van	het	 aantal	

binnenkomende	wagens	in	de	stadstolzone	omdat	het	
ook	een	daling	beoogt	van	het	aantal	verplaatsingen	
binnen	 de	 zone.	 Belangrijk	 is	 dan	 bijvoorbeeld	 om	
korte	 verplaatsingen	 voldoende	 te	 belasten,	 vermits	
daar	een	evident	alternatief	voor	voorhanden	is.

Nog	een	andere	doelstelling	die	vrij	parallel	loopt	met	
de	daling	van	het	aantal	voertuigkilometers	maar	er	
ook	weer	licht	van	verschilt,	is	de	bestrijding	van	de	
files.	Als	men	hiervoor	opteert,	 en	de	meeste	syste-
men	 doen	 dat,	 is	 variatie	 van	 de	 heffing	 in	 de	 tijd	
belangrijk.	Zo	stimuleer	je	mensen	om	het	tijdstip	van	
hun	verplaatsing	aan	te	passen	en	buiten	de	spits	te	
rijden.	We	wijzen	er	op	dat	een	vermindering	van	de	
file	belangrijk	is,	niet	alleen	voor	de	bereikbaarheid,	
maar	ook	voor	de	volksgezondheid,	omdat	file	op	zich	
zorgt	voor	extra	uitstoot	van	vervuilende	stoffen.

Dat	 brengt	 ons	 tot	 een	 derde	 mogelijke	 doelstelling :	
verbetering	van	de	luchtkwaliteit,	wat	in	Brussel	van-
zelfsprekend	 een	 uiterst	 belangrijke	 problematiek	 is.	
Als	 dat	 een	 expliciete	 doelstelling	 wordt,	 moet	 men	
voorzien	in	een	vermindering	van	tol	voor	minder	scha-
delijke	voertuigen.	Dat	kan	dan	weer	leiden	tot	minder	
effect	op	aantal	gereden	voertuigkilometers	en	op	files,	
vermits	 je	mensen	toestaat	om	een	deel	van	de	 tol	 te	
ontwijken	als	ze	maar	met	het	juiste	voertuig	rijden.

Tenslotte	 kan	 een	 stadstol	 andere	 milieueffecten	
beogen,	zoals	vermindering	van	de	uitstoot	van	broei-
kasgassen	(lees	CO2	in	dit	geval)	of	van	lawaai.	Het	kli-
maat	vraagt	een	gelijkaardige	aanpak	als	voor	lucht-

Even recapituleren : in hoofdstuk 2 hebben we geprobeerd om allerlei 

vooroordelen tegen vergroening van fiscaliteit, en meer bepaald tegen belasting 

op autogebruik, op de schop te nemen. In hoofdstuk 3 hebben we verschillende 

vormen van rekeningrijden vergeleken. We hebben de stelling naar voor 

geschoven dat een fijnmazige tolheffing ook een slimme vorm van rekeningrijden 

is en dat ze bovendien kan ingepast worden, als een eerste fase, in een 

gefaseerde introductie van de kilometerheffing. Maar wat zouden nu precies de 

gevolgen van zo’n systeem zijn voor de mobiliteit en het milieu in en rond Brussel ?
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kwaliteit,	met	gelijkaardige	neveneffecten.	Wat	lawaai	
betreft :	 effect	 hierop	 kan	 afgezwakt	 worden	 als	 het	
aantal	bussen	toeneemt,	vermits	die	doorgaans	meer	
lawaai	veroorzaken	dan	particuliere	wagens.

En	dan	nog	eentje,	om	het	af	te	leren :	de	tax	shift.	Zoals	
we	al	eerder	schreven,	kan	het	de	bedoeling	zijn	inkom-
sten	 te	 genereren	 uit	 milieugerelateerde	 belastingen.	
Wij	pleiten	er	echter	voor	om	dit	NIET	als	doelstelling	te	
nemen,	omdat	het	moeilijk	verenigbaar	is	met	de	doel-
stellingen	 op	 vlak	 van	mobiliteit ;	 het	 geval	 van	 Oslo	
toont	dat	ook	aan.	Als	een	stadstol	expliciet	tot	doelstel-
ling	heeft	om	de	mobiliteit	te	verbeteren,	zal	er	sowieso	
winst	komen	van	besparingen	op	externe	kosten.	Even-
tuele	netto	inkomsten	zijn	dan	mooi	meegenomen.	

EFFECT OP AUTOVERPLAATSINGEN

De	ervaringen	uit	het	buitenland	leren	dat	een	signifi-
cante	daling	van	het	aantal	binnenkomende	wagens	
realistisch	 is.	De	CURACAO-studie	uit	2005	heeft	bij-
voorbeeld	 ervaringen	met	 stadstol	 in	 diverse	 steden	
onderzocht	en	stelt	reducties	vast,	gaande	van	14	tot	
23 %	van	het	binnenkomend	verkeer,	alleszins	voor	die	
heffingen	waar	zo’n	daling	een	expliciete	doelstelling	
was.	In	Oslo,	dat	zich	tot	voornaamste	doel	stelde	extra	
inkomsten	aan	te	boren,	was	het	effect	op	het	aantal	
auto’s	dat	de	zone	binnen	reed	veel	kleiner	(7 %).1

1. DG Move 2012, Study on Urban Aspects of the Internalisation of External 
Costs – MOVE/B4/310-1/2011

 Table 1 : Short term changes in number of vehicles entering the charging zones  

Case study Year of 
introduction

Measurement 
period

Uniform price 
(32010, PPP 
adjusted)

