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INLEIDING

DE KILOMETERTAKS IS ASOCIAAL EN WEINIG EFFICIËNT OM HET 
AUTOVERKEER TE MINDEREN

Iedereen in België wordt getroffen door de rampzalige organisatie van onze mobiliteit. 
De inwoners van Brussel en omgeving zijn er de grootste slachtoffers van? 

Brussel is een van de meest dichtgeslibde steden van Europa. De auto is in België de 
dominante vervoerswijze, want er zijn weinig alternatieven. En dat zorgt voor veel 
sociale en milieuproblemen. Lawaai, luchtvervuiling, fileleed, onveiligheid op de weg, 
tijdverlies en stress door files, bezetting van de openbare ruimte. Luchtvervuiling leidt 
tot bijna 10.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in België. De broeikasgasemissies 
die zorgen voor de klimaatopwarming, blijven maar toenemen. In beide gevallen zijn 
vervoer en transport bij de belangrijkste oorzaken. 

Als oplossing op de overlast wil de Brusselse regering een kilometertaks inzetten. In 
deze studie leggen we uit waarom dat een asociaal en inefficiënt antwoord is.

De kilometertaks is asociaal. Hij verkort de files, maar doet dat door iedereen uit te 
sluiten die zich het "recht om te rijden tijdens de spits” niet meer kan veroorloven. 
Werknemers die geen alternatief hebben voor hun spitsuurtraject met de auto, 
bekopen het duur. Het gaat om bedragen tot 1300 per jaar. Dat is een maandloon 
voor sommige mensen. 

De kilometertaks is bovendien niet efficiënt in het verminderen van autogebruik, dus 
ook amper efficiënt in het verminderen van vervuiling. Op een gemiddelde weekdag 
verminderen de voertuigkilometers met slechts 7,7%, in het weekend stijgen ze echter
met 3 à 4%. Er is dus een verplaatsingseffect. 

Werkgeversfederaties (VBO, VOKA, BECI, FEBIA) zijn natuurlijk erg te vinden voor zo’n 
taks, die komt namelijk op de schouders van de werknemers terecht, niet op die van 
de werkgevers. Maar zij zijn er enkel voor te vinden als het op het hele grondgebied 
van België geldt. Een eenzijdige Brusselse kilometertaks zou volgens hen enkele de 
files van Brussel naar de periferie verplaatsen. Er wordt namelijk geen enkel 
alternatief geboden, dus blijven mensen naar de auto grijpen en dus in de file staan …
Daarmee los je natuurlijk de milieuvervuiling niet op. 

SOCIALE EN EFFICIËNTE ALTERNATIEVEN VOOR 25% MINDER 
AUTOVERKEER

De PVDA wil de vervuiling en het mobiliteitsprobleem écht aanpakken. In deze studie 
presenteren we dan ook een alternatief routeplan. Het breekt met de regionalistische 
visies van de andere partijen en pleit voor een federale aanpak. Er moet onderling 
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overleg zijn, onder het gezag van een federale mobiliteitsminister. Zo kunnen we 
blokkeringen uit het verleden vermijden. 

Het is een plan met vier belangrijke maatregelen die alternatieven voor de auto 
creëren. Het is sociaal en het zet in op performanter en goedkoper openbaar vervoer. 
Het is ambitieus en wil het autogebruik en van de vervuiling echt terugdringen, zonder
de asociale effecten van de Brusselse kilometertaks. 

Met collectieve en omkaderde schoolmobiliteitsmaatregelen kunnen we het 
autoverkeer in de spitsuren met 10% verminderen. Deze maatregel kan op Brussels 
niveau genomen worden met onmiddellijke ingang. Als we het aanbod van de vier 
vervoersmaatschappijen toegankelijker maken en beter integreren, kunnen we nog 
eens 5% extra verminderen. Dankzij 15 nieuwe snelbus- en sneltramlijnen in een 
hoofdstedelijk mobiliteitsnet, kan nog eens 15% auto’s van de weg gehaald worden. 

De PVDA pleit ook voor een federaal spoorweginvesteringsplan dat aansluit bij de 
ambities van het plan 2013-2025 voor de regering-Michel erin snoeide. Het gaat om 
een investering van 50 miljard over 10 jaar. Bijna het driedubbele van de huidige 
investeringsambitie. 

