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Het is nuttig eraan te herinneren dat in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest het aantal kilometers dat door gemotoriseerde voertuigen, en 
dan voornamelijk de personenwagen, worden afgelegd onafgebroken 
toeneemt, hoewel de laatste jaren op een aantal assen een lichte daling 
kon worden vastgesteld. Toch is het zo dat in 10 jaar tijd het aantal kilo-
meters dat werd afgelegd op secundaire wegen in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest met bijna 30% is gestegen. 

Het staat vast dat, ondanks de verbeterde milieuprestaties van de 
voertuigen, de overlast die door het verkeer wordt veroorzaakt een 
belangrijke factor is voor de degradatie van de luchtkwaliteit in de stad: 
➧ luchtvervuiling, waarvoor de doelstellingen voor 2010 niet werden 

bereikt en waarvoor de doelstellingen voor 2015 bij een ongewijzigd 
beleid eveneens niet behaald zullen worden;

➧ de alsmaar stijgende CO2-uitstoot; 
➧ de geluidsoverlast die toeneemt met het volume van het verkeer; 
➧ de ruimtelijke impact van het verkeer en het parkeren, die ten koste 

gaat van de prestaties van de andere modi en waardoor de voetganger 
tot tegen de huisgevels geduwd wordt, de fietser bedreigd wordt en 
het openbaar vervoer komt vast te zitten in de congestie.

Het is geenszins de bedoeling om het gebruik van de wagen te verbieden. 
Iedereen heeft daar zijn eigen ideeën over. Bovendien kunnen sommige 
mensen zich alleen maar met de wagen verplaatsen. Het gewest is wel 
van plan om een gecontroleerd en rationeler gebruik van de wagen aan te 
moedigen. We zullen er pas in slagen om het aantal verplaatsingen met 
de wagen in de stad terug te dringen als de burgers bereid zijn om hun 
wagen vaker thuis te laten. We zouden hen dan ook willen adviseren om 
hun wagen alleen te gebruiken als dat echt nodig is. 

Deze ambitie is echter niet realistisch als daar geen doeltreffende 
alternatieve mobiliteitsoplossingen tegenover worden gesteld. Dat is de 
reden waarom de gewestelijke overheid combinaties van alternatieve 
verplaatsingswijzen (openbaar vervoer, verplaatsingen te voet of met de 
fiets, taxi, carsharing en carpooling) wil promoten, die samen een vol-
waardig alternatief kunnen vormen voor de privéwagen. Het alternatieve 
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aanbod bestaat uit verschillende modi: openbaar vervoer – waaronder 
het ondergronds aanbod –, stappen en fietsen. Men moet niet alleen de 
alternatieven ontwikkelen, men moet ook de omstandigheden van hun 
ontwikkeling kunnen waarborgen. Zo is het immers nutteloos extra trams 
en bussen in te zetten in een bovengronds netwerk dat toch reeds te 
lijden heeft onder de verkeerscongestie. Men moet eerst de operationele 
omstandigheden van de huidige trams en bussen waarborgen, door hen 
te vrijwaren van de congestie. Dit vereist een vermindering van de weg-
capaciteit ten voordele van de andere modi. Dat geldt natuurlijk ook voor 
de fietsinfrastructuren. 

Het gebruik van de wagen moet daarenboven ook gerationaliseerd 
worden door middel van sensibiliserings- en aanmoedigingsmaatrege-
len, met name op fiscaal vlak.

Er is potentieel voor de overschakeling naar andere verplaatsingswij-
zen: 62,5% van de verplaatsingen bedragen minder dan 5km en 25% 
daarvan zelfs minder dan 1.000 meter. 

4.1. dE VrAAG NAAr (AuTo)MobIlITEIT 
bEHEErSEN

NAbIjHEId AlS opTIMAlE bErEIkbAArHEId

Nabijheid garandeert een optimale bereikbaarheid. Dit principe moet als 
leidraad opgenomen worden in het beleid van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest inzake ruimtelijke ordening en in het bijzonder in het toekom-
stige Duurzaam Gewestelijk Ontwikkelingsplan (zie hoofdstuk 6).

Bovendien wil het gewest de nabijheid bevorderen door middel van 
fiscale maatregelen. Het huidige fiscale systeem met betrekking tot 
bedrijfswagens en aanverwanten moedigt het gebruik van de wagen aan 
en gaat in tegen de doelstellingen van het gewest inzake mobiliteit en 
vermindering van de verkeersdruk.

Het gewest vraagt de federale overheid om tegen 2012 een systeem 
in te voeren dat de werkgevers moet aanmoedigen het systeem van 
bedrijfswagens te vervangen door een tussenkomst in de kosten voor 
een verblijfplaats in het BHG in de nabijheid van de werkplek. Het gewest 
verleent hiervoor ook zijn steun aan de federale overheid. Verder zal het 
gewest ook eventuele maatregelen inzake grondbeleid onderzoeken, die 
de verdichting kunnen bevorderen.

SubSTITuTIE VAN VErplAATSINGEN

Dankzij de sterke ontwikkeling van de technologie is het perfect mogelijk 
om een waaier van activiteiten van op afstand te doen, zonder zich daar-
voor te verplaatsen. 

De verdere ontwikkeling van e-government biedt op dit vlak perspectie-
ven. Het gewest zal de beschikbaarheid van haar e-governmentdiensten 
uitbreiden en zal ervoor zorgen dat tegen 2012 het aantal verplichte ver-
plaatsingen naar de loketten van overheidsdiensten met 20% gedaald is. 
Het gaat in dit geval ook over de ION’s. Het gewest zal maatregelen treffen 
om dit principe eveneens aan te moedigen bij de gemeentebesturen.

Telewerken kan bijvoorbeeld ook een uitstekend alternatief zijn om één 
of meerdere malen per week de dagelijkse routinematige verplaatsingen 
niet hoeven te doen. De Brusselse overheid zal op dit vlak het voorbeeld 
geven door deze mogelijkheid systematisch in te schakelen voor haar 
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medewerkers, op voorwaarde dat hun functie zich leent tot telewerk. De 
maatregel zal operationeel zijn vanaf 2012.

4.2. rATIoNAlISATIE VAN HET GEbruIk 
VAN dE wAGEN TEN VoordElE  
VAN dE ModAlE VErSCHuIVING

Volgens de IRIS 2-modellen is de tarifering van het gebruik van de wagen 
een maatregel waarmee men een modale verschuiving van 10 tot 15% 
kan bewerkstelligen. Dit is een dwingende voorwaarde om tegen 2018 
de verkeersdruk met 20% te verminderen. 

Deze maatregel wil het gebruik van de wagen tariferen in functie van 
de afgelegde kilometers, de genomen reisweg, het moment waarop men 
deze verplaatsing aflegt en de milieuprestaties van het voertuig. Er zal 
onderzocht worden hoe deze matregel rekening kan houden met het 
criterium gezinssamenstelling en op welke manier aangepaste sociale 
corrigerende maatregelen kunnen worden opgenomen. Het gaat om een 
‘intelligente’ heffing, die de reële kost van het gebruik van het voertuig 
berekent. De maatregel moet de gebruiker ertoe aanzetten na te denken 
over de manier waarop hij zijn wagen gebruikt. Ze wil dus de mensen 
sensibiliseren met betrekking tot hun autogebruik maar ook de ‘correcte’ 
kost van dit gebruik weergeven.

Het traceren van het voertuig gebeurt via satelliet. Deze heffing moet 
minstens gedeeltelijk de huidige belastingen vervangen. 

Een gelijkaardige maatregel is ingevoerd in Duitsland (sinds 2005) en 
in Tsjechië, voor vrachtwagens en op het autowegennet. De Benelux staat 
op het punt om ook een dergelijk systeem in te voeren. Nederland zal vanaf 
2013 eveneens het systeem toepassen op vrachtwagens en lichte voer-
tuigen in het zuiden van het land, waar de grootste activiteit plaatsvindt, 
alvorens de maatregel uit te breiden naar de rest van het land in 2016. 
Vlaanderen begint met de toepassing van het systeem op vrachtwagens 
vanaf 2013, hierin op de voet gevolgd door Denemarken.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal het systeem toegepast wor-
den op vrachtwagens en op lichte voertuigen.

Deze maatregel moet minstens in de GEN-zone en idealiter in het hele 
land worden ingevoerd. De verschillende gewesten dienen hun aanpak 
op elkaar af te stemmen en elke vorm van concurrentie te vermijden. 
Hiervoor is overleg en een samenwerkingsakkoord nodig. Het gewest 
neemt hiertoe de nodige maatregelen.

Op 25 maart 2010 heeft de regering zich ertoe verbonden de twee 
andere gewesten te raadplegen teneinde een pilootproject inzake intel-
ligente kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren in de hele GEN-
zone tegen 2013. Voor het einde van de legislatuur 2009-2014 zal een 
studie over intelligente kilometerheffing afgerond worden. Deze studie- 
en overlegopdracht zou worden aangevat voor 2011. 

De invoering van een eigen tariferingssysteem voor het Brusssels 
Hoofdstedelijk Gewest (bijvoorbeeld een stadstol of heffingen voor bij-
zondere infrastructuren) moet vanaf nu bestudeerd worden. Deze studie 
omvat verschillende toepassingsmogelijkheden van een dergelijk systeem, 
de gevolgen voor de mobiliteit, de impact op het leefmilieu (broeikasgas-
sen, luchtkwaliteit enz.) en de socio-economische effecten (gevolgen voor 
ondernemingen, voor de handel, voor de omwonenden enz.). De Waalse 
en Vlaamse Gewesten zullen hierover geraadpleegd worden.
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Er dient echter te worden opgemerkt dat in eerste instantie de ver-
keersbelasting en de belasting op inverkeerstelling zo snel mogelijk en 
uiterlijk voor eind 2011 zullen worden hervormd, zodat de milieupresta-
ties van de voertuigen in rekening worden gebracht. Deze hervorming zal 
gepaard gaan met corrigerende sociale maatregelen.

Hierbij zullen waarschijnlijk technologieën zoals GPS/Galileo in combi-
natie met gsm worden ingezet. Bovendien zou men hiermee een duidelijker 
zicht kunnen krijgen op het verkeer in realtime en de verkeersgeleiding. Deze 
toepassingen moeten ontwikkeld worden in overeenstemming met de wet-
geving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het systeem zal 
toegepast worden van zodra de technologie betrouwbaar en betaalbaar is.

Deze maatregel heeft tot doel het autogebruik te rationaliseren en 
geldt voor alle autobestuurders, niet alleen voor Brusselaars. Deze hef-
fing zal gepaard gaan met de invoering van sociale en fiscale corrige-
rende voorzieningen. 

Daarnaast wil het gewest de relevantie van andere modaliteiten van reke-
ningrijden onderzoeken, na de andere gewesten te hebben geraadpleegd.

4.3. CArSHArING:  
dE wAGEN wANNEEr dAT NodIG IS

dE STrATEGISCHE ASSEN

De carsharingdienst Cambio startte zijn activiteiten in Brussel in 2003 met 
vier stations. Eind 2010 beschikte de dienst over meer dan 60 sta tions 
verspreid over het gewest, waar in totaal 200 voertuigen kunnen worden 
gedeeld. De dienst is 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar 
voor zijn gebruikers en past dan ook in de meer algemene context van een 
aanvullende dienstverlening naast andere vervoermiddelen. 

In dat opzicht kan de dienst in belangrijke mate het verkeer verminde-
ren en het tekort aan parkeerplaatsen opvangen. Een Cambiovoertuig ver-
vangt acht personenwagens. Als we uitgaan van een gemiddelde lengte 
van 5 à 6 meter per parkeerplaats, kan dankzij Cambio nu al 67 kilometer 
parkeerruimte langs de wegen worden bespaard. Dit is een niet te onder-
schatten troef in wijken waar de parkeermogelijkheden erg beperkt zijn. De 
combinatie van de carsharingformule, stappen, het openbaar vervoer en 
de fiets biedt de gebruikers voldoende flexibiliteit om hen ertoe te bewe-
gen om hun eigen wagen op te geven. 

Ten slotte zal het gewest er ook toe bijdragen om het aanbod van deel-
auto’s samen te stellen uit meer milieuvriendelijke voertuigen.

In het kader van het parkeerbeleid zal ook een bevoorrechte toegang 
tot parkeerplaatsen voorbehouden worden voor gedeelde voertuigen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt ook het carpoolsys-
teem van Taxistop.

dE GEplANdE ACTIES

HET AANbod uITbrEIdEN

Het succes van Cambio, sterkt het gewest in zijn beslissing om deze 
dienstverlening naar de gemeenten van de tweede kroon uit te breiden. 
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Als de groeicurve op dezelfde manier blijft evolueren en het potentieel in 
Brussel blijft bestaan, lijkt een doelstelling van 15.000 leden tegen het 
jaar 2015 zelfs haalbaar. Maar als we dat doel willen bereiken, zullen 
we de komende jaren de aandacht moeten blijven vestigen op dit concept 
van duurzame mobiliteit. 

Bovendien zal men het gebruik van voertuigen met hoge milieupres-
taties moeten aanmoedigen. Hiervoor zal ten laatste tegen 2012 een 
programma opgesteld worden.

Het succes van deze formule valt of staat met de complementariteit 
die bestaat tussen het systeem van de gedeelde wagens en het openbaar 
vervoer. In het nieuwe beheerscontract werd de MIVB dan ook in zijn 
partnerrol bevestigd. Daarom zullen alle nieuwe stations niet alleen met 
een fietsstalling worden uitgerust. Ze zullen ook in de buurt van de haltes 
van het openbaar vervoer worden ingeplant.

Er zal ook een mobiliteitsconcept worden ontwikkeld waarmee de gebrui-
kers met behulp van een chipkaart toegang krijgen tot een hele reeks ver-
voermiddelen (trein, metro, tram, bus, auto, taxi, fiets enz.).

Momenteel beschikt iedere gedeelde wagen over een welbepaalde par-
keerplaats. De wagens kunnen ook pas na reservatie worden gebruikt. 

Daarenboven moeten de voertuigen gemakkelijk kunnen uitgerust 
worden met autoaccessoires (zoals bijvoorbeeld kinderzitjes, een fiet-
sendrager, enz.). Vanaf 2012 zou in elk station één voertuig met deze 
accessoires moeten uitgerust zijn.

T ypoloGIE VAN dE doElGroEp

Er bestaat momenteel nog geen typisch profiel van een Cambioge-
bruiker: het systeem beantwoordt aan de behoeften van verschillende 
categorieën van de bevolking. Maatregelen zoals de Brussel’air-premie, 
waarbij de burgers onder meer de nummerplaat van hun voertuig inle-
veren voor een Cambio abonnement, hebben een duidelijke impact op 
het aantal klanten. Er zal nog een studie worden uitgevoerd waarin het 
profiel van de huidige en de potentiële klanten heel nauwkeurig zal wor-
den omschreven. In die studie zal ook het potentieel van de privé- en de 
openbare bedrijven en de verscheidenheid van het tariefaanbod worden 
bekeken.
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gedefiniëerd worden in samenspraak met  
de gemeenten.
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4.4. TAxI: dE flExIbIlITEITSrEflEx

dE STrATEGISCHE ASSEN

De taxi biedt verschillende voordelen: het is een flexibel, beschikbaar en 
mobiel vervoermiddel dat een handige aanvulling vormt op het openbaar 
vervoer. Dat is vooral zo in de geografische zones en op tijdstippen van 
de dag en de nacht dat het openbaar vervoer niet of nauwelijks beschik-
baar is. Samen met de verplaatsingen te voet, het openbaar vervoer en 
carsharing biedt de taxi een doeltreffend alternatief voor de individuele 
wagen. Taxi’s en het openbaar vervoer zijn dan ook geen concurrerende, 
maar complementaire diensten.

Toch worden taxi’s tegenwoordig veel te weinig gebruikt. Daar 
bestaan erg uiteenlopende redenen voor: een slecht imago, weinig 
doorzichtige prijzen, beperkte zichtbaarheid van de voertuigen en de 
standplaatsen op straat, een commerciële snelheid die als onvoldoende 
wordt beschouwd… De taxi heeft met andere woorden geen al te gunstig 
imago. En dat terwijl de meeste gebruikers verklaren dat ze wel degelijk 
tevreden zijn over de verleende diensten. Het komt er met andere woor-
den op aan om de vooroordelen weg te werken van degenen die nog 
geen gebruik hebben gemaakt van een taxi.

Het gewest is dan ook vast van plan om de taxi duidelijk naar voor te 
schuiven als efficiënt vervoermiddel dat bijdraagt tot het verlagen van 
de druk van het autoverkeer. Taxi’s zijn zowel geschikt voor individueel 
als voor collectief vervoer en zowel voor lange als voor korte ritten als 
aanvulling op het openbaar vervoer.

dE GEplANdE ACTIES

dE zICHTbAArHEId VAN dE TAxI IN dE STAd VErbETErEN

Om het taxigebruik een duw in de rug te geven, zullen alle standplaatsen 
in het gewest heringericht worden. Op die manier wil men er het wildpar-
keren van privévoertuigen tegengaan en de taxi’s zichtbaarder maken. 
Maar de beste reclame voor de taxi is het voertuig zelf. Het mooiste voor-
beeld daarvan is de typische New Yorkse gele taxi! Een specifieke look 
is dan ook van essentieel belang. In overleg met de beroepsfederaties 
voorziet het gewest dan ook een nieuwe look voor de voertuigen. Op die 
manier wordt het taxi-aanbod in de stad zichtbaarder.
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dE k wAlITEIT VAN dE dIENST VErlENING VErbETErEN

De kwaliteit van de dienstverlening is ook één van de sterke punten van 
het actieplan. We denken dan meer bepaald aan:
➧ een betere opleiding van de chauffeurs op het vlak van de dienstverle-

ning aan de klant;
➧ eisen op het vlak van de kwaliteit, waarbij de toekenning van de licentie 

afhankelijk wordt gemaakt van de garantie op een correcte dienstverlening;
➧ een versterkte samenwerking met partners van de taxisector, zoals de 

horeca, zodat er beter kan worden ingespeeld op de prioriteiten van 
sommige segmenten binnen de doelgroep;

➧ een groter vertrouwen van de klant, door hem een duidelijker inzicht te 
bieden in de tarieven, wat in samenwerking met de beroepsfederaties 
zal gebeuren. uit een studie gevoerd in 2007 bleek dat de onvoor-
spelbaarheid van de prijs van de rit en de slechte perceptie van de 
prijs grote belemmeringen zijn voor een ruimer gebruik van de taxi. De 
studie toonde aan dat meer dan 30% van de bevolking die nog geen 
taxi gebruikt, wel vaker een beroep zou doen op dit vervoermiddel als 
er aangepaste tarieven zouden worden gehanteerd voor kortere ritten.