Reported 
change in no. 
of vehicles

Corrected 
change in no. 
of vehicles

Change in no. 
of vehicles per 
3 of charge

Durham 2002 2001-2003 3.24 per area visit –65 % –66 % -20 %

London 2003 2002-2003 7.81 per day –14 % –15 % –2 %

London western extension 2007 2006-2007 10.74 per day –13 % –14 % –1 %

Singapore (ALS) 1975 1975-1976 5.68 per day –44 % –45 % –8 %

Milano 2008 2007-2008 4.48 per day –21 % –21 % –5 %

Oslo 1990 1990-1991 1.66 per area visit –5 % –7 % –4 %

Stockholm 2006 Jan-Jul 2006 2.70 per day –22 % –23 % –8 %

DG Move 2012, Study on Urban Aspects of the Internalisation of External Costs – MOVE/B4/310-1/2011

 Table 2 : Short term changes in total number of vehicle kilometres in the charging zones  

Case study Year of 
introduction

Measurement 
period

Uniform price 
(32010, PPP 
adjusted)

Reported 
change in 
total veh. km

Corrected 
change in 
total veh. km

Change in total 
veh. km per 3 of 
charge

London 2003 2002-2003 7.81 per day –12 % –13 % –2 %

London western extension 2007 2006-2007 10.74 per day –10 % –11 % –1 %

Milano 2008 2007-2008 4.48 per area visit –17 % –17 % –4 %

Stockholm 2006 Jan-Jul 2006 2.70 per area visit –14 % –15 % –6 %

DG Move 2012, Study on Urban Aspects of the Internalisation of External Costs – MOVE/B4/310-1/2011

Naast	 een	 vermindering	 van	 het	 aantal	 binnen	 rij-
dende	 voertuigen,	 stellen	 verschillende	 studies	 ook	
een	daling	vast	van	het	aantal	gereden	kilometers	in	
de	zone.	De	daling	varieert	stevig,	van	5	tot	19 %.	Vol-

gens	de	studie	uitgevoerd	voor	de	DG	Move2	hangt	de	
impact	sterk	af	van	de	keuzes	en	van	de	begeleidende	

2. Idem
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maatregelen.	Zo	stellen	de	verschillende	studies	vast	
dat	er	een	modal	shift	plaats	vindt	naar	openbaar	ver-
voer	of	actieve	mobiliteit	maar	dat	de	grootte	van	die	
modal	shift	afhangt	van	de	kwaliteit	van	het	aanbod	
van	openbaar	vervoer.	

Of	 de	 daling	 in	 voertuigkilometers	 zich	 ook	 door-
zet	in	de	tijd,	is	enkel	voor	Londen	onderzocht.	Daar	
hebben	onderzoekers	vastgesteld	dat	na	verloop	van	
jaren	het	aantal	kilometers	nog	verder	daalt.	Wellicht	
omdat	mensen	hun	gedrag	duurzamer	aanpassen	na	
een	paar	jaar.

 Table 3 : Distribution of traffic impacts   

 (expressed in vehicle kilometres) over time  
 (central London)  

Total Total 
(corrected)

T+1 (2003) 2003 2002-2003

T+4 (2006) 2007 2006-2007

DG Move 2012, Study on Urban Aspects of the Internali-
sation of External Costs – MOVE/B4/310-1/2011

In	Londen	is	bovendien	onderzocht	of	de	stadstol	per-
verse	effecten	heeft	gehad	buiten de	zone.	Men	stelt	
er	een	heel	lichte	daling	vast	van	het	aantal	voertuig-
kilometers	 terwijl	 geen	 negatieve	 sociale	 effecten	
gevonden	werden.

Ook	het	effect	op	files	varieert	sterk.	CURACAO	ziet	
een	 vermindering	 in	 files	 gaande	 van	 15	 tot	 30 %.	

Vooral	 in	 Singapore	 en	 Los	Angeles	was	 filebestrij-
ding	 een	 prioriteit.	 Daar	 bestaat	 dan	 ook	 een	 grote	
variatie	 in	de	 tijd	qua	 tarieven :	 tot	20	verschillende	
tarieven	toe.	
Dat	een	daling	van	het	aantal	voertuigkilometers	leidt	
tot	een	nog	grotere	daling	van	de	files	is	logisch.	Het	
is	bekend	dat	files	ontstaan	vanaf	het	moment	dat	de	
maximale	 capaciteit	 met	 slechts	 enkele	 procenten	
wordt	overschreden.	Een	vermindering	van	het	aan-
tal	voertuigkilometers	met	10 %	kan	dus	het	verschil	
maken	tussen	stilstaan	en	rijden.