WAAROM HET HUIDIGE MOBILITEITSBELEID FAALT

BRUSSEL, FILEKAMPIOEN DANKZIJ HET CONCURRENTIEREGIONALISME

Versnipperde bevoegdheden voor mobiliteit bieden alleen maar nadelen: concurrentie,
blokkeringen langs verschillende zijden, gebrek aan een algemene visie … Dit alles 
leidt tot overmatig autogebruik. Het plan van de Brusselse kilometerheffing bevestigt 
deze mislukking alleen maar. 

De PVDA wil uit deze spiraal komen met een geïntegreerde en nationale visie op 
mobiliteit.

Brussel en zijn rand zijn een perfect terrein om vast te stellen hoe het huidige 
mobiliteitsbeleid faalt. De zinloze bevoegdheidsverdeling leidt tot een algemene 
impasse en stilstaand verkeer op de wegen.

Het openbaar vervoer in en rond Brussel wordt verzorgd door vier verschillende 
operatoren: MIVB, TEC, De Lijn en de NMBS. Terwijl de combinatie van dit meervoudig 
aanbod een pluspunt zou kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld in Parijs of Berlijn het geval 
is, is het in Brussel voor de gebruikers een chaos:

• verschillende, onverenigbare en onbegrijpelijke tarieven en extra kosten als je 
de maatschappijen moet combineren;

• Verschillende geldigheid naargelang de tickets;

• overstappen zijn niet op elkaar afgestemd en de informatie stroomt niet door.

Tegelijk dwarsbomen talrijke kleingeestige politieke en egoïstische motieven de 
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mobiliteitsplannen. Om maar een paar voorbeelden te geven:

• Gemeenten en de Vlaamse overheid blokkeren tramlijnprojecten in de Vlaamse 
rand om de komst van Brusselaars te voorkomen1

• De projecten van De Lijn in Brussel worden tegengehouden als reactie op de 
Vlaamse blokkeringen tegenover de MIVB2 en om te protesteren tegen het 
gebrek aan overeenstemming over de vliegtuigen die over Brussel vliegen en 
de uitbreiding van de ring3

• Uit politiek opportunisme worden vergunningen voor de aanleg van GEN-lijnen 
laat toegekend of geweigerd in Brussel4, in Vlaanderen5en in Wallonië6;

• De Vlaamse overheid blokkeert het carpoolstrookproject op de E4117

Een ander symptoom van dit falen van de huidige politieke structuur is dat projecten 
worden uitgevoerd zonder enig overleg, wat het wantrouwen tussen de autoriteiten 
versterkt:

 De NMBS weigert in Brussel meer stations te openen en de bediening drastisch 
op te voeren;

 De Vlaamse overheid start zonder overleg een project om de ring te verbreden;

 Het Brussels plan voor een kilometerheffing.

Het gebrek aan politieke wil komt ook tot uiting in de investeringen:

1. Het project brabantnet van De Lijn, dat bedoeld was voor de aanleg van tramlijnen
om de rand met Brussel te verbinden en van een ringtram om de 
activiteitspolen van de rand op elkaar te aan te sluiten wordt afgeremd omdat 
de Vlaamse overheid budgettaire besparingen oplegt. Er kwam alleen een 
nieuwe buslijn;

2. Het Fiets-GEN, dat de binnenstad van Brussel zou moeten verbinden met 
fietspaden in eigen bedding, sleept al jaren aan, hoewel het geld er is. Het 
wordt namelijk gefinancierd door Beliris, een federaal fonds dat ter beschikking 
staat van Brussel; 

3. De werven van het GEN van de NMBS lopen voortdurend vertraging op en zelfs 

1  https://bral.brussels/en/artikel/trams-bruxello-flemishs-a-common-project  en  
2  https://www.rtbf.be/info/regio's/detail_la-stib-ne-can't-extend-his-lines-to-flanders?

id=8093968
3  https://www.vrt.be/vrtnws/en/2018/03/06/la_liaison_en_tram traverser 

laeroportnestportnestproemain-1-3158237/
4  https://www.rtbf.be/info/bedrijf/detail_le-rer-is-now-termine-a-99-en-flandre?

id=10084025
5  https://journals.openedition.org/brussels/1205
6  https://www.lesoir.be/209350/artikel/2019-02-28/nog-geen-vergunning-urbanisme-voor-

een-rer-trucker-trucker
7  https://www.rtbf.be/info/regio's/detail_la-bande-reserve-au-covoiturage-sur-la-e411-s-

arrete-a-la-frontiere-linguistique-pour-le-moment?id=10211312
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op de lijnen die klaar zijn, blijft een verhoogd aanbod uit.
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Modale opsplitsing van het woon-werkverkeer van actieve werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