HET GEbruIk VAN TAxI’S uITbrEIdEN Voor MENSEN MET 
bEpErk TE MobIlITEIT EN HET rEGIoNAlE oNdEMANd 
AANbod Voor pErSoNEN MET EEN HANdICAp CoördINErEN

Van de 1.300 taxilicenties die in het gewest zijn toegekend, hebben 
100 betrekking op gemengde taxi’s: deze voertuigen zijn aangepast aan 
klanten in een rolstoel. In het kader van de evaluatie van haar minibus-
dienst zal de MIVB in de toekomst ook rekening houden met het aanbod 
van andere dienstverleners, zoals de gemengde taxi’s.

Meer algemeen wordt er een evaluatie gemaakt van alle on-demand-
vervoerdiensten voor mindervalide personen, daarbij rekening houdende 
met het nieuwe aanbod en met de laatste ontwikkelingen binnen de 
sector en in overleg met de gemeenschapscommissies. Deze evaluatie 
steunt op een objectieve analyse van de diensten geleverd door de ver-
schillende instellingen, waaronder de MIVB, op hoe ze op elkaar zijn 
afgestemd, op de mogelijkheid van een gezamenlijke informatiecentrale, 
op de verbetering van de diensten en de uitbreiding van de doelgroep.

EEN CollECTIEVE TAxIdIENST AANbIEdEN

Het collectieve vervoer op verzoek is één van de interessantste denk-
pistes om een oplossing te vinden voor de huidige mobiliteitsproblemen 
op plaatsen en tijdstippen waar er weinig alternatieven voorhanden zijn 



PAGINA 102 IRIS 2 MOBILITEITSPLAN - ACTIES

(zoals ‘s nachts). Het gewest verbindt er zich dan ook toe om in de toe-
komst een systeem van collectieve nachttaxi’s in het leven te roepen. Dit 
soort projecten wordt intussen al met veel succes toegepast in andere 
steden, zoals het Oostenrijkse Linz.

Dit systeem is op een vrij eenvoudig principe gebaseerd. Op basis van 
een telefonische reservering aanvaarden klanten om een taxi met elkaar 
te delen en een kleine omweg te maken om een of twee andere klanten op 
te halen of af te zetten. In dit systeem bespaart iedere klant geld, aange-
zien hij minder betaalt dan tijdens een normale rit, op basis van een vast 
bedrag. De chauffeur krijgt het eventuele negatieve verschil ten opzichte 
van een normale ontvangst door het gewest terugbetaald.
Deze dienst biedt op het vlak van mobiliteit verschillende voordelen: 
➧ dit is een nieuwe dienst voor de klant, die minder kost dan een klas-

sieke taxi en die flexibeler is dan het openbaar vervoer dat immers 
altijd georganiseerd is in een sterk radiaal opgebouwd netwerk;

➧ de collectieve taxidienst vormt een uitbreiding van het aanbod van 
alternatieve vervoermiddelen voor de privéwagen. In die zin draagt de 
formule bij tot een mentaliteitsverandering. Een collectieve taxidienst 
beantwoordt op een innoverende manier aan de groeiende diversiteit 
van de levenswijzen en behoeften op het vlak van de verplaatsingen;

➧ deze dienst is een troef voor het gewest, dat de mobiliteit op zijn grond-
gebied benadert met een project dat zowel op het sociale en economi-
sche als op het ecologische vlak innoverend kan worden genoemd. Deze 
uitbreiding van het mobiliteitsaanbod draagt bij tot het nachtleven van de 
stad, waarbij voldoende aandacht wordt besteed aan de veiligheid van de 
mensen die ‘s nachts werken en de nachtbrakers. Ze biedt ook de kans 
doelgericht bepaalde zones buiten het gewest aan te doen waar nacht-
werk wordt verricht en die interessant kunnen zijn voor Brusselaars.

Het Collecto-aanbod moet ontwikkeld worden en afgestemd op het 
nachtaanbod van het openbaar vervoer en moet onafgebroken geëvalu-
eerd worden.

VoErTuIGEN MET HoGE MIlIEuprESTATIES

Het gewest wil de nodige middelen uittrekken om de luchtkwaliteit van 
de Brusselaars te verbeteren. Hiertoe zal het maatregelen ontwikkelen 
die mi lieuprestaties opleggen aan de vloten van publieke en parapublieke 
voertuigen. Zo ook moeten er in het kader van personenvervoer vereis-
ten ingevoerd worden inzake milieuprestaties, met name door er onder 
andere voor te zorgen dat het type voertuig aangepast is aan het gebruik 
ervan, waaronder de beperking van sport utility vehicles (SuV’s). Er zul-
len daarbij specifieke maatregelen ontworpen worden voor taxi’s tegen 
2012. Het gewest zal er eveneens voor instaan dat de taxibestuurders 
een opleiding ecorijden kunnen volgen.

4.5. dE MoTor: EEN NIEuwE uITdAGING

dE STrATEGISCHE ASSEN

In overeenstemming met de filosofie van het principe dat de duurzame 
modi opwaardeert, wordt er een onderscheid gemaakt tussen het open-
baar vervoer en de actieve modi enerzijds en het ‘persoonlijk gemotori-
seerd vervoer’ anderzijds. Onder dit laatste verstaan we de wagen, maar 
ook de motorfiets, de bromfiets en voertuigen die vergelijkbaar zijn met 
gemotoriseerde tweewielers. 
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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt alles in het werk om ver-
voerswijzen die een alternatief vormen voor het persoonlijk gemotori-
seerd vervoer te stimuleren, met name door het inrichten van fietsinfra-
structuren en een bijzonder goed ontwikkeld openbaar vervoernetwerk. 

Ten gevolge van de toenemende verzadiging van de Brusselse wegen, 
stelt men een stijging van het aantal motorfietsen in het verkeer vast. 
Deze voertuigen scoren beter dan de personenwagen op het vlak van 
doorstroming, maar het niveau van hun milieuprestaties ligt lager dan 
voor personenwagens. Men zal dus voorrang moeten geven aan motori-
seringen zonder verbrandingsmotor moeten bevoorrechten. 

Dat neemt niet weg dat het gebruik van gemotoriseerde tweewielers 
stijgt en dat het zodoende belangrijk is om veilige en duurzame rijom-
standigheden te creëren.

dE GEplANdE ACTIES

➧ Het netwerk aanpassen aan de specifieke eigenschappen van het rij-
den met gemotoriseerde tweewielers: aangepaste wegmarkeringen, 
zichtbaarheid, wegnemen van obstakels (riooldeksels, panelen die de 
zichtbaarheid beperken, verstevigingen, enz.)

➧ Correcte en objectieve informatie verschaffen over de risico’s verbon-
den aan motorrijden en over de meest voorkomende ongevalsoorza-
ken aan mensen die reeds met de motor rijden of dit in de toekomst 
willen doen;

➧ Rekening houden met de parkeerproblemen eigen aan een motor 
binnen de globale parkeerstrategie en hierbij samenwerken met de 
gemeenten;

➧ De motorrijders aanmoedigen om te kiezen voor de meest energiezui-
nige en de minst vervuilende modellen, in het bijzonder de elektrische 
scooters.

4.6. VErVoErplANNEN: IEdErEEN  
bIj dE MobIlITEIT bETrEkkEN

dE STrATEGISCHE ASSEN

Mobiliteit is een zaak van iedereen. De ondernemingen, scholen en evene-
menten op het gewestelijke grondgebied brengen een formidabele sociale, 
economische en culturele activiteit in Brussel voort. Die activiteiten bren-
gen echter ook heel wat verplaatsingen op gang. Voor de meeste daar-
van maakt men gebruik van de personenwagen. Het gewest wil met die 
betrokken partijen dan ook graag samenwerken rond duurzame mobiliteit. 
Daarom is het nodig dat ondernemingen, scholen en organisatoren van 
activiteiten vervoerplannen opstellen die beantwoorden aan de normen die 
in een nieuw en samenhangend wettelijk kader worden vastgelegd, zijnde 
de ordonnantie van 30 april 2009 houdende de vervoerplannen.

dE GEplANdE ACTIES

bEdrIjfSVErVoErplANNEN

Het gewest verplicht alle organisaties met meer dan 100 werknemers 
op dezelfde site om een bedrijfsvervoerplan op te stellen, waarmee ze 
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de mobiliteit van hun personeel op een actieve manier kunnen behe-
ren. Iedere betrokken onderneming zal een mobiliteitsdiagnose moeten 
opmaken, eigen doelstellingen moeten vastleggen en een actieplan uit-
voeren. De onderneming zal ook verplicht zijn om:
➧ de interne communicatie met de werknemers over het bedrijfsvervoer-

plan te organiseren. Op die manier zullen de personeelsleden ook indi-
rect attent worden gemaakt op hun verplaatsingswijzen;

➧ via verschillende communicatiekanalen een bereikbaarheidsfiche ter 
beschikking te stellen van de werknemers;

➧ een fietsenstalling in te richten als er overdekte parkeerplaatsen 
beschikbaar zijn;

➧ een urgentieplan uit te werken, met het oog op vervuilingspieken;
Het plan is ook van plan om het derdebetalersysteem, dat momenteel op 
federaal niveau voor de NMBS-abonnementen bestaat, naar het gewest 
uit te breiden. Hierbij zal 20% van de prijs van de MIVB-abonnementen 
door het gewest worden gefinancierd als de werkgevers bereid zijn om 
de overige 80% te financieren.32

Daarenboven is het onontbeerlijk dat er rekening gehouden wordt met 
de milieuprestaties van de voertuigen die bedrijven zich aanschaffen – 
onder welke vorm dan ook – door er bijzondere aandacht aan te beste-
den. Bedrijven die een bedrijfsvervoerplan opstellen en die beschikken 
over een vloot bedrijfswagens of dienstwagens, zullen een procedure 
invoeren die de ecoscore opneemt als criterium bij de keuze van nieuwe 
voertuigen. Deze procedure zal zowel bij de aankoop als bij leasing van 
dienst- en bedrijfswagens door de onderneming worden toegepast.

De gegevens uit de vervoerplannen zullen gebruikt worden om de 
bediening door de actieve modi en het openbaar vervoer van de tewerk-
stellingszones te verbeteren. 

SCHoolVErVoErplANNEN

Iedere ochtend en avond verplaatsen 270.000 leerlingen van het kleu-
ter-, lager en middelbaar onderwijs zich binnen het gewest van hun 
woning naar school en terug. Vaak worden ze met de auto naar school 
gebracht en teruggehaald, hoewel het openbaar vervoer, wandelen en 
fietsen meer geschikte oplossingen zouden zijn. 

Het gewest vraagt dan ook aan alle scholen in Brussel om een school-
vervoerplan op te stellen, ook al omdat de schoolgaande jeugd hiermee op 

➧ 32. Het gewest wil de discriminatie die 
momenteel overheerst wegwerken, ver-
mits enkel pendelaars nu kunnen genieten 
van gratis verplaatsingen via het federale 
80/20-systeem dat de NMBS+-abonne-
menten dekt. Bedoeling is het MTB-abon-
nement te integreren in het NMBS+-con-
cept, dat federaal gefinancierd wordt en op 
regionaal niveau de 20% die overblijft van 
de MIVB-abonnementen van de Brusselse 
werknemers voor eigen rekening te nemen.
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jonge leeftijd al wordt gewezen op de juiste manieren om zich te verplaat-
sen. Op basis van een analyse van de verplaatsingen van de leerlingen en 
de leerkrachten zal de gewestelijke administratie de instelling adviseren om 
oplossingen in te voeren met het oog op een meer doeltreffende en veiliger 
mobiliteit. Zij zal hierbij oplossingen voorstellen ter vervanging van de privé-
wagen: leerlingen in groep te voet of per fiets begeleiden, openbaar vervoer, 
autodelen, carpooling. Het gewest zal de scholen hierbij steunen en didac-
tisch materiaal en bereikbaarheidsfiches ter beschikking stellen.

Voor wat het openbaar vervoer betreft, wordt voorrang gegeven aan 
de diensten van de MIVB, TEC, De Lijn en de NMBS. Voor het lager 
onderwijs zal het gewest evenwel twee pilootprojecten organiseren: 
➧ begeleide voetgangersrijen voor leerlingen die in de nabijheid van de 

school wonen
➧ openbare schoolbussen 
Er zal een evaluatie gemaakt worden van de mogelijkheid tot en de tech-
nische en financiële haalbaarheid van deze acties en deze zullen eventu-
eel bestendigd en uitgebreid worden. Deze evaluatie zal worden gehou-
den in overleg met de gemeenten, de bevoegde diensten van de COCOF 
(Commission de la Communauté Française) en de VGC (Vlaamse 
Gemeenschapscommisie).

VErVoErplANNEN Voor CulTurElE, CoMMErCIëlE EN 
SporTIEVE ACTIVITEITEN

Beurzen, meetings, vergaderingen, topontmoetingen, tentoonstellingen, 
festivals, wedstrijden,… Het aantal activiteiten en evenementen die iedere 
dag in Brussel plaatsvinden is nauwelijks bij te houden. Brussel is dan 
ook niet toevallig de hoofdstad van Europa en een belangrijk cultureel en 
economisch centrum. Al die activiteiten vormen niet alleen een bewijs 
van de vitaliteit van de stad, ook brengen ze een grotere stroom wagens 
op gang. Organisatoren van activiteiten en exploitanten van sites op het 
grondgebied van het gewest zullen dan ook verplicht een vervoerplan 
voor hun activiteit moeten opstellen.

Die verplichting geldt voor elke culturele, commerciële of sportieve acti-
viteit, of die nu tijdelijk, occasioneel, periodiek of permanent, betalend of 
gratis is. De verplichting geldt voor elke activiteit die in een open of afge-
sloten ruimte, privé of openbaar, of in de openbare ruimte wordt gehouden, 
zodra er minstens 1.000 deelnemers per dag bij betrokken zijn.

De verantwoordelijke voor het beheer van de site of de organisator 
van de activiteit is verantwoordelijk voor de opmaak van het plan. In ieder 
geval zal die verantwoordelijke de activiteit aan de administratie moeten 
melden. De verplichtingen die hiermee samenhangen, variëren naarge-
lang de omvang van de activiteit. 