Anderzijds	kan	de	daling	van	de	files	na	verloop	van	
tijd	 weer	 afzwakken,	 doordat	 de	 openbare	 ruimte	
anders	 ingericht	wordt,	 ten	 voordele	 van	de	 andere	
transportmodi	 of	 andere	 functies	 dan	 verplaatsing.	
Zo’n	evolutie	is	bijvoorbeeld	vastgesteld	in	Londen :

“After the scheme was introduced they had 
measured an improvement in journey times of 
0.7 minutes per km, or 30 %. This improvement 
had decreased to 22 % in 2006, and during 2006 
congestion levels had increased so that the 
improvement, compared to the year before the 
scheme, was just 7 %. TfL explained this as a 
result of changes to road priorities within the 
zone, delays caused by new pedestrian and road 
user safety schemes, and, most particularly, a 
doubling of road works in the latter half of 2006.”3

3. DG Move 2012, Study on Urban Aspects of the Internalisation of External 
Costs – MOVE/B4/310-1/2011

LUCHTKWALITEIT

We	 hebben	 in	 een	 eerder	 hoofdstuk	 veel	 aandacht	
besteed	aan	de	economische	impact	van	een	tol,	van-
uit	de	invalshoek	‘vooroordelen	ontkrachten’.	Dat	wil	
natuurlijk	niet	zeggen	dat	de	impact	op	luchtkwaliteit	
en	volksgezondheid	minder	belangrijk	zou	zijn.	Zeker	
niet.	Luchtvervuiling	is	wel	degelijk	een	probleem	dat	
zeer	 veel	 aandacht	 én	 krachtdadige	 beleidsmaatre-
gelen	verdient.

MENTAL CONGESTION
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Het	is	moeilijk	te	zeggen	wat	de	impact	van	stadstol	
is	 op	 luchtkwaliteit.	Over	het	 algemeen	kunnen	we	
aannemen	dat	de	emissies	(dus	de	uitstoot	van	voer-
tuigen)	zullen	dalen	maar	is	het	onduidelijk	in	welke	
mate	de	concentraties	mee	zullen	zakken.

In	enkele	van	de	onderzochte	steden	zijn	er	positieve	
evoluties	vastgesteld	op	vlak	van	concentraties	maar	
onderling	vergelijken	tussen	de	steden	is	zo	goed	als	
onmogelijk	omdat	telkens	andere	parameters	onder-
zocht	zijn.	En	het	is	niet	zo	duidelijk	in	welke	mate	de	
goede	evoluties	te	danken	zijn	aan	de	tol.	In	het	geval	
van	 Londen	 zijn	 de	 NOX-concentraties	 bijvoorbeeld	
gedaald	met	8 %.	Maar	daar	moet	 je	bij	vertellen	dat	
ook	buiten	de	congestion	charge	zone	de	concentra-
ties	met	5 %	gedaald	zijn.	

We	 moeten	 ook	 opmerken	 dat	 luchtkwaliteit	 vooral	
een	 expliciete	 doelstelling	 van	 de	 stadstol	 was	 in	
Milaan	 en	 in	mindere	mate	 in	 Stockholm.	 In	 Stock-
holm	zijn	de	emissies	van	NOX	ook	gedaald	met	8,5 %	
en	die	van	fijn	stof	met	13 %.	Cijfers	over	de	emissies	in	
Milaan	zijn	niet	voorhanden	maar	we	weten	wel	dat	de	
Europese	drempelwaarde	van	50	microgram	fijn	 stof	
per	kubieke	meter	 in	2007	(vóór	de	invoering	van	de	
tol)	137	keer	overschreden	werd,	tegen	82	keer	in	2010	
(na	het	 invoeren	van	de	 tol)	wat	overigens	nog	altijd	
ver	boven	het	Europees	vastgestelde	maximum	ligt.

We	willen	 er	 ook	 nog	 eens	 op	wijzen	 dat	 niet	 alle	
partikels	 binnen	 het	 brede	 spectrum	 van	 fijn	 stof	
even	 schadelijk	 zijn.	 Fijn	 stof	 omvat	 bijvoorbeeld	
ook	natuurlijke	partikels	als	zand	of	stuifmeel.	Het	

is	 vooral	 dieselroet	 ofte	 black	 carbon,	 één	 van	 de	
onderdelen	van	deze	brede	groep	stofpartikels,	 dat	
erg	schadelijk	en	kankerverwekkend	is.	Dat	brengt	
ons	tot	de	conclusie	dat	we	op	vlak	van	volksgezond-
heid	meer	te	winnen	hebben	van	een	daling	van	de	
emissies	van	het	verkeer	dan	je	op	het	eerste	zicht	
kan	afleiden	aan	de	fijn-stofconcentraties.

TARIEF

Blijft	 nog	 de	 vraag :	welk	 tarief	 voor	 de	 tol ?	 In	 2012	
voerde	automobilistenvereniging	Touring	een	studie	
uit,	waaruit	blijkt	dat	autobestuurders	bereid	zijn	om	
gemiddeld	10,585	per	dag	te	betalen	voor	vlot	verkeer.4	
Voor	bedrijven	zou	de	waarde	van	een	verliesuur	dan	
weer	11,725	bedragen,	volgens	een	studie	van	BECI	uit	
2013.	En	dat	bedrag	loopt	nog	hoger	op	voor	transpor-
teerders,	tot	zelfs	365	per	uur.5

Maar	 dat	 zegt	 ons	 natuurlijk	 nog	 niet	 welk	 tarief	
noodzakelijk	 is	 om	 het	 gewenste	 effect	 te	 hebben.	
In	geen	enkel	van	de	onderzochte	steden	was	het	de	
bedoeling	dat	het	tarief	de	externe	kosten	van	auto-
verplaatsingen	zou	dekken.	Het	is	in	de	meeste	geval-
len	onduidelijk	hoe	de	tarieven	precies	gekozen	zijn	
maar	we	zien	in	elk	geval	heel	uiteenlopende	bedra-
gen,	 gaande	 van	 1,665	 in	 Oslo	 tot	 10,745	 per	 dag	 in	
Londen.	