Bronnen : https://journals.openedition.org/brussels/2831

De rampzalige gevolgen van deze politieke structuur zijn duidelijk zichtbaar op het 
terrein: degenen die het meest met de auto naar Brussel komen, zijn de bewoners van
de binnenstad, direct buiten de Brusselse gewestelijke grenzen. Het openbaar vervoer 
is hier inderdaad het meest inefficiënt:

• De lijnen van de MIVB worden aan de grenzen van Brussel onderbroken. 
Daardoor moeten pendelaars overschakelen op lijnen van andere operatoren, 
die minder worden bediend en moeten ze meer overstappen;

• Het aanbod van de NMBS concentreert zich op intercity-verbindingen. Korte 
verbindingen die als minder rendabel worden beschouwd en secundaire stations
worden verwaarloosd;

• Het gebrek aan een tarifaire eenmaking is bijzonder nadelig aan de 
onmiddellijke grenzen van Brussel: passagiers moeten zo met tickets jongleren 
en er vaak twee betalen om hun bestemming te bereiken.

We willen de mobiliteit deblokkeren door een federale aanpak. We willen uit 
deze negatieve spiraal komen en een geïntegreerde mobiliteitsvisie 
ontwikkelen, die ten dienste staat van de bevolking en het klimaat. We moeten 
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die anders inrichten. Niet op basis van inefficiënte regionale scheidslijnen, 
maar op basis van stedelijke bekkens en de realiteit van de mobiliteit van de 
mensen.

EEN MOBILITEITSAANPAK DIE INDIVIDUEEL AUTOGEBRUIK VISEERT, MAAR

GEEN COLLECTIEVE ALTERNATIEVEN BIEDT, ZAL ASOCIAAL EN WEINIG 
DOELTREFFEND ZIJN TEGEN AUTOGEBRUIK

De overheid van het Brussels Gewest koos voor een negatief beleid en een benadering
die individuele automobilisten straft, zonder enige sociale overweging. Dit vergroot de 
ongelijkheid nog meer:

- Het straatparkeren afschaffen en de tarieven verhogen maakt het leven moeilijk
voor zij die in dichtbevolkte buurten wonen en hun auto moeten gebruiken 
omdat ze bv ploegenarbeid doen. Tegelijkertijd blijft men privéparkeerplaatsen 
creëren, die onderbenut zijn en de vastgoedontwikkelaars en multinationals uit 
de sector verrijken;

- Een Lage-emissiezone creëren versnelt vooral de verkoop van nieuwe auto's.8 De 
Brusselse regering heeft de geprogrammeerde veroudering van de auto's, 
waarvan FEBIAC droomde, ingevoerd. Wat we niet zo zeker weten is of die 
nieuwe auto's effectief ook minder vervuilen dan de oudere. Dat de minst rijke 
gezinnen, die zich geen nieuwe auto kunnen veroorloven, Brussel niet meer 
kunnen binnenrijden, is dan weer wel een zekerheid.

Tegelijkertijd stijgen de tarieven van de MIVB voortdurend9. Opnieuw ten nadele van 
de minst rijke gezinnen. Hun inkomen stijgt niet, maar zij zijn wel de belangrijkste 
gebruikers.

Er is geen beleid dat werk maakt van meer sociale woningen of controle op huur- of 
koopprijzen voor woningen. Daardoor zijn meer en meer Brusselaars verplicht om het 
gewest te verlaten als ze betaalbaar willen wonen. En zo zien ze zich gedwongen om 
meer en meer te betalen voor hun autoritten of om afhankelijk te zijn van het 
onvoldoende efficiënte aanbod van openbaar vervoer.

Het Brussels beleid benadeelt zijn bewoners drie keer: Meer betalen om zich met de 
auto te verplaatsen, om het openbaar vervoer te nemen en om te wonen.