Voor activiteiten met meer dan 3.000 deelnemers gelden strengere 
verplichtingen. In dat geval moet de verantwoordelijke samen met de 
administratie een actieplan opstellen om de impact van de activiteit op de 
site en de onmiddellijke omgeving te beperken op het vlak van mobiliteit. 
Het actieplan dient ook om bezoekers aan te sporen om op een andere 
manier dan met de wagen naar de activiteit te komen. Er zal ook op 
basis van het actieplan op een efficiënte manier over mobiliteit moeten 
worden gecommuniceerd. De administratie zal de evenementensector 
op een actieve manier moeten informeren en voor iedere fase van de 
procedure standaardformulieren verspreiden. Het zal ook mogelijk zijn 
om van de gewestelijke administratie een subsidie te ontvangen om dit 
plan uit te voeren. 
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4.7. duurzAME MobIlITEIT: 
SENSIbIlISErEN EN INforMErEN

dE STrATEGISCHE ASSEN

Naast de aanleg van infrastructuren, de oprichting van nieuwe diensten 
en het opstellen van de vervoerplannen, is het nodig de burgers te sen-
sibiliseren voor duurzame mobiliteit om de modale verschuiving van de 
individuele wagen naar andere vervoerswijzen aan te moedigen. Het is 
eveneens noodzakelijk de burgers en de mobiliteitsactoren te informeren 
over de projecten die in het gewest uitgevoerd worden. 

dE GEplANdE ACTIES

De acties zullen gericht worden op een specifieke doelgroep teneinde 
een aangepaste maatregel te bieden aan het doelpubliek, dat bestaat 
uit de werknemers van grote ondernemingen, werknemers van middel-
grote ondernemingen, studenten, leerlingen, enz. Bovendien zullen de 
acties specifiek er op gericht zijn het doelpubliek te laten deelnemen. 
Het doelpubliek zal worden uitgenodigd om een andere verplaatsings-
wijze te ‘testen’. Het gaat erom dit doelpubliek te sensibiliseren voor 
de voordelen van stappen, fietsen en het openbaar vervoer door hen 
deze verplaatsingswijzen concreet te laten ervaren. Het is door het zelf 
te doen dat we ons het best bewust worden van de voordelen van een 
verplaatsingswijze.
Talrijke acties moeten worden voortgezet: 
➧ De burgers nog beter informeren, bijvoorbeeld via de portaalsite voor 

mobiliteit, campagnes en een mobiliteitsloket; 
➧ De verspreiding van informatie via Mobiel Brussel zal resoluut geori-

enteerd worden naar de modale verschuiving en actieve modi zoals 
het openbaar vervoer; 

➧ In samenwerking met de gemeenten wordt de Week van de Mobiliteit 
georganiseerd van 16 tot 22 september. Voor elke dag van de week 
worden specifieke thema’s ontwikkeld. Wanneer 22 september, de 
Europese ‘autoloze dag’, op een weekdag valt, worden de scholen en 
bedrijven verzocht om, op vrijwillige basis, een dag ‘zonder auto naar 
school/naar het werk’ te organiseren; 

➧ De buurtbewoners en de gemeentelijke overheden oproepen om meer 
autoloze momenten in te voeren of om meer projecten te lanceren ter 
vermindering van de verkeersdruk;

➧ Specifieke acties inzake carpooling zullen worden hernomen, vooral 
gericht op de bedrijven;

➧ Premies toekennen aan de burgers niet alleen om hen aan te moe-
digen hun eigen wagen aan de kant te zetten (zoals de Brussel’air 
premie) maar ook om aan te zetten tot duurzaam mobiliteitsgedrag; 

➧ Subsidies toekennen aan verenigingen die actief zijn op gebied van 
mobiliteit en inrichting van de openbare ruimte. Deze acties zijn speci-
fiek gericht op een participerende betrokkenheid van de doelgroepen;

➧ Organiseren van participatie- en informatiecampagnes voor burgers 
in het kader van grote projecten; 

➧ Organiseren van publicaties en opleidingen voor de mobiliteitsactoren 
(mobiliteitsadviseurs, inrichters van de openbare ruimtes, enz.). 
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In het parkeerbeleid heeft men er jarenlang naar gestreefd om het aan-
bod uit te breiden en zo in te spelen op de groeiende behoefte. Daarbij 
werd de openbare weg steeds ten voordele van de wagen ingericht. Hier-
door werd het gebruik van de wagen nog meer aangemoedigd. Door de 
niet-aflatende stijging van het aantal individuele wagens is de parkeer-
problematiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest intussen zowel com-
plex als acuut geworden. Doordat een groot aantal wagens de plaatsen 
op de openbare parkeerterreinen de hele dag lang bezet houden, is er 
geen enkele rotatie mogelijk en komt de bereikbaarheid van de verschil-
lende functies in de stad in gevaar. In feite is dit een dubbel probleem dat 
zich voordoet zowel op het punt van vertrek als op het punt van bestem-
ming van iedere verplaatsing met de wagen. Het parkeerbeleid kan in 
dit opzicht een essentiële rol spelen en de afhankelijkheid van de wagen 
doen afnemen:
➧ met een efficiënt verkeersbeleid kan het gewest zowel de Brusselaars 

als de pendelaars overtuigen om hun wagen thuis te laten en gebruik 
te maken van het openbaar vervoer en de actieve modi;

➧ op die manier kan er op de wegen meer ruimte worden vrijgemaakt 
voor andere verplaatsingswijzen (eigen banen voor het openbaar ver-
voer, inrichtingen voor voetgangers, fietspaden);

➧ zo krijgen de buurtbewoners ook de mogelijkheid om binnen een aan-
vaardbare afstand van hun woning over een parkeerplaats te beschikken.

De parkeerproblematiek is echter heel complex, ook al omdat men reke-
ning moet houden met de handelszaken, die een zware concurrentiestrijd 
moeten leveren met de grote winkelcentra die wel over eigen parkeermo-
gelijkheden beschikken.

Naast de bevordering van alternatieven voor het gebruik van de wagen 
zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een gematigd beleid voeren om 
geparkeerde auto’s zo veel mogelijk van de straat te houden. Op die 
manier hoopt het gewest de openbare ruimte aan de andere gebruikers 
te kunnen teruggeven. Er zal hiervoor een parkeerbeleid worden uitge-
stippeld dat coherent is op gewestelijk niveau en dat gericht is op een 
betere verdeling van de openbare ruimte en op een ondersteuning van 
de intermodaliteit. 

 

5. EEN GECoördINEErd  
EN rEGulErENd  
pArkEErbElEId ToEpASSEN
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De leidende principes van het IRIS 1-plan met betrekking tot het parkeer-
beleid blijven in hoofdzaak van toepassing:
➧ Het totale aantal parkeermogelijkheden op de openbare weg en in de 

openbare parkings buiten de openbare weg (uitgezonderd transitpar-
kings) mag niet hoger liggen dan het vergelijkbare aantal dat werd 
opgemeten in 2004-2005.

➧ Het langparkeren op de openbare weg zal ontraden worden door de 
installatie van parkeerautomaten en blauwe zones met bescherming 
van de bewoners, wat zal leiden tot een aanzienlijke vermindering van 
het aantal wagens op de openbare weg en een gedeeltelijke overbren-
ging naar de openbare parkings buiten de openbare weg.

➧ Het bewoners- en kortparkeren (handelsverkeer) krijgen voorrang. Via 
de installatie van parkeerautomaten en blauwe zones om de bewoners 
te beschermen en om langparkeren te ontraden, kan het aantal parkeer-
plaatsen voor bewoners verhoogd worden. Zo kunnen ze hun wagen in 
de buurt van hun woning achterlaten als ze gebruik willen maken van 
alternatieve duurzame vervoermiddelen, hoewel het toenemende aantal 
wagens onvermijdelijk capaciteitsproblemen met zich meebrengt. [Het 
totale aantal bewonersplaatsen en plaatsen voor kortparkeren, op de 
openbare weg en in openbare parkings buiten de openbare weg, zal dus 
gelijk zijn aan het aantal dat gemeten werd in 2004-2005.] 

➧ een progressief tarief toe te passen in functie van de parkeerduur. Op 
die manier wil men de parkeerduur voor parkeren in de straat beperken 
tot korte tijdspannes (eerste kwartier gratis) en voor langparkeren het 
gebruik van de parkeermogelijkheden buiten de zone of van openbare 
parkings aanmoedigen. Dit moet de rotatie van de parkeerplaatsen in 
de commerciële zones in de hand werken.

IRIS 2 vult deze voorzieningen op het vlak van het parkeerbeleid op de 
volgende manier aan:
➧ indien nodig zal het gewest in vervangingsparkeerplaatsen voorzien 

die niet op de openbare weg liggen. Het gewest is er zich immers van 
bewust dat het schrappen van parkeermogelijkheden ten gunste van 
eigen beddingen voor het openbaar vervoer, fietspaden of ruimte voor 
voetgangers een nadelig effect zou kunnen hebben op de buurtbewo-
ners of op de commerciële activiteiten in de buurt. Deze parkeerplaat-
sen zullen niet uitsluitend voorbehouden zijn voor de wagens van de 
buurtbewoners, maar zijn ook bestemd voor fietsen of gemotoriseerde 
tweewielers en gedeelde voertuigen; mits aanpassing kunnen ze ook 
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in een deel van de plaatsen voorzien voor leveringen of voorbehouden 
plaatsen in deze functie herstellen die verdwenen waren ten voordele 
van bovenvermelde infrastructuren.

➧ de beperking van het langparkeren zal in het kader van een coherent 
parkeerbeleid tot de tweede kroon worden uitgebreid;

➧ de openbare ruimte zal beter verdeeld worden door het aantal plaat-
sen voor langparkeren te verminderen en door de overtollige wagens, 
die geen parkeerplaats vinden in bepaalde dichtbevolkte wijken, naar 
de parkeermogelijkheden buiten de openbare weg te verwijzen;

➧ in overleg met de gemeenten zal in bepaalde omstandigheden het 
parkeren gedurende de avond en de nacht betalend gemaakt worden, 
bijvoorbeeld tijdens specifieke evenementen. Op die manier wil men 
het gebruik van de auto afraden om zo de parkeermogelijkheden voor 
buurtbewoners te verzekeren;

➧ parkeerplaatsen zullen voorbehouden worden voor vrachtwagens, 
bussen en autocars;

➧ de controle door de politiezones zal worden verhoogd. Samen met 
deze laatsten en met de gemeenten, zal het gewest onderzoeken op 
welke manier onrechtmatig en hinderlijk parkeren, wat de voortgang 
van de actieve modi en het openbaar vervoer belemmert33, beter kan 
worden gecontroleerd;

➧ de prijs van de bewonerskaart zal worden aangepast in functie van het 
aantal voertuigen per wooneenheid;

➧ het reserveren van plaatsen voor het herladen van elektrische wagens 
zal worden uitgedacht; 

➧ in bepaalde woonwijken waar te weinig parkeerplaatsen zijn, zal op de 
parkeerterreinen die niet op de openbare weg liggen, naar synergieën 
worden gezocht. We denken daarbij aan afspraken waarbij werkne-
mers overdag en buurtbewoners ‘s nachts gebruik kunnen maken van 
de parkeerplaatsen;

➧ in ieder geval zal de capaciteit van de transitparkeerterreinen voor het 
binnenkomende verkeer moeten worden uitgebreid. Anders zal men de 
pendelaars en de Brusselaars die vlakbij de grens van het Gewest wonen, 
er nooit kunnen van overtuigen om hun wagens aan de ingang van het 
gewest achter te laten en daar over te stappen op het openbaar vervoer. 
De pendelaars die afkomstig zijn uit verafgelegen sectoren, moeten wor-
den overtuigd om over te stappen door de aanleg van parkeerterreinen in 
de omgeving van de GEN-stations vlakbij hun plaats van vertrek. 

Voor de parkeerplaatsen buiten de openbare weg (transitparkeerterrei-
nen en openbare parkeerterreinen) geldt het algemene principe dat er 
steeds hogere tarieven worden toegepast naarmate men het centrum van 
de stad nadert. Daarbij dient wel een aangepast tarief te worden gehan-
teerd voor de buurtbewoners en de gebruikers van het openbaar vervoer.

5.1. EEN GEwESTElIjk pArkEErbElEId

dE STrATEGISCHE ASSEN

De parkeerproblematiek is een belangrijke hefboom van het mobiliteits-
beleid. De IRIS-studies hebben aangetoond dat de doelstelling om tegen 
2015 de verkeersdruk met 20% te verminderen ten opzichte van 2001 
niet realistisch is zonder een voluntaristisch parkeerbeleid in het gewest. 

➧ 33. In bepaalde gemeenten is parkeren 
in een leveringszone toegelaten, maar wel 
aan zeer hoge tarieven, waardoor gemeen-
telijke ambtenaren misbruiken kunnen be-
straffen.
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Het gewest wil een coherent parkeerbeleid ontwikkelen voor het 
gewestelijk grondgebied, ten dienste van de mobiliteitsdoelstellingen.

Het aantal beschikbare parkeerplaatsen op de openbare weg zal gera-
tionaliseerd en geleidelijk aan verminderd worden ten voordele van de 
voortgang van de actieve modi en het openbaar vervoer en ten gunste van 
de gezelligheid. Dit zal gebeuren volgens nog op te stellen modaliteiten. 
Er zal hierbij eveneens rekening gehouden worden met alternatieve oplos-
singen en met de specificiteiten van residentiële zones en bepaalde wijken.

In samenwerking met de gemeenten zal een vermindering van 16% 
van het parkeeraanbod op de openbare weg tegen 2018 bestudeerd 
worden en indien mogelijk bevestigd worden in het kader van het gewes-
telijk parkeerplan. Het parkeeraanbod buiten de openbare weg zal 
immers op betekenisvolle wijze bijdragen aan de compensatie van de 
weggenomen plaatsen op de openbare weg. De precieze modaliteiten 
van de vermindering van de parkeermogelijkheden op de openbare weg 
zullen vastgesteld worden in het kader van het gewestelijk parkeerplan. 

Vooral de parkeermogelijkheden op de plaats van bestemming zullen 
verminderd worden. Er zullen alternatieve maatregelen getroffen worden 
voor de inwoners
Waaronder: 
➧ de versterking van het aanbod en de kwaliteit van het openbaar vervoer;
➧ het inrichten van parkeerterreinen buiten de openbare weg;
➧ de uitbreiding op de openbare weg van het aanbod van gedeelde 

voertuigen;
➧ fietsenstallingen op de openbare weg;
➧ optimalisering van het gebruik van de bestaande openbare parkings;
➧ het gebruik van parkeerterreinen van kantoorgebouwen die ‘omge-

vormd’ zijn tot parkeerterreinen voor residentieel parkeren.
Momenteel is de parkeerstrategie in Brussel versnipperd over de 19 
gemeenten en het gewest, al naar gelang van het type van de weg. De 
doelstellingen van het IRIS-plan zullen echter alleen kunnen worden 
bereikt als op gewestelijk niveau een gecoördineerd parkeerbeleid wordt 
gevoerd. Een Gewestelijk Parkeeragentschap zal de invoering van zo’n 
gecoördineerd parkeerbeleid begeleiden en een aantal uitvoerings- en 
beheerstaken op zich nemen. Op basis van een Gewestelijk Parkeerbe-
leidsplan, dat de doelstellingen en de algemene regels voor alle wegen 
zal vastleggen en door het gewest zal worden opgesteld, zullen de 
gemeenten operationele actieplannen uitwerken voor de gemeente- en 
gewestwegen op hun grondgebied.

Het Parkeeragentschap zal opgericht worden in overleg met de 
gemeenten.

dE GEplANdE ACTIES

EEN GEwESTElIjk pArkEErbElEIdSplAN opSTEllEN

Het gewest zal een parkeerbeleidsplan opstellen dat de grote lijnen zal 
aangeven die voor ieder parkeerbeleid zullen moeten worden gerespec-
teerd, zowel voor de gewest- als voor de gemeentewegen. Het plan zal 
door de regering moeten worden goedgekeurd en op zijn minst de vol-
gende elementen vastleggen:
➧ het maximale aantal parkeerplaatsen per gemeente en voor het vol-

ledige gewest;
➧ het aantal gereglementeerde parkeerplaatsen per zone (rood, groen, 

blauw);
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➧ het minimale aantal parkeerplaatsen dat voor specifieke gebruikers is 
voorbehouden (personen met beperkte mobiliteit, leveringszones,…);

➧ de gekozen eenvormige signalisatie.
Op basis van dat richtplan zal iedere gemeente een parkeeractieplan 
opstellen voor de wegen op haar grondgebied. De parkeeractieplannen 
moeten door de regering worden goedgekeurd.

Daarenboven zullen deze plannen gebaseerd zijn op de doelstellingen 
van de rationalisatie van de openbare ruimte ten voordele van de andere 
verplaatsingswijzen dan de persoonswagen: op de openbare weg zal pri-
oriteit gegeven worden aan het openbaar vervoer en de actieve modi, het 
voetgangers- en fietsverkeer.

GEMEENSCHAppElIjkE prINCIpES ToEpASSEN op HET VlAk VAN HET 
GErEGlEMENTEErd pArkErEN

Het gewest legt gemeenschappelijke principes vast voor het geregle-
menteerd parkeren. Die principes zullen de gemeenten op alle wegen 
moeten respecteren. Er zullen drie gereglementeerde parkeerzones wor-
den gecreëerd:
➧ een rode zone, waar alle gebruikers zullen moeten betalen voor hun 

parkeerplaats;
➧ een groene zone, waar parkeergeld moet worden betaald door al wie 

niet over een vrijstellingskaart beschikt (bv. buurtbewoners, autodeel-
wagens of voertuigen voor dringende medische hulp);

➧ een blauwe zone, waar parkeren gratis zal zijn, maar beperkt in de tijd 
(maximaal 2 uur). Alleen de houders van een vrijstellingskaart zullen 
geen rekening moeten houden met die beperking in de tijd.

Buiten die zones zullen er geen beperkingen gelden voor het parkeren, 
behalve deze die voorzien zijn in de verkeerswetgeving. Het is wel de 
bedoeling dat op termijn de parkeerplaatsen op het grootste deel van het 
gewestelijke grondgebied op de bovenstaande manier worden beheerd.

De uur- en boetetarieven voor het niet-respecteren van de tijdslimieten 
zullen eveneens worden vastgelegd en geharmoniseerd. De aflevering 
van de vrijstellingskaarten alsook de kostprijs ervan zullen geharmoni-
seerd worden. Eventueel zullen ook de modaliteiten voor het wegtakelen 
van voertuigen in overtreding geharmoniseerd worden. 

De regering stelt de gebruiksmodaliteiten van de voorbehouden par-
keerplaatsen vast. 

Het gewest behoudt zich de mogelijkheid voor om in die zones een maxi-
male parkeerduur op te leggen, zodat een grotere rotatie ontstaat bij de 
geparkeerde wagens. Dit is een conditio sine qua non om de handelszaken 
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vlot bereikbaar te houden voor de automobilisten en om ervoor te zorgen dat 
buurtbewoners een parkeerplaats vinden. Bovendien zal een gemeenschap-
pelijke administratieve sanctie moeten worden ingevoerd om het illegale par-
keren en het parkeren van omvangrijke voertuigen te beboeten.
In de praktijk betekent de keuze voor een gewestelijke retributie dat:
➧ de controle op de betaling van die retributie een openbare aangele-

genheid zal zijn en daardoor niet meer aan privébedrijven zal kunnen 
worden uitbesteed;

➧ de retributie identiek zal zijn voor het volledige gewestelijke grond-
gebied en dat er geen plaatselijke variaties meer zullen kunnen wor-
den toegepast. De gemeenten zullen wel nog over de mogelijkheid 
beschikken om hun eigen controledienst voor de inning van die retri-
buties te behouden of in het leven te roepen;

➧ De netto-opbrengsten van het betaald parkeren zullen verdeeld wor-
den volgens een verdeelsleutel van 85% voor de gemeenten en 15% 
voor het Parkeeragentschap in functie van de kosten die door elk van 
beide partijen gedragen worden op gebied van controle, inning en vor-
dering van onbetaalde bedragen.