4. Geciteerd in Beci, 2014 Witboek voor Mobiliteit
5. Beci, 2014 Witboek voor Mobiliteit

 Table 4 : Reported impact on emissions  

Case study Reported impact on emissions

Durham n/a

London 8 % reduction in NOx, 6 % reduction in PM10

London western extension 1.48 % reduction in NOx, 1.1 % reduction PM10 and 1.5 % reduction in PM2.5

Singapore (ALS) n/a

Milano CO2 emissions have dropped by 11 %. In 2010, the EU PM10 threshold of 50 µg/m3 was exceeded on 86 days, 
compared to 137 days in

Oslo It was noted that air pollution levels do not seem to be negatively affected by road investments

Stockholm Based on ARTEMIS (model) : CO2 –13 %, PM10 –13 %, NOx –8.5 %

DG Move 2012, Study on Urban Aspects of the Internalisation of External Costs – MOVE/B4/310-1/2011
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Wat	 leren	 we	 uit	 deze	 diverse	 ervaringen	 over	 het	
ideale	tarief	van	een	stadstol ?	De	tol	in	Singapore	is	
interessant	 in	 dat	 opzicht.	 Singapore	 heeft	 immers	
een	zeer	hoog	aantal	tarieven	en	bovendien	worden	
die	tarieven	om	de	3	maanden	herzien	in	functie	van	
veranderende	 omstandigheden,	 om	 het	 optimale	
effect	 te	behouden.	Dankzij	deze	grote	variatie	heb-
ben	onderzoekers	de	prijselasticiteit	van	de	tol	kun-
nen	bepalen.	Voor	elke	verhoging	met	10 %	van	de	tol	
zien	we	in	Singapore	een	bijkomend	mobiliteitseffect	
van	1,2 %.	Extra	interessant	is	dat	het	effect	van	een	
prijsverhoging	 het	 grootst	 bleek	 tijdens	 de	 (avond)
spits.	Da’s	ideaal	want	een	verlaging	tijdens	de	spits	
is	natuurlijk	het	belangrijkst.

De	 TUDelft	 heeft	 ook	 de	 mobiliteitsimpact	 per	 euro	
tolheffing	berekend	voor	alle	onderzochte	steden	(zie	
tabel	hoger).	En	wederom	blijkt	Singapore	een	interes-
sante	case :	het	heeft	samen	met	Stockholm	een	van	
de	hoogste	reductiepercentages	(8 %	vermindering	van	
autoverkeer	per	euro	heffing)	en	dit	terwijl	de	tol	zeer	
sterk	op	filebestrijding	gefocust	is.	Enkel	de	tol	in	Dur-
ham	is	efficiënter	–	de	heffing	van	3,245	reduceert	het	
verkeer	daar	met	maar	liefst	65 %.	Maar	die	tol	is	dan	
ook	een	geval	apart.	De	heffing	geldt	er	louter	en	alleen	
in	het	historische	centrum	(één	straat	en	het	centrale	
marktplein)	en	dient	dus	vooral	de	stadsvernieuwing,	
het	toerisme	en	de	verkeersveiligheid.	De	impact	op	de	
bredere	omgeving	is	vanzelfsprekend	beperkt.6

6. DG Move, Study on Urban Aspects of the Internalisation of External Costs – 
MOVE/B4/310-1/2011

Het	 voorbeeld	 van	 Stockholm	 toont	 aan	 dat	 het	
bedrag	 niet	 per	 se	 hoog	moet	 zijn	 om	 een	 ontra-
dend	effect	te	hebben.	In	Stockholm	bedraagt	de	tol	
‘maar’	2,405	in	spitsuren.	In	de	daluren	is	dit	bedrag	
lager,	 of	 zelfs	 niet	 van	 toepassing.	 De	 opbrengs-
ten	 gaan	 naar	 beter	 openbaar	 vervoer.	 Dankzij	 de	
stadstol,	daalde	het	autoverkeer	er	met	20 %	en	nam	
het	gebruik	van	openbaar	vervoer	en	 fiets	signifi-
cant	toe.7

Toch	is	er	ongetwijfeld	een	minimumtarief	waaron-
der	een	tol	niet	meer	ontradend	zou	werken.	Het	is	
interessant	even	te	vergelijken	met	het	proefproject	
‘slimme	kilometerheffing’	dat	in	2014	gelopen	heeft	
in	de	Brusselse	GEN-zone.	Tijdens	dit	project	daalde	
het	aantal	voertuigkilometers	met	8 %	in	de	duurdere	
stadszones	 en	 met	 5,5 %	 in	 de	 bredere	 omgeving.	

7. Börjesson et all, 2011 : The Stockholm congestion charges – 5 years on. 
Effects, acceptability and lessons learnt.

Deze	daling	is	vrij	beperkt	en	dat	wijst	er	onder	meer	
op	dat	de	tarieven	voor	dit	project	aan	de	lage	kant	
waren.	De	heffing	varieerde	hier	van	EUR	0,025/km	
(op	de	autosnelweg	tijdens	daluren)	tot	EUR	0,09/km	
(in	de	stad	tijdens	de	spits).	De	auteurs	van	de	studie	
voeren	zelf	aan :	

“We hebben slechts de, volgens het Internatio-
naal Wetenschappelijk Comité, minimumheffing 
gehanteerd. Een hogere heffing (voor bepaalde 
perioden) zou tot meer effect kunnen leiden.”8

Stratec	 pleit	 voor	 tarieven	 die	 een	 flink	 stuk	 hoger	
liggen :