Bovendien werken die maatregelen niet: het wegverkeer in Brussel daalt te weinig en 
blijft toenemen in de rand, evenals de files in het hele hoofdstedelijk gebied10. 
Luchtvervuiling is nog altijd een probleem. Als het autobezit per gezin in Brussel daalt,
is dat vooral te wijten aan de verarming van de bevolking, die het zonder voertuigen 

8  https://www.iew.be/zijn emissiearme zones effectief?/
9  https://gewestbrussel.pvda.be/nieuws
10 https://goodmove.brussels/nl/diagnostic/waarom-zijn-er-meer-files-in-brussel-terwijl-het-  

aantal-autos-op-de-weg-vermindert/
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moet stellen en des te meer geïsoleerd is.11

WAAROM DE WERKGEVERSFEDERATIES EN DE AUTOLOBBY VOOR DE 
KILOMETERTAKS ZIJN

Als er geen alternatief wordt geboden voor verplaatsingen zonder auto, zal de 
kilometerheffing de gezinnen en werknemers in Brussel en de rand harder treffen.12

Deze kilometerheffing is een eis van de werkgevers. Ze krijgt de steun van het VBO, 
VOKA, BECI, UWE en Agoria, maar ook van de autolobby, FEBIAC, Traxio en Renta, op 
voorwaarde dat ze wordt uitgebreid naar heel België. Men denkt eraan om het gebruik
van de auto in de spits duurder te maken, om zo de files en de kosten voor bedrijven 
van mensen die te laat zijn te verminderen. Kortom, de werknemers moeten betalen 
om verkeersopstoppingen terug te dringen. Problemen die het gevolg zijn van de 
economische organisatie en een falend beleid.

Ondanks de zeer hoge bedragen die de automobilisten zullen moeten betalen, zal 
deze belasting de mobiliteits- en milieu-uitdagingen nauwelijks aanpakken. De 
bedenkers spreken van een daling van slechts 7,7% in het doordeweekse verkeer, 
terwijl het in het weekend met 3 to 4% zal toenemen.13

Een betere mobiliteit vereist inderdaad een beleidsverandering, alternatieven, 
overheidsinvesteringen en een andere organisatie van de samenleving. De meeste 
mensen rijden niet voor de lol met hun auto rond. De oorzaken van het autoverkeer 
zijn elders te vinden: lokale diensten verdwijnen en dat zet mensen ertoe aan om zich 
meer en meer te verplaatsen, het gebrek aan efficiënte alternatieven voor de auto, de
fiscale steun voor de rijkste automobilisten enz.

VIER SOCIALE EN EFFICIËNTE ALTERNATIEVEN OM HET 
AUTOGEBRUIK MET 25% TE MINDEREN

1. DE VOLGENDE 10 JAAR IN TOTAAL 50 MILJARD INVESTEREN IN DE 
NMBS

Spoorwegen zijn essentieel om een structureel aanbod van openbaar vervoer op 
nationale schaal te garanderen. Een hergefinancierde NMBS is de hoeksteen van een 
betere nationale mobiliteit. Een ambitieus beleid zou het spoorverkeer zowel op 
nationaal vlak als in en rond Brussel kunnen verdubbelen. We willen terug naar de 
oorspronkelijke ambities van het investeringsplan 2013-2025, dat 50 miljard voorzag, 

11  https://bisa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Focus-32_NL_rb_0.pdf
12 https://gewestbrussel.pvda.be/  

de_brusselse_kilometerheffing_een_asociaal_en_ondoeltreffend_voorstel 
13 https://www.tmleuven.be/nl/project/Impactstudies-SmartMove/projectfile/497  
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voor de regeringen-Di Rupo en Michel daarin snoeiden. 14 50 miljard op 10 jaar zou 
bijna een verdriedubbeling zijn van het huidige investeringsplan. Dat bedraagt 18 
miljard op 10 jaar. 

Op korte termijn betekent dit dat de GEN-infrastructuur die er al ligt in Brussel 
versneld in gebruik kan worden genomen. De frequenties op het net kunnen dan ook 
verhogen. En er moet een einde komen aan de constante personeelsvermindering. 

Op middellange en lange termijn moet de overige GEN-infrastructuur sneller gebouwd 
worden. Dit nationaal investeringsplan voor het spoor moet een centrale as van het 
post-Covid-relanceplan worden. 

Het meest gebruikte openbaar vervoersmiddel in België is het spoor. Dat geldt ook 
voor verplaatsingen tussen Brussel en de rand. Toch heeft de NMBS het aanbod niet 
verhoogt, door de constante besparingen.

De spoorwegarbeiders hebben een zware prijs betaald voor deze bezuinigingen. Het 
aantal werknemers is gestaag gedaald, terwijl er meer treinen moeten worden 
bestuurd en meer mensen vervoerd. De werkdruk is dus enorm toegenomen. 