EEN GEwESTElIjk pArkEErAGENTSCHAp oprICHTEN

Het gewest zal een Gewestelijk Parkeeragentschap in het leven roepen 
dat moet toezien op de nodige samenhang in het parkeerbeleid. Dat agent-
schap zal moeten helpen bij het in de praktijk brengen van het gewestelijke 
parkeerbeleid. Het agentschap zal de volgende kerntaken uitvoeren: 
➧ een database samenstellen en updaten die door het gewest en de 

gemeenten kan worden geraadpleegd;
➧ het aanbod van beveiligde fietsenstallingen op en naast de openbare 

weg vergroten;
➧ projecten uitwerken en advies verstrekken over de opmaak van ver-

schillende parkeerplannen. Vanuit dit oogpunt zullen het voetgangers-
verkeer, fietsverkeer en het openbaar vervoer bevoorrecht worden;

➧ het parkeerbeleid beheren en controleren, eventueel voor de gemeen-
tewegen indien de gemeente dat vraagt of indien het gewest op dat 
vlak in de plaats van de gemeente treedt;

➧ een gewestelijke pechverhelpingsdienst organiseren of zo’n dienst 
controleren, voor zover deze geïntegreerd is in het parkeerbeleid van 
het BHG;

➧ voortzetten van de ontwikkeling van een gewestelijk parkeergelei-
dingssysteem zodat bezoekers makkelijker een parkeerplaats kunnen 
vinden;

➧ alle openbare en transitparkings behorend tot het gewest organiseren, 
beheren en controleren;

➧ het gebruik van parkeerplaatsen op privéterreinen buiten de kantooruren 
organiseren, voor zover dit het gebruik van de wagen niet doet toenemen;

➧ het parkeeraanbod voor gemotoriseerde tweewielers op en naast de 
openbare weg bevorderen;

➧ het ontwikkelen van een groter parkeeraanbod voor voertuigen met 
hoge milieuprestaties;

➧ de standplaatsen voor gedeelde voertuigen en fietsen uitbreiden, 
ongeacht of deze zich op of buiten de openbare weg situeren.

De werking van dit agentschap zal enerzijds door een dotatie en ander-
zijds door de retributies en de parkeerboetes worden gefinancierd. Er zal 
een systeem opgericht worden om het agentschap te beschermen tegen 
de neiging om de inkomsten te maximaliseren door het aantal parkeer-
plaatsen te vergroten.

pArkEErTErrEINEN IN dE dICHTbEwooNdE wIjkEN
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Een van de opdrachten van het agentschap bestaat erin om parkeerin-
frastructuren te bestuderen en eventueel aan te bieden in zones waar de 
parkeerdruk (handels- en/of administratieve wijken) de parkeermogelijk-
heden van de buurtbewoners bemoeilijkt, ondanks het gebruik van speci-
ale parkeerkaarten voor de bewoners, in zones met een grote bevolkings-
dichtheid (oude wijken met uitsluitend parkeerplaatsen op de openbare 
weg), alsook in zones waar de openbare ruimte die in beslag genomen 
wordt door parkeerplaatsen op de openbare weg herverdeeld moet wor-
den om de kwaliteit van de hele inrichting te verbeteren (creëren van 
eigen beddingen, van voetgangerszones, van fietspaden…). 

Het zakenplan van het Parkeeragentschap zal de inkomsten en de 
investerings- en uitbatingskosten die gepaard gaan met dergelijke ont-
wikkelingen in deze wijken incalculeren teneinde de aanleg van parkings 
in die wijken te garanderen.

Men dient de zones binnen het gewest aan te duiden die een tekort 
aan parkeerplaatsen voor bewoners hebben, zowel op als naast de open-
bare weg. Als andere oplossingen rond reeds bestaande parkeerterrei-
nen niet voldoen, kunnen er op basis van meer precieze studies plaatsen 
aangeduid worden die in aanmerking kunnen komen voor de aanleg van 
ondergrondse of bovengrondse infrastructuren. Hieromtrent moet een 
haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden. 

dE pArkEErMoGElIjkHEdEN Voor dE ANdErE VoErTuIGEN 
oMk AdErEN

De parkeerkwestie heeft niet alleen betrekking op automobilisten, fiet-
sers en bestuurders van gemotoriseerde tweewielers. Autocars en zware 
voertuigen veroorzaken vaak problemen wanneer ze onvoorziene plaatsen 
inpalmen, zoals risico’s op het vlak van de veiligheid. Dat heeft bovendien 
negatieve effecten op de verkeersdoorstroming. 

De wegbeheerders zijn zich van die problemen bewust en zullen dan ook 
in de buurt van toeristische trekpleisters, zoals de Grote Markt, de Europese 
Wijk, het jubelpark of de Heizel, in specifieke parkeerplaatsen voorzien 
waar autocars gedurende een korte tijd kunnen parkeren. Daar zullen ze hun 
reizigers op een veilige manier kunnen laten uitstappen zonder de andere 
weggebruikers of het verkeer te hinderen. Er zullen ook parkeerzones voor 
middellang- of langparkeren worden aangelegd, waar de autocars kunnen 
wachten op de terugkeer van de reizigers die ze vervoeren, in de openbare 
ruimte of op grote terreinen, die overdag of tijdens de week niet volledig 
worden gebruikt, in partnership met de eigenaars ervan.

Ook voor vrachtwagens en autocars zal het gewest parkeerterreinen 
voor langparkeren aanleggen, zodat die voertuigen geen parkeerplaat-
sen in woonwijken inpalmen.

dE bESCHIkbArE plAATSEN AANduIdEN

Door middel van de dynamische signalisatie van de betalende openbare 
parkeerplaatsen, de transitparkeerterreinen en de parkeerterreinen voor 
zware voertuigen wil het gewest meer zichtbaarheid geven aan die par-
keerterreinen en de automobilisten wijzen op het grote aantal parkeer-
plaatsen die buiten de openbare weg beschikbaar zijn. Wanneer het 
gebruik van de bestaande parkeerterreinen buiten de openbare weg wordt 
geoptimaliseerd, worden nieuwe parkeergarages overbodig.

Gezien meer dan 80% van de betalende openbare parkeerterreinen 
van het gewest zich in en rond de Vijfhoek bevinden, zal de signalisatie-
strategie zo ontworpen worden dat de automobilisten zich bij voorkeur 
parkeren op de transitparkings. De signalisatie die de automobilisten 
komende van buiten het gewest moet begeleiden, zal pas ter hoogte van 
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de eerste kroon aangebracht worden.

HET AANTAl plAATSEN ModulErEN 

Sinds 3 januari 2007 worden de parkeerplaatsen buiten de openbare 
weg gereglementeerd door de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ver-
ordening (GSV). Deze verordening omschrijft de bouwnormen voor de 
parkeerplaatsen voor kantoren en woningen op basis van de bereikbaar-
heid van de gebouwen met het openbaar vervoer. Door de toepassing 
van de verordening zal het aantal nieuwe parkeerplaatsen dat buiten de 
openbare weg moet worden gebouwd zowel voor de nieuwe kantoren als 
voor ingrijpende renovatiewerken gemoduleerd kunnen worden.

De impact op het verkeer zal een doorslaggevend criterium zijn voor 
het beheer van de plaatsen op de bestaande parkeerterreinen van de 
kantoren, via hernieuwingen, verlengingen en wijzigingen van milieuver-
gunningen die op de resultaten van de bedrijfsvervoerplannen gebaseerd 
zullen zijn.

Conform het GewOP, zullen deze milieuvergunningen gebaseerd zijn 
zowel op de bereikbaarheid langs de weg en met het openbaar vervoer, 
als op de locatie en de economische functie van de ondernemingen.

Op termijn zou het gewestelijk parkeerbeleidsplan het aantal toelaat-
bare plaatsen per wijk kunnen vastleggen (op en buiten de openbare 
weg) in functie van hun impact op het verkeer.

VErSTErkEN VAN dE ModAlE VErSCHuIVING Voor dE 
VErplAATSINGEN VoorTkoMENd uIT ECoNoMISCHE EN 
TErTIAIrE ACTIVITEITEN

De kantoorzones (inclusief degene in de buurt van de intermodaliteits-
knooppunten) worden in sommige gevallen voor een overgroot deel met 
de wagen bereikt. De gegevens over ondernemingen met meer dan 200 
werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tonen aan dat het 
ter beschikking stellen van parkeerplaatsen door de werkgever voor de 
werknemers de belangrijkste of zelfs de enige reden is om toch de wagen 
te gebruiken voor het woon-werkverkeer. Toch zou een deel van die ver-
plaatsingen met het openbaar vervoer of met een actief vervoermiddel 
(te voet of met de fiets) kunnen worden gerealiseerd.

Als men de doelstellingen van het GewOP wil bereiken, moet het aan-
tal parkeerplaatsen dat de werkgevers voor hun werknemers voorbehou-
den gestroomlijnd worden. Alleen op die manier kan de modale verschui-
ving worden gestimuleerd bij de categorie werknemers die beschikken 
over een alternatief voor de wagen als transportmiddel.

Het aantal parkeerplaatsen moet dan ook worden gerationaliseerd in 
gebouwen en privé-installaties en buiten woongebieden door zich te base-
ren op de wettelijke bepalingen inzake exploitatievergunningen en milieu-
vergunningen. 

De milieuvergunningen zullen de overtollige parkeerplaatsen vastleggen 
die voor andere bestemmingen kunnen worden aangewend of ter beschik-
king kunnen worden gesteld van bewoners/omwonenden die geen eigen par-
keerplaats hebben. Bij gebrek aan dergelijke omvorming/terbeschikkingstel-
ling kunnen deze overtollige plaatsen belast worden, rekening houdende met 
de hierboven genoemde criteria en met de concurrentiepositie van de andere 
gewesten. De ondernemingen hebben dus een drievoudig alternatief.

De bedrijfsvervoerplannen zullen eveneens, op vrijwillige basis, voor-
zien in een daling van het aantal parkeerplaatsen en de betaling van een 
financiële bijdrage door de werknemer voor het gebruik van deze par-
kings, rekening houdend met corrigerende sociale maatregelen en voor-
delen voor carpoolers.

Deze hervorming zal vanaf 2011 aangevat worden.
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➧ 34. Met behulp van de studie konden de 
bruikbare uitbreidingscapaciteiten van de 
grootste transitparkeerterreinen van het 
gewest (> 180 plaatsen) worden gedefi-
nieerd in functie van de modale verschui-
vingen die plaatsvinden wanneer de reistijd 
met wagen + openbaar vervoer korter is 
dan de reistijd met alleen openbaar vervoer 
of alleen de wagen. Op die manier kan de 
vraag worden geëvalueerd in de veronder-
stelling dat die parkeerterreinen gratis kun-
nen worden gebruikt.

5.2. MEEr oVErSTAppArkEErTErrEINEN

dE STrATEGISCHE ASSEN

Het GewOP maakt een onderscheid tussen twee types ruilparkeerter-
reinen met het oog op een betere intermodaliteit tussen de wagen en de 
fiets enerzijds en het openbaar vervoer anderzijds:
➧ de parkeerterreinen met ontradend effect buiten het gewest, met een 

verbinding met het GEN en zo ver mogelijk ‘stroomopwaarts’ van de 
dagelijkse files naar de hoofdstad gelegen

➧ de transitparkeerterreinen in het gewest, die de ‘laatste veiligheidshef-
boom’ vormen om de automobilisten ervan te overtuigen om over te 
stappen.

Aan de rand van Brussel en op het gewestelijke grondgebied bieden tran-
sitparkeerterreinen vooral aan Brusselaars en pendelaars uit de nabijge-
legen rand de mogelijkheid om hun auto achter te laten en zich op een 
alternatieve manier in het gewest te verplaatsen. Ook die transitparkeer-
terreinen zijn van essentieel belang als men de parkeermogelijkheden 
wil regelen door middel van parkeermeters en blauwe zones langs de 
metrolijnen. Als de gebruikers uit de rand niet in de buurt van de eerste 
metrostations parkeerplaatsen vinden, zullen ze geneigd zijn om met de 
wagen tot in het centrum van de stad door te rijden.

De 8.460 parkeerplaatsen die in het kader van het IRIS 1-plan zijn 
gepland, volstaan alleen voor een parkeerbeleid met parkeermeters in 
het hele gewest. Ze kunnen echter niet inspelen op een grotere vraag 
die door andere voluntaristische maatregelen op gang kan komen. In het 
middelste scenario is dan ook in 16.200 parkeerplaatsen voorzien (in 
het ideale scenario zelfs 28.000). Momenteel bedraagt het maximale 
toelaatbare aantal echter 15.400 parkeerplaatsen34. 

Het gewest wil dan ook het aantal parkeerplaatsen uitbreiden. Dit kan 
gebeuren door de capaciteit van de bestaande parkeerterreinen uit te 
breiden en door nieuwe transitparkeerterreinen aan te leggen.

dE GEplANdE ACTIES

NIEuwE oVErSTAppArkEErTErrEINEN AANlEGGEN

In functie van de aanleg van overstapparkeerterreinen in de andere gewes-
ten, zal het gewest nieuwe transitparkeerterreinen bestuderen en aanleg-
gen. Die parkeerterreinen zullen zo dicht mogelijk bij een snelweg, een door-
stroomas van het MIVB-net en het toekomstige GEN-net worden aangelegd. 
Automobilisten zullen van die parkeerterreinen gebruik kunnen maken als ze 
een vervoerbewijs voor het openbaar vervoer kunnen voorleggen.

Die parkeerterreinen zullen functioneel, beveiligd en goed gelegen 
zijn en zullen, mede dankzij een variabel tariefbeleid, de gebruikers aan-
sporen om ook van het openbaar vervoer gebruik te maken. De prijs zal 
immers worden bepaald in functie van het traject dat op het gewestelijke 
grondgebied werd afgelegd. Hoe dichter het parkeerterrein zich bij het 
stadscentrum bevindt, hoe duurder een parkeerplaats wordt. 

De dynamische bewegwijzering kan die informatie melden vanaf de 
gewestgrenzen of zelfs verder, bijvoorbeeld vanaf de Ring.

Deze parkeerterreinen zullen door het gewestelijke parkeeragent-
schap worden beheerd. Het agentschap zal bovendien in overleg met 
de gemeenten de nodige voorzieningen treffen zodat pendelaars niet in 
de verleiding komen om hun wagen in de onmiddellijke omgeving van die 
parkeerterreinen achter te laten.
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De parkeerterreinen zullen ook uitgerust worden met een beveiligde 
en gemakkelijk toegankelijke fietsenstalling. De parkeerterreinen rond 
deze transitparkings moeten beveiligd worden. 

Intussen werd al een haalbaarheidsstudie uitgevoerd over de uitbrei-
ding van bepaalde transitparkeerterreinen: dat is bijvoorbeeld het geval 
voor Delta, Ceria, Roodebeek en Kraainem. 

Op voorwaarde dat de bestemmingsprocedures afgerond worden, 
zoals ondermeer overleg met de buurtbewoners, kiest het gewest voor 
de belangrijkste nieuwe parkeerterreinen de volgende locaties:
➧ Bordet: bereikbaar vanaf de A201, bediend door het GEN en verschil-

lende lijnen met hoog dienstniveau;
➧ Berchem: gelegen op de E40 en bediend door het GEN;
➧ Heizel: vlakbij de ring en bediend door de metro en lijnen met hoog 

dienstniveau;
➧ Reyers: op het einde van de E40, bediend door trams met hoog dienst-

niveau;
➧ Vorst Zuid: vlakbij de Ring en het GEN;
➧ Weststation-Beekkant, in functie van het richtplan;
➧ Moensberg: bij de kruising van twee NMBS-lijnen.
Voor de aanleg van die parkeerplaatsen (over meerdere verdiepingen) 
zijn grote budgetten nodig. De aanleg van die gewestelijke parkeerplaat-
sen moet dus gebeuren in overeenstemming met die van de parkeer-
terreinen in de twee andere gewesten. Het gewest mag in geen geval 
opdraaien voor de gevolgen van een toename van de vraag naar par-
keerplaatsen op zijn eigen terreinen doordat de parkeerterreinen met 
afradend effect in Vlaanderen en Wallonië niet zijn aangelegd.

De federale overheden en/of de andere gewesten moeten deels de 
financiering van deze parkings voor hun rekening nemen, in functie van 
het gebruik ervan door niet-Brusselaars.
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Niet alle kantoorwijken in het gewest genieten dezelfde bediening door 
het openbaar vervoer. De werknemers die tewerkgesteld zijn in de wij-
ken dichtbij de stations (Noord, Centraal, Zuid, Schuman, Luxemburg), 
hebben minder de neiging om zich met de wagen naar het werk te ver-
plaatsen dan de werknemers die in buitenwijken werken, die minder goed 
bediend worden door het openbaar vervoer. Op dezelfde wijze hebben 
bewoners logischerwijs de neiging om meer gebruik te maken van het 
openbaar vervoer als ze dichtbij een efficiënte lijn wonen. Met andere 
woorden: het concept van ruimtelijke ordening dat voor Brussel gekozen 
werd, heeft een rechtstreekse impact op de mobiliteit.

Het stedelijk gemengd karakter brengt een actieve mobiliteit met zich 
mee aangezien het diensten en handelszaken dichter bij de inwoners 
brengt. De stadskernen die in plattelandszones ver uiteenliggen, veroor-
zaakt daarentegen het omgekeerde effect, waardoor de bewoners vaak 
verplicht worden om de wagen te nemen. In Brussel zijn er echter nog 
grondreserves waar het mogelijk is de bestemmingen te concentreren 
(habitat, kantoren, voorzieningen…).