“Le niveau de cette taxe d’usage a été fixé, par 
incréments successifs, lors des simulations 
afin d’atteindre l’objectif fixé. Elle s’établit à 3€ + 
0.30€ par km parcouru. Ce qui correspond, pour 

8. Proefproject Kilometerheffing Systeem Voor Lichte Voertuigen in de GEN-
zone, synthese eindrapport, 2014

Het voorbeeld van Stockholm toont aan dat het bedrag niet per se hoog 

moet zijn om een ontradend effect te hebben. In Stockholm bedraagt de 

tol ‘maar’ 2,40€ in spitsuren. In de daluren is dit bedrag lager, of zelfs niet 

van toepassing. De opbrengsten gaan naar beter openbaar vervoer. Dankzij 

de stadstol, daalde het autoverkeer er met 20 % en nam het gebruik van 

openbaar vervoer en fiets significant toe.
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un trajet moyen de 6 km à 4.80 €, et reste nette-
ment plus faible que le coût des externalités de 
la congestion en heures de pointe (voir ci-des-
sus : 1.8 €/km).”9

INVESTERINGSKOST EN 
TERUGVERDIENEFFECT

De	 vorige	 Brusselse	 regering	 liet	 een	 stadstol	 voor	
Brussel	 bestuderen.	 In	 die	 studie,	 uitgevoerd	 door	
Stratec,	 werd	 een	 zonale	 tolheffing	 vergeleken	met	
een	kilometerheffing,	ook	voor	wat	betreft	kosten	en	
opbengsten.	We	citeren :	

“Pour une réduction de trafic équivalente, 
le résultat net (différence entre les recettes 
annuelles et le T.C.O/an [Total Cost of 
Ownership) est plus élevé dans le cas du péage 
de zone que dans le péage kilométrique pour 
les deux tarifs considérés et que les étran-
gers soient exemptés ou non. A nouveau, bien 
qu’étant effectif comme le péage de zone, (le 
péage kilométrique) aura une efficacité moindre. 
Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, le 
scénario conseillé pour un horizon 2018 est un 
péage de zone sur le territoire de la RBC.” 10

9. STRATEC, 2006 : Mise à jour et adaptation du plan des déplacements de la 
RBC – Rapport final – Volume 2

10. STRATEC/Bruxelles Mobilité, 2013 : Etude relative à l’introduction d’une 
tarification à l’usage en région de Bruxelles-Capitale

De	studie	stelt	dus	vast	dat	voor	wat	betreft	de	ver-
houding	kosten/opbrengsten	en	resultaat,	een	zonale	
heffing	 veel	 beter	 scoort	 dan	 een	 kilometerheffing.	
De	 kosten	 voor	 een	 zonale	 heffing	 zijn	 veel	 lager	
en	 genereren	 bovendien	 meer	 inkomsten	 voor	 een	
zelfde	resultaat	qua	verkeersvolume.	
De	cijfers	vervolledigen	het	plaatje.

Bovendien	 vertegenwoordigen	 de	 uitgaven	 en	 de	
kosten	voor	beide	systemen	ook	niet	dezelfde	belan-
gen.	De	uitgaven	en	kosten	voor	een	kilometerheffing	
gebeuren	hoofdzakelijk	in	de	technologie	en	telecom-
municatie-sector.	

In	 dit	 verband	 is	 het	 nuttig	 even	 in	 herinnering	 te	
brengen	hoe	broodnodig	het	is	om	te	investeren	in	de	
uitbreiding	van	de	capaciteit	van	het	openbaar	ver-
voer	in	Brussel.	Je	kunt	je	dus	de	vraag	stellen	of	het	
een	goede	keuze	is	om	te	opteren	voor	een	systeem	

dat	dubbel	zoveel	kosten	mee	brengt	en	slechts	half	
zoveel	 inkomsten	 oplevert,	 voor	 een	 zelfde	 mobili-
teitseffect.	 Vooral	 binnen	 een	 gefaseerde	 invoering	
van	het	rekeningrijden,	waarbij	eerst	de	zones	die	nu	
al	goed	bediend	zijn	door	het	openbaar	vervoer	aan	
bod	zouden	komen,	zoals	we	 in	hoofdstuk	2	bepleit	
hebben,	lijkt	een	kilometerheffing	in	eerste	instantie	
te	duur	uit	te	vallen.

Natuurlijk	 gelden	 deze	 cijfers	 voor	 de	modaliteiten	
die	boven	beschreven	staan	maar	dat	zijn	dan	ook	de	
bedragen	die	doorgaans	circuleren	en	politieke	steun	
krijgen.

Daarbij	 is	het	belangrijk	om	er	ook	rekening	mee	te	
houden	dat	de	MIVB	de	grootste	werkgever	is	in	het	
Brussels	Hoofstedelijk	Gewest,	met	een	aanbod	van	
niet	delokaliseerbare	 jobs	die	evenzeer	 toegangelijk	
zijn	voor	laag	geschoolden.	