Duurzame mobiliteit is nauw verbonden met het beleid inzake ruimte-
lijke ordening. De beslissingen aangaande de inplanting van activiteiten 
bepalen rechtstreeks de vraag naar en het aanbod van mobiliteit. De 
verdichting van activiteiten op intermodale knooppunten is het streefdoel. 
Het is immers door de afstanden tussen de functies en activiteiten te ver-
kleinen dat de vraag naar mobiliteit op een efficiënte manier behandeld 
wordt en dat de actieve mobiliteit zich kan ontwikkelen. De spreiding van 
activiteiten en functies daarentegen creëert afstanden en moedigt het 
gebruik van de auto aan. Om resoluut de kaart te trekken van de duur-
zame mobiliteit, moet in het beleid inzake ruimtelijke ordening bereik-
baarheid prioritair zijn bij het kiezen van de inplantingen. Zelfs in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, toch hoofdzakelijk een stedelijk gebied, 
moet dit bereikbaarheidsprincipe de basis zijn van het beleid inzake ruim-
telijke ordening.

 

6. MobIlITEIT EN ruIMTElIjkE 
ordENING op ElkAAr  
AfSTEMMEN
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dE STrATEGISCHE ASSEN

In het kader van IRIS 2 bevestigt het gewest de keuzes die werden 
gemaakt in IRIS 1 en onderstreept tevens in het Gewestelijk Ontwik-
kelingsplan het volgende:
➧ de stedelijke dichtheid in Brussel vlakbij de assen van eersteklas open-

baar vervoer moet verhoogd worden, 
➧ de lokalisatie van de kantoren bij de stations en de intermodale knoop-

punten moet versterkt worden;
➧ dichte woonzones moeten worden gecreëerd, op wandelafstand van 

de zones met een hoge werkgelegenheidsconcentratie;
➧ een stedelijk gemengd karakter moet worden bevorderd: handelsza-

ken, buurtdiensten en zelfs scholen, vooral in het centrum van de stad, 
waar een groot aantal alternatieven bestaat voor de wagen;

➧ in overleg met de andere twee gewesten moet het tegengaan van de 
verspreiding van stadskernen in plattelandszones worden besproken. 
De pendelaars die afhangen van hun wagen hebben immers de neiging 
om automobilisten te blijven, ook in Brussel.

Het GPDO moet op deze principes gebaseerd worden.

dE GEplANdE ACTIES

Het gewest is van plan om al die projecten op het vlak van de ruimte-
lijke ordening te behandelen in overeenstemming met het Gewestelijk 
Mobiliteitsplan. Bij de keuze van de zones die prioritair moeten worden 
ontwikkeld, zal het gewest rekening houden met de bereikbaarheid met 
het openbaar vervoer.

Ter voorbereiding van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwik-
keling zal het gewest in 2010 een toegankelijkheidskaart opstellen. Het 
doel van deze kaart is enerzijds de relevantie van de locatie van nieuwe 
projecten te evalueren, wat ook de ligging moge zijn, in functie van de 
huidige en geplande toegankelijkheid en anderzijds de doelstellingen 
voor de spreiding van vervoerswijzen per zone vast te stellen. De criteria 
waarmee rekening zal gehouden worden zijn de toegankelijkheid voor 
voetgangers, fietsers en voor gebruikers van het openbaar vervoer, de 
dichtheid (netwerkeffect), de duur van het traject en de frequentie zowel 
tijdens de piekuren als tijdens de daluren.

Bij elke toekomstige (stedenbouwkundige) verdichting van functies of 
creatie van bijkomende functies, die het resultaat zijn van richtschema’s, 
Gebied van gewestelijk belang (GGB) en hefboomzones, moet minstens 
de volgende modale verdeling beoogd worden: 50% met het openbaar 
vervoer, 20% met niet-gemotoriseerde tweewielers en 30% met de 
persoonlijke wagen (zowel bij het vertrekpunt als op de bestemming). Dit 
vereist een bediening op hoog dienstniveau door het openbaar vervoer. 
De norm van de Gewestelijke Stedenbouwkundige verordening (GSV-
norm) zal toegepast worden bij de aanduiding van het aantal parkeer-
plaatsen op basis van de bediening door het openbaar vervoer van het 
huidige IRIS 2-plan (2018), eventueel aangevuld op basis van de goed-
gekeurde richtschema’s, attesten en uitgereikte stedenbouwkundige ver-
gunningen. De ontwikkeling van het openbaar vervoeraanbod zal gelijke 
tred moeten houden met de constructie van de eerste gebouwen op die 
plaats, om zo vanaf het begin een duurzame mobiliteit te bevorderen.

De plannen voor de inrichting van de openbare ruimte en de richt-
schema’s ontworpen door het gewest zullen moeten getuigen van een 
bijdrage aan de mobiliteitsdoelstellingen.
Op het gebied van stedenbouw, zal het wettelijke kader aangepast wor-
den teneinde de volgende punten er in op te nemen:
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Belangrijkste polen te bedienen 
met het openbaar vervoer

➧ De overlegcommissies zullen de mobiliteitsuitdagingen integreren.
➧ Er zullen specifieke vereisten opgelegd worden inzake fietsenstallin-

gen: deze zullen systematisch toegevoegd moeten worden bij renova-
tiewerken of onderverdeling van bestaande gebouwen.

MIVB – Bestaande eigen bedding
MIVB – Aan te leggen eigen bedding
NMBS bestaand
NMBS aan te leggen
Op plaatsen die de metro niet kan 
bereiken, moet in een behoorlijk en 
betrouwbaar tram/ busnet 
worden voorzien

Centrum van de agglomeratie

Secundaire polen
ZGB en belangrijkste hefboomzones

Belangrijk ziekenhuis of kliniek
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1957-2009
2010-2015
2015-2018
referentielijn* > 2018

Bevolkingsdichtheid 
+ werkgelegenheid per ha

In studie

Metro + premetro

Bestaand station

* Het referentietracé zal het onderwerp uitmaken 
van een optimaliseringsstudie. De stationsinplantingen 
zullen in functie daarvan mede bepaald worden.

0 tot 50/ha
50 tot 100/ha 
100 tot 150/ha 
150 tot 200/ha 
200 tot 250/ha 
250 tot 300/ha 
300 tot 350/ha 
350 tot 400/ha 
400 tot 500/ha 
500 tot 800/ha 

Metro + premetro en  
stedelijke dichtheid (2006)
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dE STrATEGISCHE ASSEN

Het al dan niet beschikken over informatie bepaalt voor een groot stuk de 
toegankelijkheid en de efficiëntie van het gebruik van elke verplaatsings-
wijze. De voorwaarden voor succes van de modale verschuiving zijn duide-
lijke informatie en zichtbaarheid van de gebruiksmodaliteiten van het open-
baar vervoer en de actieve modi. Een gebrek aan informatie vormt dan ook 
een belangrijk struikelblok bij het realiseren van een modale verschuiving: 
men verandert het verplaatsingsgedrag niet omdat men de alternatieven 
niet (voldoende) kent. Daarnaast kan het ontvangen van de juiste informa-
tie op het juiste moment ook een efficiënter, aangenamer en vlotter gebruik 
van elke modus toelaten. Een goed beheer van de informatiestromen en 
informatievoorzieningen vormt dan ook één van de belangrijkste hoekste-
nen van elk duurzaam mobiliteitsbeleid. Bij het uitwerken van het beheer 
van alle mobiliteitsgebonden informatie in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, moeten het ‘perspectief van de gebruiker’ en het principe dat de 
duurzame modi opwaardeert steeds als uitgangspunt genomen worden. 

Iedereen die zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil verplaat-
sen moet op een vlotte manier toegang hebben tot duidelijke informatie 
die toelaat om de meest aangepaste reisweg en de meest geschikte ver-
plaatsingswijze te kiezen. Deze informatie moet zowel vóór als tijdens 
de verplaatsing toegankelijk zijn. Wie dat wenst zal daarvoor gebruik 
kunnen maken van internet, kaartmateriaal, informatiepunten, en derge-
lijke meer. Wanneer door bepaalde omstandigheden (ongeval, wegen-
werken,…) een weg niet meer bruikbaar is, moet er steeds een zo goed 
mogelijk alternatief aangeduid worden voor alle verkeer, met bijzondere 
aandacht voor voetgangers en fietsers. Bij het uitwerken van de informa-
tie zullen de specifieke behoeften van elke doelgroep (internationale toeris-
ten, PBM,…) centraal staan. 

Volgens het principe dat het openbaar vervoer en de actieve modi 
opwaardeert, is naast de informatie op zich, ook het beheer van het 
mobiliteitssysteem en van de verkeersstromen een belangrijke hefboom 
om mobiliteit duurzamer te maken. Verkeerslichten, verkeersborden, 
bewegwijzering, infrastructuur, dynamische verkeersborden, … behoren 

 

7. bEHEEr EN INforMATIE  
roNd MobIlITEIT
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alle tot het instrumentarium van het verkeersbeheer. De beheerssyste-
men van het gewest zullen er in de toekomst op ingesteld worden de 
doorstroming voor de duurzame verplaatsingswijzen, alsook de door-
stroming van het verkeer in het algemeen te verbeteren. Hiertoe zal bij-
voorbeeld de fasering van de verkeerslichten op bepaalde kruispunten 
waar veel voetgangers langskomen op bepaalde tijdstippen van de dag 
in het voordeel van deze laatsten worden aangepast, zonder daarbij de 
commerciële snelheid van het openbaar vervoer in het gedrang te bren-
gen. Bovendien blijven we streven naar een verbetering van de vlotheid 
van het verkeer, zonder de doorstroming van het openbaar vervoer en de 
actieve modi in het gedrang te brengen, met name door de afstelling van 
de lichten (groene golven).

Alle beheerssystemen van het gewest moeten er steeds op ingesteld 
zijn een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid. Ze kunnen ook 
toelaten om de negatieve effecten van het gemotoriseerd verkeer (zoals 
lawaai en uitstoot) te verminderen. Zo kunnen autogebruikers die de stad 
binnenrijden bijvoorbeeld doorverwezen worden naar de dichtstbijzijnde 
transitparking, of kan de beschikbare wegcapaciteit beter benut worden.

Een bijzonder aandachtspunt bij het uitwerken van de organisatie van 
informatie en mobiliteitsbeheer, zijn de nadelen van een teveel aan ver-
keersgebonden aanduidingen in de openbare ruimte. Naast een visuele 
vervuiling veroorzaakt een overdaad aan verkeersborden bijvoorbeeld 
ook een belangrijke daling van de doelmatigheid van de borden. De 
gebruiker wordt in zo’n geval overspoeld met informatie en kan deze niet 
meer zinvol verwerken. Het gewest zal er om die reden naar streven om, 
in de mate van het mogelijke, zones 30 in te richten.

dE GEplANdE ACTIES

rEAlTIME INforMATIE

De gebruikers van het openbaar vervoer zullen aan de haltes en in de sta-
tions realtime informatie krijgen betreffende de wachttijden en storingen. 
Het systeem voor verkeersgeleiding van de MIVB zal de betrouwbaar-
heid van deze gegevens verzekeren en zal mogelijke reizigers informeren 
via haar website, via de gewestelijke portaalsite voor mobiliteit en via de 
publieke informatieborden. Aan boord van de voertuigen zullen de reizi-
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gers eveneens geïnformeerd worden over eventuele storingen op het net 
zodat ze hun traject in functie hiervan kunnen aanpassen.

MobIlITEITSINforMATIEpuNTEN

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen verschillende mobiliteitsin-
formatiepunten toegankelijk zijn voor wie specifieke mobiliteitsinforma-
tie zoekt. Deze punten zouden moeten toelaten om voor eender welk 
traject de meest geschikte modus aan te duiden en om indien nodig de 
trajectinformatie (wegbeschrijving, wegenkaart, …) mee te nemen. Voor 
de inrichting van deze punten zal gezocht worden naar samenwerkings-
verbanden met bestaande actoren (centra voor toeristische informatie, 
loketten van vervoersmaatschappijen, ….

Op termijn zal, bij voorkeur in samenwerking met verschillende ver-
voersactoren (MIVB, Cambio, Villo!, …), een onderzoek gedaan worden 
naar de mogelijkheden om geautomatiseerde informatiepunten beschik-
baar te maken waar men op elk moment van de dag terecht kan. Dit 
onderzoek zal eveneens nagaan in welke mate voorafbetaling van de ver-
schillende vervoersdiensten en/of de aankoop van kaartmateriaal geïnte-
greerd kan worden.

Er zullen ook ‘mobiliteitsfacilitators’ gecreëerd worden. Onder een 
nog nader te bepalen vorm, zullen deze ‘facilitators’ ten dienste staan van 
de mobiliteitsactoren van Mobiel Brussel in het gewest. Ze verschaffen 
raad en informatie, zowel aan het grote publiek als aan specifieke doel-
groepen. Dit systeem zal op de energiefacilitators kunnen geïnspireerd 
worden.

k AArTMATErIAAl

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal kaarten van het gewest ter 
beschikking stellen zodat iedereen op een vlotte manier gebruik kan 
maken van de duurzame modi (wandelen, fietsen en openbaar vervoer). 
Deze kaarten zullen eveneens een overzicht geven van alle Villo-, Cam-
bio- en Collectostations. Andere mogelijkheden: afteldisplays voor voet-
gangers, openbare kaarten van de omgeving met aanduiding van alle 
aansluitingen op openbaar vervoer, Villo!, Cambio. 

Het gewest zal er ook naar streven meer kaarten permanent ter 
beschikking te stellen in het straatmeubilair, zodat voetgangers zich 
gemakkelijker kunnen oriënteren en desgewenst de dichtstbijzijnde inter-
modale knooppunten kunnen terugvinden.

AfSTANdSbEdIENING VAN dE VErkEErSlICHTEN INVoErEN

De verkeerslichten in de onmiddellijke omgeving van de tunneluitgan-
gen zullen op elkaar worden afgestemd. Bij noodgevallen zal Mobiris de 
verkeerslichten van op afstand kunnen sturen en eventueel in een voor-
geprogrammeerde stand instellen zodat de tunnels snel kunnen worden 
ontruimd.

Het gewest heeft echter geen politiebevoegdheid op zijn eigen wegen. 
De politie beschikt over de bevoegdheid om tunnels af te sluiten en omlei-
dingen te organiseren bij zware ongevallen. Er zullen dan ook onderhan-
delingen worden gevoerd met de politiezones, zodat zij bij de werking 
van Mobiris worden betrokken.

Elk jaar zal een rapport opgesteld worden waaruit blijkt hoe het ver-
keerslichtenplan bijdraagt aan de VICOM-resultaten en aan de doelstel-
lingen van het IRIS 2-plan met betrekking tot voetgangers en fietsers.
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De verkeerslichtenbeïnvloeding door het openbaar vervoer zal even-
eens met Mobiris worden verbonden. In totaal zullen 450 kruispunten 
worden uitgerust met een systeem dat door alle maatschappijen van 
openbaar vervoer zal kunnen worden gebruikt. In functie van de tech-
nische mogelijkheden zal er eveneens voorrang gegeven worden aan 
prioritaire voertuigen, en aan de Dienst voor Brandweer en Dringende 
Medische Hulp (DBDMH).

bEHEErCENTruM Voor MulTIModAlE MobIlITEIT: MobIrIS

Het gewest wil beschikken over een dynamisch centrum voor het beheer 
van het verkeer. Dat centrum moet in staat zijn om iedereen die zich veilig 
naar en in Brussel wil verplaatsen, op een moderne en pertinente manier 
van de nodige informatie te voorzien. 

Momenteel ziet het Mobiris-centrum toe op het wegverkeer op het 
grondgebied van het gewest. Dit centrum beheert de tunnels, de ver-
keerslichten en de verlichting. Momenteel verzamelt het ook een beperkt 
aantal gegevens van de verkeerstelsystemen. Het Mobiris-centrum zal 
in de toekomst een aanzienlijk breder takenpakket toegewezen krijgen, 
zodat het weggebruikers kan bijstaan in het kiezen van hun vervoermid-
del. Door het gebruik van nieuwe technologiën kan het ook de veiligheid 
verzekeren van hun verplaatsingen. De acties van Mobiris zullen gericht 
zijn op een verbetering van de verkeersveiligheid voor alle weggebrui-
kers zowel in gewone omstandigheden als wanneer er zich problemen 
voordoen: ongevallen in de wegtunnels of op de weg, problemen met 
de verlichting voor voetgangers en fietsers, enz. Mobiris zal de reiziger 
helpen in zijn zoektocht naar de snelste of gemakkelijkste reisweg door 
hem alternatieve routes voor te stellen en hem informatie te verschaffen 
over de mogelijke verbindingen met het openbaar vervoer, bijvoorbeeld: 
waar zich het dichtstbijzijnde GEN-station bevindt waar hij een trein of 
bus richting Brussel kan nemen.

Er lopen momenteel onderhandelingen met de andere gewesten en 
de federale instanties over de mogelijkheid om over die gecoördineerde 
informatie te kunnen beschikken voor de volledige GEN-zone. De Brus-
selse mobiliteit stopt immers niet aan de administratieve grenzen van 
het gewest. Als alle ingangswegen naar Brussel verzadigd zijn, moeten 
alle verkeerscentra de mogelijkheden van het openbaar vervoer op een 
gecoördineerde manier kunnen voorstellen. 

Mobiris zal hiervoor moeten samenwerken met het verkeerscentrum 
in Wilrijk (voor het Vlaams Gewest) en met het Centre wallon de trafic 
Perex in Daussoulx (voor het Waals Gewest). Voor het beheer van het 
verkeer naar Brussel zal niet alleen in de hoofdstad zelf, maar ook in de 
GEN-zone, van Brussel tot bijvoorbeeld Aalst, Dendermonde, Mechelen, 
Leuven, Ottignies, Nijvel en Geraardsbergen moeten worden geïnves-
teerd. De drie gewesten zullen dan ook hun goedkeuring moeten verle-
nen voor die investeringen.

De studies die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest 
en het Vlaams Gewest intussen al uitvoerden om het beheer van het ver-
keer op het socio-economisch hinterland van het gewest te verbeteren, 
vormen in ieder geval een stap in de goede richting. De aanbevelingen en 
concrete voorstellen voor de maatregelen, de organisatie en de samen-
werkingsprocedures moeten nog worden afgerond.

dyNAMISCHE VErkEErSbordEN opSTEllEN

Het gewest wil de automobilisten infomeren over de verkeerssituatie op 
de belangrijkste invalswegen van het gewest. De immateriële informatie 
(radio, internet, sms of e-mail, GPS) zal hiertoe bevorderd worden. Deze 
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informatie zal beschikbaar zijn op de website van Mobiris, waar ook een 
routeplanner op staat die voorrang geeft aan de alternatieven voor de per-
sonenwagen. De gebruiker zal zich daar ook kunnen inschrijven op een 
dienst die hem de nodige verkeersinformatie per e-mail of sms bezorgt. 
Indien nodig zullen er ook verkeersborden geplaatst35 kunnen worden 
met informatie over wegenwerken of ongevallen in de tunnels of op de 
gewestwegen, op voorwaarde dat deze borden de andere gebruikers van 
de openbare ruimte, zijnde de voetgangers en de fietsers, niet hinderen.

rIjSTrookSIGNAlISATIE INVoErEN

Het dynamische beheer in realtime van de veiligheid en de mobiliteit 
van het gewestelijke net vanaf het Mobiris-centrum moet worden geop-
timaliseerd. Het gewest zal dan ook zijn park met variabele verkeersbor-
den ontwikkelen (borden voor toewijzing van de rijstroken, borden met 
tekstberichten, wegwijzers,…). Er zal vermeden worden dat de openbare 
ruimte overstelpt wordt en dat de doorgang van voetgangers en fietsers 
belemmerd wordt. Er moet in het bijzonder op gelet worden dat deze 
borden geen vermindering van de breedte van de vrije doorgang op de 
voetpaden veroorzaken of het zicht belemmeren aan de zebrapaden.

Op basis van verschillende scenario’s voor het dynamische beheer van 
incidenten of gebeurtenissen die op het gewestelijke net plaatsvinden, 
zal het gewest geleidelijk aan tot 75 variabele verkeersborden plaatsen, 
waarmee prioritaire scenario’s kunnen worden ingevoerd (bijv. afsluiten 
van een rijstrook of zelfs van een weg of een tunnel). De plaatsing van 
die variabele verkeersborden zal worden gekozen in functie van factoren 
zoals de frequentie en het belang van die voorvallen en gebeurtenissen 
of de impact ervan op de veiligheid en de mobiliteit. Hierbij dient men de 
voorkeur te geven aan de grootstedelijke wegen en sommige invalswe-
gen in het gewest of bepaalde stukken van de Ring.

rdSTMCbErICHTEN VErSprEIdEN

Het Mobiris-centrum zal in realtime verkeersinformatie verspreiden. De 
gebruiker krijgt gefilterde informatie, enkel afgestemd op wat voor hem 
van nut is, precies op het uur en de plaats van doorkomst. In combinatie 
met het in de wagen ingebouwde GPS-systeem of het Galileo-systeem 
vormt deze dienst een grote hulp voor de bestuurder bij het beheren van 
zijn verplaatsingen.

Er zal ook onderzocht worden of het mogelijk is informatie te integre-
ren over de doorkomst van prioritaire voertuigen.

EEN ‘brEAk IN’SySTEEM IN dE TuNNElS INVoErEN

Het radiosysteem in de tunnels zal worden vernieuwd. Automobilisten 
zullen ruim 34 radiostations kunnen ontvangen.

Bij files, wegenwerken of ongevallen kunnen de radioprogramma’s in 
de wagens worden onderbroken door waarschuwingsberichten. Zo zal 
men de bestuurders kunnen meedelen waar het voertuig in moeilijkheden 
zich precies bevindt. Dit is het zogenaamde ‘break in’-systeem.

dE wEGCoNTrolE VErSTErkEN

Aan de in- en uitgang van de tunnels zal een automatisch herkennings-
systeem voor de nummerplaten van wagens worden opgesteld. Aan de 
hand van de gegevens die met dit systeem worden verzameld, zal men de 
gemiddelde snelheid van de voertuigen kunnen berekenen en de vervui-
ling controleren36. ➧ 36. Op dit ogenblik is dit systeem niet 

goedgekeurd voor repressief gebruik.

➧ 35. De plaatsing ervan zal het voorwerp 
uitmaken van een stedenbouwkundige ver-
gunning
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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een groot centrum van economi-
sche activiteiten en een belangrijke draaischijf voor het vervoer van goe-
deren: meer dan 78% van die goederen (uitgedrukt in ton) wordt over de 
weg vervoerd. Slechts 20% gaat over de waterwegen en 2% over het 
spoor (zone Haven van Brussel - Statistische indicatoren BHG 2003). 
Tussen 1990 en 2002 is het vrachtverkeer tijdens de ochtendspits met 
80% toegenomen. Dit stemt overeen met een gemiddelde jaarlijkse 
toename van meer dan 5%. Die toename is vooral geconcentreerd op 
het snelwegennet. Op de gewestwegen bedraagt de toename ongeveer 
40%. Als men de schadelijke gevolgen van dit sterk toegenomen vracht-
vervoer op het milieu en de levenskwaliteit van de Brusselaars wil beper-
ken, moet men zeker volwaardige alternatieven voor het goederenver-
voer over de weg te ontwikkelen. 

Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor het verkeer en de levenskwaliteit 
van de gebruikers van het gewest. Het vrachtvervoer is één van de oorza-
ken van files op de snelwegen. Ook zijn vrachtwagens ongeveer overal in 
het gewest toegelaten waar ze (meer dan 1.000) ‘s nachts geparkeerd 
worden. Dit zorgt dus voor ergernis en vervuiling in de woonwijken. uit-
eindelijk stellen we vast dat leveringen niet alleen van essentieel belang 
zijn voor de economische activiteiten in het gewest, ze zorgen ook voor 
problemen. Het gebrek aan leveringszones (of het gebrek aan respect 
voor de regels hieromtrent) leidt tot chaotisch opgestelde vrachtwa-
gens, tijdverlies voor de leveranciers en/of verkeersopstoppingen (voor 
wagens en openbaar vervoer) en gevaarlijke situaties voor voetgangers 
en fietsers.
Voor het vervoer van goederen over de weg worden de volgende evolu-
ties verwacht:
➧ relatieve stagnatie van het verkeer met betrekking tot het gewest:  

+ 0,37% groei/jaar;
➧ stijging van het verkeer met betrekking tot de GEN-kroon: + 1,4% 

groei/jaar;
➧ sterke toename van het transitverkeer voor lange afstanden: + 3,85% 

groei/jaar. 

  

8. dE loGISTIEk EN  
dE VErdElING VAN  
dE GoEdErEN VErbETErEN
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dE STrATEGISCHE ASSEN

In 2010 startte het gewest met het overleg ter voorbereiding van een 
globale strategie inzake het goederentransport. Deze zal opgesteld wor-
den in samenwerking met actoren uit de privésector en de openbare sec-
tor met de volgende doelstellingen:
➧ het gebruik van waterwegen en spoorwegen bevorderen en het multi-

modale vervoer van goederen aanmoedigen;
➧ het beheer van het vrachtverkeer en de laad- en losoperaties verbeteren;
➧ de lokalisatie optimaliseren van ondernemingen met grote logistieke 

behoeften. In dat verband zal het gewest hen aanmoedigen om zich 
te vestigen in zones die moeilijk bereikbaar zijn met het openbaar ver-
voer (zone C op de bereikbaarheidskaart). Gelijktijdig moet de bereik-
baarheid van die zones voor vrachtwagens worden verbeterd;

➧ de vestiging van een stedelijk verdeelcentrum bestuderen dat gericht is 
op de Vijfhoek en de dichte commerciële wijken van de eerste kroon;37

➧ de plaats van de vrachtwagens in de stedelijke ruimte optimaliseren. 
Hiervoor zal het gewest nauwer met de gemeenten moeten samenwer-
ken. 

dE GEplANdE ACTIES

EEN STEdElIjk VErdEElCENTruM (SVC) oprICHTEN

Het overleg dat zal plaatsvinden in het kader van de opstelling van de 
Globale Strategie voor Goederenvervoer, zal de mogelijkheid onder-
zoeken om een stedelijk verdeelcentrum op te richten als overslagplaats 
in het kader van het BILC-uitbreidingsproject (Brussels International 
Logistic Center) van de haven op een locatie die op drie manieren toe-
gankelijk is: over het spoor, over de waterwegen, over de weg, zonder 
dat de vrachtwagens verplicht worden om daar langs te gaan. De site 
van Schaarbeek-Vorming biedt deze mogelijkheden. De logistieke sector 
zou zich aanpassen aan het geleidelijke verbod van vrachtwagens in de 
woonwijken. De grote distributeurs die zelf hun vloot beheren, zouden 
de afmetingen van hun vrachtwagens geleidelijk aan de situatie kunnen 
aanpassen. De kleinere distributeurs zouden gebruik kunnen maken van 
het stedelijk verdeelcentrum. De oprichting van het SVC zal enkel gesub-

➧ 37. Er werd intussen al een studie ge-
maakt over de vestiging van een stedelijk 
verdeelcentrum. De grootste hindernis voor 
de realisatie en de exploitatie ervan is van 
economische aard (exploitatiekosten, over-
slag, extra kosten voor de einddistributie). 
Als die extra kosten aan de consument wor-
den doorgerekend, dan bestaat het gevaar 
dat hij met zijn wagen naar de rand rijdt om 
daar zijn aankopen te doen!
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sidieerd kunnen worden indien het effectief de hoeveelheid vrachtwa-
gens in de te beschermen zones vermindert. Overigens zal het SVC zijn 
rentabiliteit moeten aantonen door in zijn werkingskosten de bijkomende 
kost te integreren van een vloot eigen kleine vrachtwagens/bestelwagens 
voor de einddistributie naar de handelaars;

Een economische evaluatie van deze drie strategieën moet uitgevoerd 
worden in samenwerking met de economische partners.

dE rouTES Voor VrACHT wAGENS IdENTIfICErEN

Het gewest wil dat de routes voor vrachtwagens in de stad duidelijk wor-
den geïdentificeerd. Daarbij moet men rekening houden met de strategie 
die door het GewOP werd omschreven op het vlak van de specialisatie 
van het net. Men kan daarbij gebruikmaken van de plaatsing van beweg-
wijzering in heel het gewest naar de belangrijkste logistieke centra en 
naar verschillende industrie- en handelszones, daarbij rekening houdend 
met de hiërarchie van de wegen: die routes zullen in de navigatietools 
worden geïntegreerd en door Mobiris worden meegedeeld.

In geval van een ontwikkeling van logistieke activiteiten in de buurt 
van Schaarbeek-Vorming, zou een rechtstreekse verbinding kunnen 
gemaakt worden tussen de Vilvoordelaan en de Woluwelaan, om zo de 
bereikbaarheid van de bedrijven aldaar te verbeteren. Die verbindings-
weg, waarvan de modaliteiten nog nader bepaald dienen te worden, zou 
uitsluitend voor vrachtwagens voorbehouden moeten blijven. Gezien er 
toch een risico bestaat dat dit het doorgaand verkeer in het gewest zal 
doen toenemen, zal deze realisatie gepaard moeten gaan met maatre-
gelen op het gebied van ruimtelijke ordening, om doorgaand verkeer te 
vermijden, meer bepaald tussen de ring en het centrum.

De routes voor de vrachtwagens zullen specifiek worden bestudeerd 
in het kader van de gemeentelijke mobiliteitsplannen.
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P

Belangrijke groene zone
Water
Primair wegennet 
en interwijkennet
Zone waarin de wegen toegankelijk 
zijn voor alle vrachtwagens
Weg toegankelijk voor alle vrachtwagens
Weg verboden voor vrachtwagens met 
meer dan twee assen, 
behalve plaatselijk verkeer
Zone verboden voor vrachtwagens met 
meer dan twee assen, behalve plaatselijk 
verkeer dat uitdrukkelijk werd toegelaten 
via een milieuvergunning 
Parkeerplaatsen voor vrachtwagens 
voor lange duur (project)
Toegang vanaf de snelweg naar belangrijke 
bestemmingen voor de vrachtwagens

P

P

P

P

Kaart routes  
voor vrachtwagens
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dE lEVErINGEN rATIoNAlISErEN

Het gewest is in hoge mate afhankelijk van het vrachtwagenvervoer, zowel 
voor de bevoorrading als voor de distributie. De commerciële snelheid 
van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van de wijken kunnen 
alleen worden verbeterd door een rationeel gebruik van de leveringszo-
nes en het bestrijden van het dubbelparkeren. Om dat doel te bereiken, 
zal het gewest de volgende hulpmiddelen ontwikkelen:
➧ een vademecum voor de leveringszones, dat de regels van een goede 

inrichting en het beheer van de leveringsruimten beschrijft, evenals 
aangepaste dienstregelingen, naargelang de typologie van de han-
delszaken; 

➧ in overleg met de professionals van de sector zal een charter over het 
gebruik van de leveringszones worden ingevoerd (respect en controle, 
limiet van de gebruiksduur,…);

➧ er zullen systematisch leveringszones worden voorbehouden op de 
openbare weg. In afwachting van de oprichting van het stedelijk ver-
deelcentrum, zullen er, in overleg met de betrokken actoren, nabijgele-
gen leveringszones ingericht worden bij de heraanleg van de wegen in 
handelswijken. Dit zal de vrachtwagenbestuurders toelaten hun goe-
deren af te laden om ze vervolgens naar de eindbestemmeling (han-
delszaak, onderneming) te vervoeren met behulp van transpaletten of 
elektrische bakfietsen;

➧ bepaalde Europese steden ontwikkelen cyclo-cargobevoorradingen 
voor lasten van minder dan 200 kg, op korte afstanden en een relatief 
plat parcours. Het gewest zou zich hierop kunnen inspireren;

➧ op wegen waar het openbaar vervoer rijdt, zullen er maatregelen 
genomen worden inzake het respecteren van de wetgeving en het 
sanctioneren in de leveringszones, meer bepaald via mobiliteitscon-
tracten met de gemeenten.

HET lANGpArkErEN VAN VrACHT wAGENS orGANISErEN

Om te vermijden dat vrachtwagens in woonzones parkeren die over wei-
nig parkeerruimte beschikken, zal het gewest een aantal sites moeten 
selecteren voor het langparkeren van vrachtwagens. Hiervoor komen vol-
gende sites in aanmerking: de Vilvoordelaan, de Kanaaldijk, het Schaar-
beek-Vormingsstation en de Humaniteitslaan. Er zal echter rekening 
gehouden worden met de haalbaarheidscriteria wat betreft de bereik-
baarheid, de veiligheid, de praktische modaliteiten voor het beheer, enz.

dE wATErwEGEN proMoTEN Voor HET VErVoEr  
VAN GoEdErEN

De Haven is een structurerend element voor het vervoer van goede-
ren over het gewestelijke grondgebied. De haven heeft momenteel een 
marktaandeel van 20% voor het vervoer van goederen en zal zich in de 
toekomst ongetwijfeld nog verder ontwikkelen. Met de invoering van het 
‘masterplan’, dat in april 2006 werd goedgekeurd, wil de haven overi-
gens voor het jaar 2015 dat 27% van de goederen in de havenzone, 
over het water38 wordt vervoerd. Dat stemt overeen met 8,5 miljoen ton 
goederen die worden gelost en geladen.
Hiertoe wil het gewest: 
➧ de verbinding rail-water aanmoedigen via:
 ➧ de modernisering van de spoorweginfrastructuur van de voorhaven;
 ➧  de verbetering van de exploitatie van het Europese centrum voor 

fruit en groenten, dat tussen het kanaal en de spoorweg gelegen is;

➧ 38. Het vervoer over water afkomstig 
van/met bestemming Brussel zou van 
4,3miljoen ton (2007) naar 8,5 miljoen 
ton (2015) stijgen. In 2015 zou het ver-
voer via het water, met inbegrip van het 
transitvervoer, 14,5 miljoen ton bedragen
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 ➧  de mogelijkheid om de terminal van de voorhaven over een afstand 
van ongeveer 1 km met een wegpendeldienst te gebruiken;

 ➧  de actualisering van de technische en economische haalbaar-
heidsstudie van een spoorwegbediening van het TIR-centrum en 
van zijn uitbreiding.

➧ de verbinding water-wegen aanmoedigen via:
 ➧  de verbetering van de toegankelijkheid van het havengebied via de 

openbare wegen (o.m. de heraanleg van de Havenlaan);
 ➧  de verbetering van de bewegwijzering van het havengebied vanaf 

de ring.
➧ het havendomein via de waterweg uitbreiden, zoals gepland in de 

beheersovereenkomst voor de periode 2008-2012;
➧ de verbindingen versterken met de grote Europese havens zonder dat 

de goederen daarbij moeten worden overgeladen (short sea shipping). 
De installaties van de Haven van Brussel zijn immers toegankelijk voor 
zeeschepen tot 4.500 ton;

➧ de Haven ondersteunen met de ontwikkeling van nieuwe vervoermid-
delen via de waterwegen (containers, pallets enz.);

➧ via zijn administraties en paragewestelijke organisaties de promotie 
van de waterwegen versterken;

➧ de rol van de waterwegen of – indien die niet beschikbaar zijn – van 
de spoorwegen versterken voor het vervoer van afval. Dit type vervoer 
zou 40% van het totale volume van niet-gesorteerd huishoudelijk afval 
kunnen vertegenwoordigen (80.000 tot 100.000 ton/jaar). Deze 
zouden via de waterwegen kunnen worden vervoerd. Enerzijds voor 
het huishoudelijke afval door een platform aan te leggen ten zuiden 
van Brussel waar het afval naar Neder-over-Heembeek kan worden 
vervoerd en anderzijds door voorrang te verlenen aan duurzaam ver-
voer van de slakken;

➧ garanderen dat de terreinen van het havendomein en de terreinen 
onder toezicht van de haven specifiek bestemd zijn voor activiteiten 
die gebruik maken van transport over het water en/of het spoorweg-
verkeer. Er zullen minimumdoelstellingen opgesteld worden die opge-
nomen zullen worden in het volgende beheerscontract.