 Tabel 5 : Kosten/baten-analyse van een kilometerheffing in de GEN-zone    
 en een zonale stadstol in het BHG* 

Kilometerheffing in de GEN-zone van 0,073  per  
voertuigkilometer (effect -10 % voertuigkilometers)

Zonale heffing (24u) binnen het BHG : 33 /dag 
(effect -11 % voertuigkilometers)

jaarinkomsten 227.730.5459 505.437.6539

Total cost of ownership/jaar 91.804.2089  47.427.6659**

Netto inkomsten 135.926.3379 458.009.9889

*Enkel voor BHG. Buitenlanders zijn in dit geval vrijgesteld.  
**De T.C.van de zonale heffing is gegeven voor het gemiddelde scénario. – Bron : STRATEC/Bruxelles Mobilité, 2013 
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BEGELEIDENDE MAATREGELEN

Het	 is	duidelijk	dat	 een	 stadstol	 in	 en	 rond	Brussel	
op	weerstand	stuit.	Dat	was	ook	zo	in	andere	steden.	
In	Manchester	bijvoorbeeld	werd	een	plan	voor	een	
stadstol	 vooraf	 tegengehouden	 in	 een	 referendum,	
in	juli	2008.	Toen	stemde	78 %	van	de	mensen	tegen	
en	de	tol	werd	afgevoerd.	Ook	in	Stockholm	was	een	
meerderheid	 van	 de	 bevolking	 aanvankelijk	 tegen,	
zo	wezen	peilingen	uit,	maar	daar	vond	de	stemming	
pas	 plaats	 na	 een	 testfase	 van	 6	 maand.	 Toen	 het	
verkeer	na	afloop	van	de	testfase	snel	weer	vastliep,	
bleek	 dat	 voldoende	 om	 veel	mensen	 te	 overtuigen	
want	een	meerderheid	stemde	voor	het	behoud	van	
de	tol.	In	Londen	overleefde	de	stadstol	verschillende	
verkiezingen	en	een	wissel	van	de	meerderheid.

“It is concluded that overall attitudes towards 
road charging are mainly negative. However, 
there are factors that positively influence the 
level of acceptance. An important factor is 
familiarity : after introduction, people tend to 

have a more positive attitude towards charging 
schemes (i.e. : find it more acceptable) than 
before introduction.”11

Ook	in	Brussel	zijn	testfases	gebruikelijk.	Zo	denken	
we	aan	de	verschillende	testfases	als	het	autoverkeer	
een	 rijstrook	moet	 inleveren	 ten	voordele	 van	voet-
gangers,	fietsers	of	openbaar	vervoer.	Ook	het	staps-
gewijs	invoeren	van	een	stadstol	kan	dus	onderwor-
pen	worden	aan	een	testfase.	

De	 invoering	 van	 een	 stadstol	 en	 de	 geleidelijke	
uitbreiding	 ervan,	 dient	 op	 zijn	 beurt	 als	 een	 test-
fase	 voor	 het	 invoeren	 van	 een	 kilometerheffing.	
De	 camera’s	 die	 nodig	 zijn	 voor	 een	 stadstol,	 zijn	
immers	 ook	 nodig	 voor	 de	 controlefunctie	 bij	 een	
kilometerheffing.

11. DG Move, Study on Urban Aspects of the Internalisation of External Costs – 
MOVE/B4/310-1/2011

Het is nuttig in herinnering te brengen hoe broodnodig het is om te investeren 

in de uitbreiding van de capaciteit van het openbaar vervoer in Brussel. Je 

kunt je dus de vraag stellen of het een goede keuze is om te opteren voor een 

kilometerheffing die dubbel zoveel kosten mee brengt en slechts half zoveel 

inkomsten oplevert, voor een zelfde mobiliteitseffect.
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Dat	 ons	 verkeer	 zo	 veel	 problematischer	 is	 dan	 in	
andere	 Europese	 landen,	 is	 geen	 toeval.	 Het	 is	 het	
gevolg	 van	 eerder	 gemaakte	 en	 steeds	weer	 beves-
tigde	 politieke	 keuzes.	 Onze	 overheid	 beloont	 ons	
financieel	 als	we	 ver	 van	 ons	werk	 gaan	wonen	 en	
nog	eens	als	we	met	de	auto	naar	ons	werk	rijden.	En	
ze	beloont	bedrijven	als	die	hun	werknemers	uitbe-
talen	in	wagens	en	brandstof.	Het	is	onder	meer	ons	
fiscaal	systeem	dat	voor	zoveel	rampspoed	zorgt.

Net	zoals	onze	overheid	dit	probleem	gecreëerd	heeft,	
kan	ze	het	ook	weer	terugdraaien.	Niet	met	één	pen-
netrek	maar	met	een	gestaag	sturend	fiscaal	beleid.	
De	tijd	is	rijp	voor	zo’n	‘vergroening	van	de	fiscaliteit’	
want	een	grondige	hervorming	van	onze	belastingen	
staat	op	dit	moment	op	de	politieke	agenda.	

Er	 is	 ook	 een	budgetaire	 reden	om	zo’n	fiscale	her-
vorming	 door	 te	 voeren.	 Niet	 alleen	 omdat	 er	 sta-
biele	netto-inkomsten	mee	gemoeid	zijn	maar	vooral	
omdat	er	aanzienlijke	besparingen	mogelijk	zijn.	En	
besparen	is	het	motto	deze	dagen.	Op	het	moment	dat	
we	dit	schrijven,	staat	er	een	besparing	van	2,1	mil-
jard	euro	gepland	bij	de	NMBS	en	stijgen	er	ballonne-
tjes	op	over	een	bijkomende	besparing	van	om	en	bij	
de	2	miljard	in	de	sociale	zekerheid.	Ter	vergelijking :	
de	 totale	 factuur	 aan	 externe	kosten	door	het	 auto-
verkeer	 bedraagt	 zo’n	 2,9	miljard	meer	 dan	 de	 som	
van	 alle	 overheidsinkomsten	 uit	 autoverkeer.	 Het	
principe	 ‘de	vervuiler	betaalt’,	dat	breed	aanvaard	is	
als	het	over	huisvuil	gaat,	kan	ons	dus	heel	veel	geld	
besparen	in	het	verkeer.	