HET VrACHT VErVoEr VIA HET Spoor uITbrEIdEN

Momenteel wordt slechts 2% van de tonnage goederen via het spoor 
vervoerd. Deze vervoersmethode kan haar score verdubbelen en 
1.248.000 ton goederen per jaar vervoeren (580 treinen per jaar). Het 
gewest is van plan om de modale verschuiving van de weg naar het spoor 
te ondersteunen door er verschillende logistieke of andere ondernemin-
gen te vestigen, die met het spoor verbonden zijn langs de Vilvoordelaan 
en de naburige zones (Schaarbeek-Vorming) en die vooral beroep doen 
op dit transportmiddel.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal haar verzoeken aan de 
NMBS-groep overmaken om de bediening van het gewest door het 
spoorwegverkeer te bevorderen. Er zal eveneens contact opgenomen 
worden met de aangrenzende gewesten en landen om transport via het 
spoor te bevorderen, meer bepaald met de logistische experten geves-
tigd in de Haven van Antwerpen.
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HET oVErlEG VErSTErkEN

Het gewest kan en wil niet op zijn eentje dit essentiële luik voor de eco-
nomische ontplooiing op zijn grondgebied op gang trekken. Er zullen 
daarom twee permanente overlegstructuren in het leven worden geroe-
pen waarin privé- en openbare partners met elkaar kunnen overleggen:
➧ de ene structuur zal op het niveau van Brussel vooral de ontwikke-

ling van de intermodaliteit alsook vragen in verband met inrichtingen 
en levering van de laatste kilometers (koerierdiensten en andere ‘just 
in time’-leveringssystemen van kleine handelszaken zoals apotheken) 
behandelen;

➧ de andere structuur zal op nationaal niveau denksporen uitwerken met 
een breedhoekvisie op alle goederentrajecten. Dit betreft met name de 
coherente organisatie van de uitzonderlijke transporten. Hierbij moet 
de overlast voor de buurtbewoners zoveel mogelijk worden beperkt en 
moet de voorkeur worden gegeven aan vervoer over het water of over 
het spoor.
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dE STrATEGISCHE ASSEN

Het IRIS-mobiliteitsplan is heel breed opgevat. Het heeft gevolgen op 
verschillende domeinen waarin de overheid een rol speelt: mobiliteit, 
openbare werken, ruimtelijke ordening, milieu, economische ontwikke-
ling, … De beslissingen die op het vlak van mobiliteit zijn genomen, heb-
ben de ontwikkeling van Brussel bepaald en hebben ingrijpende eco-
nomische, ecologische en sociale gevolgen voor de levenskwaliteit van 
de Brusselaars. Het is dan ook van essentieel belang dat het Geweste-
lijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling zich baseert op de logica van het 
IRIS 2-plan en de verschillende bestaande planningstools inzake bodem-
bestemming en stedenbouw en alle andere aan mobiliteit gerelateerde 
zaken, op elkaar afstemt.

Het plan kan alleen slagen als alle betrokken partijen de nodige inspan-
ningen leveren, zowel in de openbare sector als in de privésector. Dat 
houdt tevens in dat de acties die door deze actoren gevoerd worden in 
de lijn liggen van de gewestelijke mobiliteitsdoelstellingen, zoals het ver-
minderen van de verkeersdruk met 20% tegen 2018 ten opzichte van 
2001, en dat ze gebaseerd zijn op het principe dat het openbaar vervoer 
en de actieve modi opwaardeert. Er moet aangetoond kunnen worden 
dat de mobiliteitsdoelstellingen in de gewestelijke en zelfs de gemeente-
lijke beslissingen daadwerkelijk worden nagestreefd. 

Om die doelstellingen te bereiken, zullen de verschillende maatregelen 
op een doeltreffende manier moeten worden gestuurd. Hierbij moeten 
alle partijen worden betrokken. Deze maatregelen moeten het mogelijk 
maken om samen dezelfde doelstellingen te beogen en de vooruitgang 
van de realisaties op te volgen, zowel op kwantitatief als op kwalitatief 
vlak. 

  

9. dE ‘GoVErNANCE’ VErbETErEN 
oM dE IrISdoElSTEllINGEN 
TE wAArborGEN
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dE GEplANdE ACTIES

dE duurzAME ModI IN dE GEwESTElIjkE ACTIE 
INTEGrErEN

Om de IRIS-doelstellingen te kunnen verwezenlijken, zijn er bepalingen 
nodig die het mogelijk maken om de criteria van duurzame mobiliteit, 
openbaar vervoer en actieve modi, op te nemen in de processen die de 
inrichting van de openbare ruimte en de aanleg van het wegennet beïn-
vloeden. 

Daarom is het belangrijk dat er binnen de gewestelijke administratie 
systematisch overlegd wordt met Mobiel Brussel over alle (her)aanleg-
projecten van de openbare ruimte wanneer deze een impact hebben op 
de mobiliteit.

In 2011 zal de administratie de huidige procedures en processen 
voor de aanleg en heraanleg van het wegennet en de openbare ruimte 
analyseren (stedenbouwkundige vergunningen waaronder de overleg-
commissies, wegvergunningen, uitwerking van de plannen voor de 
inrichting, uitvoering van de werken en onderhoud), om te bepalen welke 
acties ondernomen moeten worden om ze te verbeteren. Hierbij zal 
administratieve vereenvoudiging worden nagestreefd. Dit onderzoek zal 
aan de regering voorgelegd worden en kan leiden tot wijzigingen.

EEN VoorbEEldAdMINISTrATIE

Het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is zijn bedrijfsver-
voerplan aan het bijwerken om zo een voorbeeld- en pilootadministratie te 
zijn inzake stedelijke verplaatsingen. Zowel voor woon-werkverplaatsingen 
als voor beroepsverplaatsingen, zullen stappen, fietsen en het gebruik 
van het openbaar vervoer aangemoedigd worden ter vervanging van het 
gebruik van dienstwagens of bedrijfswagens. De voertuigenvloot zal op 
alle niveaus op een bijzonder rationele manier beheerd worden: het aantal 
afgelegde kilometers zal geleidelijk verminderd worden, in het aanschaf-
beleid voor voertuigen zal de voorkeur uitgaan naar voertuigen met hoge 
milieuprestaties, er zal geopteerd worden voor duurzaam onderhoud en 
reiniging, enz. Het ministerie zal een voorbeeldvervoerplan opstellen dat 
elk jaar aan de regering zal worden overgemaakt.

Aan de regionale instellingen (para en andere ION’s) zal gevraagd 
worden een gelijkaardige procedure te volgen. 

bIjdrAGE AAN dE IrISdoElSTEllINGEN AANToNEN

De gewestelijke beslissingen in sectoren die de mobiliteit beïnvloeden, 
moeten gebaseerd zijn op de IRIS-doelstellingen. De acties die de rege-
ring onderneemt, moeten over de hele lijn kunnen aantonen dat ze op een 
positieve manier bijdragen aan de IRIS-doelstellingen. Het gewest mag 
absoluut geen beslissingen nemen die een belemmering vormen voor de 
vermindering van de verkeersdruk of die de modale verschuiving naar de 
fiets of het openbaar vervoer in het gedrang brengen.

Dat ligt voor de hand voor wat betreft de bevoegdheden van het 
gewest inzake mobiliteit: aanleg van wegen en infrastructuren (wegin-
frastructuren of andere) in het gewest, onderhoud van het wegennet, 
parkeerbeleid, promotie- en sensibiliseringsacties, planning waaronder 
de GMP’s, enz. Mobiel Brussel zal in de nodige middelen voorzien om 
ervoor te zorgen dat elk project inzake ruimtelijke ordening vanaf het 
concept tot aan de uitvoering en het onderhoud ervan, kan aantonen dat 
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het op een positieve manier bijdraagt aan de IRIS-doelstellingen. Het-
zelfde geldt ook voor de promotie- en sensibiliseringsacties. Hiertoe zal 
elk project permanent geëvalueerd worden, met name op basis van de 
bestaande middelen.

Dat geldt ook voor de ruimtelijke ordening en de stedenbouw. Of het 
nu is op het niveau van het GPDO, de richtschema’s of de stedenbouw-
kundige vergunningen, het gewest moet de IRIS-doelstellingen integre-
ren en de vermindering van de verkeersdruk en de modale verschuiving 
garanderen.

In opdracht van het ministerie zal een samenwerkingsplatform het rap-
port aangaande de bijdrage aan de IRIS 2-doelstellingen opstellen. Tot 
dit platform behoren de diensten die:
➧ rechtstreeks bevoegd zijn voor de dossiers inzake ontwerp, uitvoering 

en onderhoud van de weginrichtingen;
➧ rechtstreeks bevoegd zijn voor de stedenbouwkundige vergunningen 

verbonden aan deze inrichtingen.
Het is immers van belang dat de operationele diensten rechtstreeks bij 
deze evaluatie betrokken worden. Twee ambtenaren zullen instaan voor 
de coördinatie. Dit platform zal om de twee jaar een rapport opstellen en 
voorleggen aan de regering, waarin ook de inbreng van andere instanties 
die betrokken zijn bij de toepassing van het IRIS-plan vermeld staan. Dit 
platform zal de vorm aannemen van een observatorium voor de uitvoe-
ring van de IRIS 2-doelstellingen.

Mobiel Brussel zal de inbreng van andere instanties die betrokken zijn 
bij de toepassing van het IRIS-plan, waaronder de MIVB en het Parkeer-
agentschap, integreren in het werk van dit platform. 

Leefmilieu Brussel zal ook een tweejaarlijks rapport opstellen over de 
evaluatie van de milieu-impact van het IRIS-plan. Dit rapport zal voor-
namelijk toegespitst zijn op de problematiek van de luchtkwaliteit, de 
CO2-uitstoot en de geluidshinder. Het rapport is opgesteld op basis van 
de gegevens die verstrekt worden door Mobiel Brussel, de MIVB, het 
Parkeeragentschap en alle andere betrokken actoren.

Op gemeentelijk niveau zouden de maatregelen inzake de aanleg van 
het wegennet idealiter ook de IRIS-doelstellingen moeten integreren. Het 
gewest zal werkinstrumenten ontwikkelen om de gemeenten hierin bij te 
staan:
➧ De GMP’s en aanverwanten zullen bijdragen aan de verwezenlijking 

van de IRIS-doelstellingen;
➧ Het kader van de gesubsidieerde werken zal aangepast worden ten-

einde specifiek de inrichtingen ten voordele van de actieve modi en 
van de gezelligheid op te waarderen en rekening te houden met de 
goede integratie van het openbaar vervoer;

➧ Het gewest zal aan de gemeenten en de buurtbewoners sensibilise-
ringsinstrumenten ter beschikking stellen voor het nemen van maatre-
gelen om de wegcapaciteit te rationaliseren ten voordele van de ‘sha-
red spaces’. Het principe wil de inrichtingen geloofwaardiger maken 
in de ogen van de plaatselijke beleidsmakers, de buurtbewoners, de 
handelaars, enz.;

➧ Het gewest zal de beheerders van het wegennet verzoeken om de 
IRIS-doelstellingen in hun beleid te integreren en stelt hiertoe een 
expertise ter hun beschikking;

➧ De mobiliteitscontracten zullen geëvalueerd en aangepast worden om 
een reële integratie van de IRIS-doelstellingen te garanderen.
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EEN bETErE bElEIdSCoordINATIE

Gezien de complexiteit van de uitdagingen en de spreiding van de 
bevoegdheden inzake mobiliteit, moet overwogen worden hoe men de 
besluitvorming kan versnellen. Er moeten prioriteiten gesteld worden, 
de voorwaarden voor een succesvolle verwezenlijking van de acties 
moeten vastgelegd worden en de samenwerkingsmechanismen tussen 
de verschillende actoren moeten verduidelijkt worden. De bestaande 
reglementaire instrumenten en mechanismen zullen geananlyseerd wor-
den zodat elk regionaal beleid bijdraagt tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen in het kader van de vermindering van de verkeersdruk en 
de uitvoering van het principe ter bevordering van de actieve modi en het 
gebruik van het openbaar vervoer. 
De regulerende rol van de overheid moet op verschillende terreinen ver-
sterkt worden, zoals:
➧ bij het naleven van het verkeersreglement, vooral de bepalingen aan-

gaande de voorrang van het openbaar vervoer en de veiligheid van 
voetgangers en fietsers;

➧ bij het naleven van de ordonnantie inzake werven;
➧ bij het naleven van de voorschriften van de coördinatiecommissie van 

de werven inzake mobiliteit en respect voor de levenskwaliteit. 
Er zullen bijzondere inspanningen moeten geleverd worden met het oog 
op de coördinatie tussen de verschillende machtsniveaus om de mobili-
teitsdoelstellingen in elk ander regionaal beleid te integreren:
➧ coördinatie tussen de gewestelijke entiteiten: Mobiel Brussel – BROH 

– Leefmilieu Brussel – MIVB;
➧ coördinatie met de gemeenten: Gemeentelijke Mobiliteitsplannen, mobi-

liteitsovereenkomsten en dergelijke, mobiliteitscontracten, ascontracten, 
VICOM zwarte punten en assen, gemeentelijke parkeerplannen;

➧ coördinatie met de politiediensten en het parket: systematische con-
troleprocedures opstellen en het wegtakelen van hinderlijk gepar-
keerde of stilstaande voertuigen;

➧ coördinatie met de federale overheid: verminderen van de fiscale 
voordelen voor bedrijfswagens, fiscaliteit, NMBS, GEN, schone voer-
tuigen, derde betaler;

➧ coördinatie met de gewesten: ruimtelijke ordening, mobiliteit, inter-
regionale transporten.

Wat de coördinatie met de gemeenten betreft, heeft het GewOP in het 
kader van de mobiliteitsconvenants vooropgesteld dat de gewestelijke 
middelen in de eerste plaats zullen gebruikt worden voor gezamenlijke 
acties van het gewest/de gemeenten. Het mechanisme van de gemeente-
subsidies zal hervormd worden in het kader van gesubsidieerde werken, 
om op die manier de gemeenten ertoe aan te zetten actief en efficiënt 
mee te werken aan de gewestelijke doelstellingen. Mobiel Brussel en de 
administratie van de lokale besturen zullen met elkaar overleggen ten-
einde deze synergieën te verbeteren. 

Naar het voorbeeld van de energiefacilitators, zullen er mobiliteitsfa-
cilitators kunnen worden aangeduid in het belang van de gemeenten en 
van de bewoners.
Daarenboven zal het gewest instrumenten ter beschikking van de 
gemeenten stellen voor:
➧ de ondersteuning van de beleidsmakers en beheerders, projectdra-

gers van daadkrachtige inrichtingsprojecten;
➧ het op een precieze en beargumenteerde manier antwoorden op de 

ongerustheid van de lokale actoren;
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Bij het invoeren van lokale maatregelen inzake mobiliteit (bescherming 
van de wijken, zones 30, parkeerplan, enz.) zullen verschillende instru-
menten worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld:
➧ opleiding van de gemeenteambtenaren inzake het uitvoeren van over-

leg;
➧ opstellen van een geüniformeerd realisatieproces per type maatregel;
➧ aanstellen van deskundigen die geraadpleegd kunnen worden omtrent 

een specifiek probleem;
➧ verspreiden van documentatie (feiten, sleutelcijfers, getuigenissen, 

enz.);
➧ terreinbezoeken;
➧ promoten van de goede voorbeelden in Brussel en in vergelijkbare 

steden.
Er moeten overlegprocessen met de sociaal-economische actoren ont-
wikkeld worden.

Testprojecten en/of overgangsmaatregelen zullen bevorderd worden 
enerzijds om een objectief beeld te krijgen van de impacts van de projec-
ten en anderzijds om de voorgestelde maatregelen gemakkelijker te laten 
aanvaarden. Dit geldt in het bijzonder voor wat betreft de vermindering 
van de verkeersdruk of de beperkingen inzake parkeermogelijkheden 
voor wagens ten gunste van de ontwikkeling van alternatieven.

De politiezones zijn eveneens een onontbeerlijk element in de toepas-
sing van de IRIS-principes. In dit opzicht wil het gewest hen de mogelijk-
heid geven om hun rol volledig op te nemen. Vanaf 2010 wordt er overleg 
gepleegd met de burgemeesters en de politiezones om de belangrijkste 
uitdagingen van deze zones te preciseren en hun acties te bepalen. Het 
zal onder meer nodig zijn om de mobiliteitscontracten te evalueren, de 
uitdagingen inzake infrastructuur aan te gaan, enz. Ook de steun van het 
parket zal hierbij vereist zijn.

dE VErSCHIllENdE rEfErENTIETEkSTEN  
op Elk AAr AfSTEMMEN

Wanneer we rekening houden met de grote uitdagingen waarmee Brus-
sel wordt geconfronteerd, kan een voluntaristisch mobiliteitsbeleid alleen 
slagen als de verschillende gewestelijke plannen en andere referentie-
teksten zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Het IRIS-plan dat de 
verplaatsingen regelt, is een strategisch document dat de andere docu-
menten aanvult die door de gewestelijke overheid werden goedgekeurd. 
Alle kaarten met betrekking tot de belangrijkste verkeerswegen moeten 
een referentiewaarde hebben en als uitgangspunt worden genomen voor 
de nieuwe kaarten van het GBP om misverstanden hieromtrent te vermij-
den. In het bijzonder zullen de kaarten vijf en zes, wegen en openbaar 
vervoer, van het GBP worden vervangen door de bijgewerkte kaarten 
van het goedgekeurde Gewestelijk Mobiliteitsplan, in het kader van de 
volgende herzieningsprocedure van het GBP.

De bepalingen van het IRIS-plan moeten overigens worden opgelegd 
in alle referentieteksten waarin bepalingen over de mobiliteit zijn opgeno-
men. Daarnaast zullen de bestaande wetgevingen en reglementeringen 
aan de doelstellingen van het IRIS 2-plan moeten worden aangepast: dat 
is bijvoorbeeld het geval bij de wetgevingen en reglementeringen die van 
toepassing zijn op de bedrijfsvervoerplannen.
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EEN doElTrEffENdE CoördINATIE VAN HET plAN

Er zullen verschillende hulpmiddelen worden ingezet om het IRIS-plan op 
een doeltreffende manier te sturen:
Een coördinator belast met het nazicht van:
➧ de samenhang tussen het IRIS 2-plan en de dossiers die behandeld 

werden door Mobiel Brussel, voor budgettaire aangelegenheden maar 
ook voor studies en realisaties;

➧ de overeenstemming tussen de gemeentelijke mobiliteitsplannen en de 
doelstellingen van het IRIS 2-plan

➧ de driejaarlijkse gemeentelijke projecten van gesubsidieerde werken; 
➧ de uitvoering van het IRIS 2-plan volgens de planning.
Teneinde hem te helpen bij de uitvoering van zijn taak, zal Mobiel Brus-
sel waarnemingsinstrumenten ontwikkelen (mobiliteitsbarometers, enz.), 
follow-upinstrumenten (boordtabel, indicators, enz.) ter beschikking stel-
len en informatie- en sensibiliseringsmaatregelen (seminaries, enz.) uit-
werken.

Binnen de zes maanden na de definitieve goedkeuring van het plan, zal 
er een operationele synthese opgemaakt worden van de te ondernemen 
acties, hun realisatietermijn, de budgetten ervoor en de verantwoorde-
lijke diensten. In dit rapport zullen ook de maatregelen behandeld wor-
den die een invloed hebben op de mobiliteit en die uitgevoerd werden in 
het kader van de aanverwante bevoegdheden zoals ruimtelijke ordening, 
stedenbouw, openbare werken, transport, economie, enz. Het rapport 
zal de bijdrage van deze maatregelen aan de mobiliteitsdoelstellingen 
van het gewest bepalen.
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Het huidige plan heeft niet de bedoeling om het gewestelijk budget voor 
mobiliteit voor de jaren 2010-2018 vast te leggen. Het komt de rege-
ring toe om, in het kader van de gebruikelijke budgetcyclus de middelen 
vast te leggen voor de uitvoering van het IRIS-plan. De budgettaire ele-
menten van dit hoofdstuk hebben een indicatief karakter.

De verwezenlijking van de doelstellingen van dit plan, waaronder de 
ontwikkeling van eersteklas openbaar vervoer voor iedereen en de her-
waardering van stappen en fietsen als verplaatsingswijze, zijn essentieel 
voor de toegankelijkheid tot de verschillende functies in het gewest. Als we 
een ambitieus programma willen uitvoeren, zullen we aanzienlijke finan-
ciële middelen nodig hebben. De bestaande budgetten volstaan om het 
net in een behoorlijke staat te behouden, maar bieden weinig ruimte voor 
nieuwe ontwikkelingen. Als we de capaciteit en de doeltreffendheid van het 
openbaar vervoer ingrijpend willen uitbreiden, hebben we een veel ruimer 
budget nodig.

Hierbij komen in theorie vier groepen oplossingen in aanmerking. 
Deze kunnen eventueel met elkaar worden gecombineerd:
➧ Een aanzienlijke verhoging van de budgetten die momenteel worden 

toegewezen door de overheid, met inbegrip van Beliris;
➧ Een zwaardere belasting van het gebruik van de auto (rijden en parke-

ren op de openbare weg en in bedrijfsparkings);
➧ De mobilisatie van andere actoren van de burgerlijke samenleving 

(ondernemingen, eigenaars van vastgoed, …);
➧ Een correcte financiering van het gewest.

1

b u d G E T TAI r E  
pl AN N I N G  EN  
fI NAN CI Er I N G
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dE VErwACHTE uITGAVEN

Om de verkeersdruk te verminderen, zal er een modale verschuiving 
moeten plaatsvinden. Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer 
is sterk gestegen, maar de doelstelling zijn nog lang niet bereikt. Voor 
de actieve verplaatsingsvormen zoals het openbaar vervoer hebben we 
meer middelen nodig. 

Als het gewest de doelstellingen van Kyoto niet bereikt, zal het CO2-
emissierechten moeten kopen: die financiële last zal waarschijnlijk een 
groot stuk uit het budget opeisen. Het gewest heeft er dan ook zowel 
vanuit socio-economisch als vanuit budgettair oogpunt belang bij om een 
meer duurzaam beleid uit te werken. Hetzelfde geldt voor de doelstel-
lingen inzake luchtkwaliteit.

Ter illustratie, de investeringen in nieuwe infrastructuren voor open-
baar vervoer en wegen in de periode van 2010 tot 2018 (buiten de 
terugkerende programma’s) bedragen ongeveer 350 miljoen euro voor 
de periode 2010-2015 en 1.850 miljoen voor de periode 2015-2018.

Voor de inrichting van de zones van regionaal belang (Delta, Tour & 
Taxis, josaphat en Schaarbeek-Vorming) zijn extra middelen nodig, meer 
bepaald om de toegankelijkheid van die zones te verbeteren. Onderzoek 
is nodig naar de mogelijkheden om de nodige middelen voor specifieke 
investeringen te halen uit het toegewezen budget voor de ontwikkeling 
van die zones.

MoGElIjkE NIEuwE MIddElEN

Als er onvoldoende overheidsmiddelen beschikbaar worden gesteld, 
zouden de oplossingen van andere grote Europese steden kunnen wor-
den aangewend om extra middelen in te zamelen. Er zijn immers maat-
regelen nodig ten gunste van alternatieven voor de auto, om gebruikers 
ertoe aan te zetten om na te denken over een verantwoord gebruik ervan. 
Het gaat hierbij om:
➧ bijkomende heffingen op de inkomsten uit de parkeerplaatsen langs de 

openbare weg, die door de wegbeheerder worden geïnd, alsook op de 
wegwerkzaamheden teneinde de impact en de duur ervan te beperken

➧ Het invoeren van een systeem voor tolheffing, waarbij bij het binnen-
rijden van het gewest of in functie van de afgelegde afstand een tol 
betaald wordt: deze laatste optie heeft de voorkeur, aangezien hier-
mee iedereen ‘op een billijke manier’ wordt belast in functie van zijn 
‘autogebruik’. Deze tolheffing zou idealiter toegepast moeten worden 
op een uitgestrekt grondgebied (GEN-zone of zelfs Benelux) met een 
modulering van de tarieven naargelang de plaats, het type van de weg, 
de milieukenmerken van de voertuigen en het tijdstip van de dag. Dit 
zal gepaard gaan met corrigerende sociale maatregelen. Hoe ruimer 
het grondgebied rond Brussel waarop de maatregel van toepassing 
is, hoe kleiner het risico dat ondernemingen en gezinnen uit Brussel 
wegtrekken. De tarifering van het gebruik van het wegennet is eerder 
een instrument om het verkeer te regelen dan een bron van financie-
ring. Het kadert in een hervorming van de autobelasting, die eerder 
gericht is op het gebruik van de wagen dan op het bezit ervan; uiter-
aard worden de procedures voor de lokalisatie via satellieten toege-
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past in strikte overeenstemming met de wetgeving op de bescherming 
van de privacy;

➧ de invoering van een taks op de parkeerplaatsen voor kantoorgebou-
wen, die uitsluitend ten laste is van de gebruiker (en dus niet meer 
gefinancierd door zijn werkgever);

➧ aanvullende tarifering van parkeerplaatsen van bedrijven: als de 
bedrijfsvervoerplannen niet de verhoopte verschuivingen teweegbren-
gen van de personenauto naar de andere vervoermiddelen, zouden 
deze aanvullende fiscale maatregelen kunnen worden ingevoerd. In 
zones waar de parkeercapaciteit naast de weg beperkt is, kunnen 
kortingen op die belasting worden toegekend aan bedrijven die een 
gemengd gebruik van hun parkeerplaatsen aanvaarden (‘s nachts 
buurtbewoners, ‘s zaterdags klanten van de plaatselijke handelsza-
ken,…);

➧ een hogere bijdrage van de economische wereld: in Frankrijk (buiten 
het Île-de-France) leveren de financieringsbronnen voor het openbaar 
vervoer in de steden 45% door de Transport-storting, die in 1973 
werd ingevoerd a rato van de loonmassa van de ondernemingen van 
10 werknemers en meer in een stedelijke omgeving. In België wordt 
die extra bijdrage door de bedrijfswereld op een meer conventionele 
basis georganiseerd (80/ 20), waarbij de overheid 20% betaalt van 
de kosten van de abonnementen van de werknemers, op voorwaarde 
dat de werkgevers hun bijdrage tot 80% optrekken;

➧ extra belastingen op de brandstoffen: in Duitsland bepaalt de wet 
(sinds 1987) ieder jaar het bedrag van die taksen, waarvan het pro-
duct varieert van 1,3 tot 3,4 miljard EuR. Meer dan 50% daarvan 
wordt toegewezen aan het openbaar vervoer De recente structurele 
stijgingen van de brandstofprijzen, van hun accijnzen en BTW maken 
het invoeren van bijkomende belastingen echter minder relevant;

➧ de inning van de waardevermeerderingen van het grondbezit bij geïn-
tegreerde operaties op het vlak van Mobiliteit/Ruimtelijke Ordening: 
in Denemarken (Øresund, in de periferie van Kopenhagen) werd 
de financiering van de bouw van een nieuwe wijk (20.000 inwo-
ners/50.000 banen) en de aanleg van een metrolijn vanaf braaklig-
gend terrein dat gratis werd verworven, opgedeeld in 45% afkomstig 
uit de verkoop van de gronden en 15% door grondbelasting. Er zou 
een vergelijkbaar mechanisme (stedenbouwkundige lasten) moeten 
worden ontwikkeld om de transportinfrastructuren te financieren van 
de ‘hefboomzones’ van het gewest.

Van alle mogelijkheden die hierboven worden opgesomd, behoudt het 
IRIS 2-plan de volgende evoluties:
➧ Er zal een hervorming van de verkeersbelasting en van de belasting 

op inverkeerstelling doorgevoerd worden ten voordele van de minst 
vervuilende en minst krachtige voertuigen. Deze hervorming moet 
aanvangen in 2011;

➧ Op 25 maart 2010 heeft de regering zich ertoe verbonden de twee 
andere gewesten te raadplegen teneinde een pilootproject inzake intel-
ligente kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren in de hele GEN-
zone tegen 2013. Ook een systeem van intelligente kilometerheffing 
wordt bestudeerd voor het einde van de legislatuur 2009-2014. Deze 
studie- en overlegopdracht zou worden aangevat vóór 2011. 

➧ De invoering van eigen tariferingssystemen voor het Brusssels Hoofd-
stedelijk Gewest (bijvoorbeeld een stadstol of heffingen voor bijzon-
dere infrastructuren) moet vanaf nu bestudeerd worden. De verschil-
lende toepassingsmogelijkheden van dergelijke systemen, de gevolgen 
ervan voor de mobiliteit, hun impact op het leefmilieu (broeikasgassen, 
luchtkwaliteit enz.) en de socio-economische effecten (gevolgen voor 
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ondernemingen, voor de handel, voor de omwonenden enz.) zouden 
op die manier geanaliseerd worden. De Waalse en Vlaamse Gewesten 
zullen in dit verband geraadpleegd worden.

➧ De verlaging wordt beoogd van het aantal parkeerplaatsen van 
bestaande kantoorgebouwen via milieuvergunningsprocedures. Zelfs 
de belasting van de overtollige plaatsen wordt overwogen in functie 
van de drempels die in de vergunningen worden bepaald voor de 
onderneming en die deze overtollige plaatsen geen andere bestem-
ming geven (omvorming van de parkings voor andere bestemmingen 
binnen het bedrijf of in parkeerplaatsen voor de omwonenden). Deze 
maatregel met betrekking tot het begrenzen van het aantal parkeer-
plaatsen in kantoorgebouwen zal ingevoerd worden in 2011. 

➧ De bijdrage van de economische wereld zal via het mechanisme van 
80/20 geleidelijk aan worden ingevoerd;

➧ In overleg met de bevoegde federale autoriteiten zullen de fiscale en 
parafiscale voordelen die het irrationele gebruik van bedrijfsvoertui-
gen stimuleren worden gewaardeerd (en dan meer bepaald van ter-
reinwagens in stedelijke omgevingen);

➧ Er komt een permanente evaluatie van iedere discriminatie waarvan 
de Brusselaars (en dan meer bepaald de meest kwetsbaren onder 
hen) het slachtoffer zouden kunnen worden door de nieuwe vormen 
van belasting en tarifering;

➧ Via het agentschap wordt het parkeerbeleid ingevoerd, dat de net-
tomiddelen van zijn bedrijfsbalans zal investeren in de aanleg van 
nieuwe openbare en transitparkeerterreinen.

Het IRIS 2-plan vereist dan ook extra budgetten ten opzichte van de mid-
delen die traditioneel worden gebruikt voor de investeringen in mobili-
teit. Aan die investeringskosten moeten nog de terugkerende kosten voor 
exploitatietekorten worden toegevoegd.

De federale overheid moet op een meer intensieve manier investeren 
in het mobiliteitsbeleid van de hoofdstad. Een kwart van de gebruikers 
van het MIVB-netwerk zijn pendelaars die buiten het gewest wonen en 
die beroep doen op het tram-, bus- en metronetwerk dat uitsluitend door 
de Brusselaars gefinancierd wordt. 

Daarom is een bijkomende federale financiering van 25% van 578 
miljoen euro gerechtvaardigd, zijnde 144,5 miljoen euro per jaar, ter 
ondersteuning van het gewestelijk mobiliteitsbeleid. 

 De kilometerheffing zal inkomsten genereren die zullen variëren in 
functie van de gekozen modaliteiten en van het akkoord met de andere 
gewesten. In ieder geval zullen deze inkomsten de implementatiekost en 
de uitbating van het mechanisme dekken. 

Feit is dat de uitvoering van de maatregelen van het plan zal afhangen 
van de beslissingen van de regering. De ontwikkeling van het Plan zal 
dus onderhandeld worden binnen een normale budgettaire context. In 
het kader van de beschikbare middelen zal de regering keuzes maken 
die garanderen dat de IRIS-doelstellingen binnen de beoogde termijn 
behaald worden. 

Het IRIS-plan zal verwezenlijkt worden met behulp van een meer-
jarenplan, dat de budgetten bepaalt en toewijst aan de verschillende 
infrastructuren in het kader van een meerjarig investeringsplan dat elk 
jaar aan de regering zal worden voorgelegd. Dit plan zal een beknopte 
beschrijving geven van de budgetten en de projecten voor de aanleg 
van infrastructuren en uitrustingen, die bijdragen tot het behalen van de 
IRIS-doelstellingen. Dit plan integreert de inrichtingen ten gunste van 
de voetgangers, van de fietsers, van de voorrang van het bovengrondse 
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openbaar vervoer, van het ondergrondse aanbod maar ook ten gunste 
van de wegcapaciteit, de parkeermogelijkheden, enz. 

Op dezelfde manier zullen de beheerscontracten van de parastatale 
instellingen, wiens functies direct of indirect gerelateerd zijn aan de 
mobiliteitsuitdagingen, eveneens hun bijdrage aan de IRIS-doelstellin-
gen aantonen. Het beheerscontract van de MIVB zal niet alleen de inrich-
tingen en uitrustingen beschrijven, maar ook de uitbatingsmodaliteiten 
die het behalen van de IRIS-doelstellingen verzekeren. In dit kader zullen 
de budgettaire elementen gepreciseerd worden.

BIJLAGE 2011-2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

miljoen € (waarde 2010) gemiddeld 
per jaar

Recurrent budget en investeringen

Algemeen beleid 
(strategie en promotie) 15 13 13 14 15 17 16 17 17

Openbaar Vervoer

– Infrastructuur en wegen 100 100 100 100 100 100 100 100 100

– Functionering en 
   investeringen 488 488 488 488 488 488 488 488 488

Wegen en openbare ruimtes

– Algemeen beleid 1 1 1 1 1 1 1 1 1

– Infrastructuur 118 118 118 118 118 118 118 118 118

Totaal recurrrent budget 
en investeringen 722 720 719 720 721 723 722 723 723

Noden IRIS2

Metro - pre-metro 93 4 52 128 127 260 120 40 16

Tram met hoog dienstniveau 47 1 98 78 66 10 26 45 50

Rollend materieel + stelplaatsen 49 1 80 60 59 150 42 0 0

Wegen 25 44 28 41 41 13 13 12 11

P+R 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fiets 25 24 25 19 12 30 30 30 29

VICOM 55 43 100 93 54 32 42 42 35

Gespecialiseerd wegennet 4 0 5 5 5 5 5 5 3

Voetgangers 1 0 1 1 1 1 1 2 2

Algemeen beleid en divers 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Rekeningrijden 50 50

Algemeen totaal noden IRIS2 317 122 395 429 369 506 335 231 151

Al geprogrameerd in 
de openbare werken-plan 60 121 68 61 96 110 20 0 0

Te financieren 258 1 327 369 273 396 315 231 151

al in Beliris geprogrameerd  
(in openbare werken-plan 
geprogrameerd) 16 44 27 29 30 0 0 0 0
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