Een	vergroening	van	de	fiscaliteit	en	vooral	een	vorm	
van	 rekeningrijden	 gaat	 helaas	 gebukt	 onder	 een	
aantal	vooroordelen.	We	hebben	die	in	deze	publica-
tie	een	na	een	onder	vuur	genomen.	Zo	tonen	we	aan	
dat	rekeningrijden	niet	de	doodsteek	betekent	van	de	
economie	maar	net	een	broodnodige	oplossing	voor	
de	files	die	bedrijven	 in	een	wurggreep	houden.	Dat	
rekeningrijden	 sociaal	 rechtvaardig	 is	 vermits	 het	
de	 hogere	 inkomensgroepen	 meer	 zou	 treffen.	 Dat	
het	geen	vorm	van	pestbelasting	is	voor	pendelaars	
of	een	nieuwe	transfer	van	Vlaanderen	naar	Brussel	
maar	een	winwin	voor	alle	Gewesten.

Waarom	een	winwin ?	Omdat	het	de	mobiliteitsknoop	
kan	ontwarren,	het	aantal	voertuigkilometers	kan	doen	
dalen,	 de	 files	 kan	 reduceren	 en	 kan	 leiden	 tot	 een	

Brussel is een kampioen. Op vlak van files staan we aan de top. Absolute 

wereldklasse. De kostprijs van die mobiliteitsknoop is astronomisch. De 

autostroom is niet alleen heel schadelijk voor de volksgezondheid, met alle 

kosten van dien ; ook onze economie betaalt een zware factuur. De tol die we 

met ons allen betalen omwille van de auto is veel hoger dan de som van alle 

belastingen op bezit of gebruik van motorvoertuigen. Wij zijn niet de enigen die 

dat zeggen ; werkgevers en internationale organisaties trekken al jaren aan de 

alarmbel. We zijn met ons allen het kind van de rekening.
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modal	shift,	zoals	al	eerder	te	zien	was	in	andere	steden	
(Stockholm,	 Singapore,	 Londen,	 Milaan…).	 En	 omdat	
het	zo	het	wonen	in	de	stad	opnieuw	aantrekkelijk	kan	
maken	en	de	stadvlucht	van	Brussel	naar	de	rand	kan	
afstoppen.	We	hebben	ook	aangetoond	dat	de	tarieven	
niet	eens	zo	hoog	moeten	zijn	om	dat	te	bereiken.

Omdat	 er	 nogal	wat	 verschillende	 concepten	 circule-
ren	die	allemaal	ongeveer	maar	niet	helemaal	hetzelfde	
betekenen,	 hebben	we	 in	 deze	 publicatie	 ook	 de	 ver-
schillende	vormen	van	belastingen	op	het	gebruik	van	
een	voertuig	op	een	rijtje	gezet :	rekeningrijden,	kilome-
terheffing,	fileheffing,	stadstol…	De	verschillen	zijn	niet	
zo	groot	als	men	vaak	denkt	en	het	is	dan	ook	kort	door	
de	bocht	de	ene	vorm	‘slim’	te	noemen	en	de	andere	niet.

Natuurlijk	 horen	 we	 al	 jaren	 pleidooien	 voor	 reke-
ningrijden.	En	zelfs	beleidsplannen.	Sinds	2011	staat	
de	 ‘eventuele	 inwerkingstelling	 van	 een	 kilometer-
heffing	 voor	 lichte	 voertuigen’	 zwart	 op	 wit	 in	 een	
samenwerkingsakkoord	 tussen	 de	 Gewesten.	 Maar	
helaas	 is	 er	 ook	 deze	 keer	 geen	 enkele	 concrete	
streefdatum	 te	 vinden.	 Daarom	 hebben	 we	 in	 deze	
publicatie	onderzocht	of	het	Brussels	Hoofdstedelijk	
Gewest	 stappen	 vooruit	 zou	 kunnen	 zetten	 binnen	
het	kader	van	dit	akkoord.	We	stellen	een	nieuw	idee	
voor :	 de	 gefaseerde introductie van rekeningrijden 
voor personenwagens binnen België, waarbij eerst 
de stadscentra aan bod zouden komen en pas in een 
later stadium de GEN-zone of de rest van het land.	
Volgens	ons	zijn	er	zeer	goede	argumenten	waarom	
een	niet-GPS-gestuurde	heffing	in	de	centrale	wijken	
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van	Brussel	een	eerste	stap	kan	zijn	in	zo’n	geleide-
lijke	 invoering	 van	 rekeningrijden :	 een	 kilometer-
heffing	en	een	niet-GPS-gestuurde	fileheffing	of	 tol-
heffing	hoeven	immers	niet	zoveel	te	verschillen	qua	
sturing	van	het	verplaatsingsgedrag.	Een	tol	kan	ook	
makkelijk	en	goedkoop	ingevoerd	worden	met	behulp	
van	 de	 camera’s	 met	 nummerplaatherkenning	 die	
sowieso	noodzakelijk	zijn	voor	een	kilometerheffing.	
In	die	zin	kan	het	ene	systeem	vlot	overgaan	in	het	
andere.	En	tenslotte	getuigt	het	van	gezond	verstand	
om	eender	welke	vorm	van	rekeningrijden	prioritair	
in	te	voeren	in	zones	die	al	goed	bereikbaar	zijn	met	
het	 openbaar	 vervoer,	 de	 stadscentra	 dus	 waar	 de	
overlast	 ook	 nog	 eens	 het	 grootst	 is,	 in	 afwachting	
van	verdere	investeringen	in	het	aanbod.	Om	al	deze	
redenen	pleiten	we	voor	een	gecoördineerde	aanpak	
waarbij	 niet	 alleen	 de	 Gewesten	 afspraken	 maken	
maar	 ook	 de	 stadsbesturen.	 Want	 dit	 systeem	 kan	
gelijktijdig	van	start	gaan	in	meerdere	stadscentra.

We	zetten	voor	u	even	de verschillende stadia van zo’n 
gefaseerde invoering	op	een	rij	zoals	wij	ze	aanbevelen :	

1. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft er alle  
belang bij het voortouw te nemen inzake reke-
ningrijden,	vermits	Brussel,	samen	met	Antwer-
pen,	het	meest	te	lijden	heeft	van	files	en	lucht-
vervuiling.	We	raden	de	Brusselse	regering	dan	
ook	aan	te	trachten	een	coalitie	uit	te	bouwen	met	
andere	steden.	Tegelijkertijd	stelt	de	Brusselse	
regering	zich	best	zelfbewust	op	in	de	onderhan-
delingen	met	de	beide	andere	Gewesten ;

2. Vervolgens	(maar	nog	steeds	in	de	nabije			
toekomst ;	we	denken	aan	2016)	kan	Brussel	een	
testfase	lanceren	met een niet-GPS gestuurde 
fileheffing	(met	hogere	heffing	tijdens	de	piek)	
met	gebruik	van	de	aanwezige	en	eventueel	bij-
komende	ANPR	camera’s.	Deze	lancering	verloopt	
bij	voorkeur	simultaan	met	enkele	andere	steden	
maar	kan	ook	alleen.	We	raden	aan	om	met	de	
heffing	expliciet	te	mikken	op	vermindering	van	
het	aantal	voertuigkilometers	en	van	de	file.	De	
heffing	kan	zonaal	gebeuren	(dwz	met	een	tarief	
dat	je	recht	geeft	om	in	de	zone	rond	te	rijden)	
maar	kan	ook	een	cordonheffing	zijn	(dwz	met	
een	tarief	dat	je	betaalt	elke	keer	je	de	zone	in	of	
uit	rijdt).	In	dat	laatste	geval	raden	we	wel	aan	om	
meerdere	subzones	af	te	bakenen	zodat	ook	(min-
stens	een	deel	van)	de	verplaatsingen	binnen	de	
tolzone	belast	worden ;

3. We	raden	het	Brussels	Gewest	aan	om	geld vrij  te 
maken voor goede communicatie,	zodat	mensen	
goed	op	de	hoogte	zijn	van	de	werking	van	het	
systeem	én	van	de	argumenten	er	voor ;

4. We	bevelen	alle	overheden	aan	om,	op		gecoördi-
neerde	wijze,	die grote fiscale hervorming aan te 
vatten,	met	afbouw	van	fiscale	stimuli	om	ver	van	
het	werk	te	wonen	en	de	auto	te	gebruiken	voor	
woon-werkverkeer,	inclusief	bedrijfswagens ;

5. Na	een	vol	jaar	looptijd	moet	de	testfase			
geëvalueerd	worden,	mét	grondige inspraak	van	

de	hele	bevolking.	Het	is	belangrijk	dat	de	over-
heid	investeert	in	goede procesbegeleiding ;

6. Indien	de	fileheffing	definitief	ingevoerd	wordt,	
	kan	de	overheid	in	de	jaren	die	daarop	volgen	het	
openbaar vervoer in de perifere stadswijken en de 
omliggende gemeenten verder uitbouwen,	radiaal	
en	tangentieel	(dus	naar	de	stadscentra	maar	ook	
rond	de	stad)	dankzij	de	netto-inkomsten	van	
de	fileheffing	en	de	reductie	van	externe	kosten.	
Sowieso	verwachten	we	dat	de	commerciële	snel-
heid	van	bussen	en	trams	zal	verhogen	dankzij	de	
vrijgekomen	plaats	op	de	openbare	weg ;

7. Parallel	stellen	we	de heraanleg en de   
vergroening van de publieke ruimte in de stads-
centra	voor.	Bedoeling	moet	zijn	om	de	levens-
kwaliteit	en	het	welzijn	van	de	bevolking	te	
verhogen	en	meer	plaats	te	geven	voor	zachte	
mobiliteit ;

8. In	die	periode	kan	de	fileheffing	ook	uitgebreid	
	worden	naar	de	perifere	stadswijken	(2de	kroon).	
Vanaf	2018	zou	het	GEN	ook	daar	de	bereikbaar-
heid	al	moeten	garanderen ;

9. Tenslotte	kan	dit	alles	uitlopen	in	de	invoering 
 van een kilometerheffing in heel België.	We	
drukken	er	op	dat	een	forfaitaire	heffing	op	elke	
gemotoriseerde	verplaatsing	binnen	Brussel	ook	
dan	nog	noodzakelijk	zal	zijn	om	ook	de	korte	ver-
plaatsingen	te	ontraden.	
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