Ook voor reizigers zijn de gevolgen bekend: overvolle treinen, opeenvolgende 
vertragingen als gevolg van een slecht onderhouden netwerk, plannen om lijnen af te 
schaffen, tientallen gesloten loketten en stations. Dit beleid wil doelbewust het 

14  https://www.lesoir.be/art/284914/article/economie/2013-07-20/sncb-plan-d-investissement-2013-2025-est-adopte et 
https://www.ptb.be/une_mobilite_fluide_et_durable 
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openbaar spoorwegbedrijf vernietigen, terwijl de vraag naar goed openbaar vervoer 
net toeneemt. De 3 miljard aan besparingen die de laatste federale regering tussen 
2014 en 2019 heeft opgelegd, hebben de zaak alleen maar erger gemaakt.

Waarom doet men dat dan? Wat zit er achter de kostenbesparingen, het 
personeelsbestand inkrimpen, diensten die niet rendabel zijn afschaffen en de 
voormalige eenheidsmaatschappij opsplitsen in NMBS en Infrabel … Het heeft allemaal
tot doel om ons openbaar spoor voor te bereiden op privatisering en liberalisering.

De nieuwe federale regering heeft deze trend nog lang niet omgebogen. Onlangs 
kondigde ze het vervoersplan 2020-2023 aan. Dat is weinig ambitieus en gaat niet 
gepaard met een herfinancieringsproject voor het spoor. Er werd ook 100 miljoen aan 
nieuwe investeringen aangekondigd in 2021. Maar dat is helemaal niet genoeg om het
hoofd te bieden aan de uitdagingen waar we voor staan.15 Ook de werkdruk zal niet 
afnemen. De opgelegde productiviteitsstijging voor het personeel van de spoorwegen 
blijft. Tot slot is geeft de regering het plan om de spoorwegen voor concurrentie open 
te stellen niet op. Ze stellen het enkel uit. 

Het regeerakkoord zegt dat het de openstelling voor concurrentie zal uittesten en de 
expertise van de private sector in de NMBS binnenhalen.16 Nochtans tonen 
verschillende voorbeelden aan dat de liberalisering van de spoorwegen enkel leidt tot 
minder efficiëntie en duurdere tickets. Dat betekent dus ook dat het mensen niet 
aanzet tot meer het openbaar vervoer nemen. Ook een positieve impact op de 
klimaatopwarming blijft dus achterwege. Als we een efficiënte treindienst willen, 
moeten we voldoende overheidsinvesteringen doen. Dat is een noodzakelijke 
voorwaarde.17

Toch is het mogelijk om het treingebruik in België te verdubbelen, als we de 
frequentie van de treinen verhogen, als we het netwerk beter inrichten en als we 
investeren in de infrastructuur.18 Het GEN-project in Brussel heeft eigenlijk ook als doel
om de treindiensten en het gebruik van het spoor in en rond Brussel te verdubbelen.19,
alleen zijn die plannen niet haalbaar in het huidige politieke kader.

Om het aantal treinreizen te verdubbelen en het gebruik van de auto op 
grootstedelijk en nationaal vlak sterk te verminderen, eisen wij:

Onmiddellijk:

• De stopzetting van de sluiting van loketten en treinstations

• De verhoging van het aantal treindiensten op de afgewerkte GEN-lijnen.

15  https://www.lecho.be/bedrijven/transport/100-miljoen-d-euros-d-investeringen-
debloques-pour-la-sncb-et-infrabel/10266607.html

16  https://www.pvda.be/nmbs_vivaldi_zet_de_deur_open_voor_privatisering
17  https://dial.uclouvain.be/pr/boreale/object/boreale%3A212342/datastream/PDF_01/view
18  https://www.integrato.be/wp-content/uploads/2020/05/BrochureEN_Integrato.pdf
19  https://www.ieb.be/Het GEN-project-RER-quesaco-en/of-is-op-Artikel-2-op-2-het GEN-

decrypt
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• Stopzetting van de tariefverhogingen.

• Een nationaal investeringsplan voor het spoorvervoer van 50 miljard euro in tien
jaar. Met als pijler van het herstelplan: heropening van lijnen, stations en 
diensten om het gebruik van treinen in België te verdubbelen. Dit komt overeen
met een verdrievoudiging van de investeringen.

• Behoud van het huidige werkgelegenheidsvolume en uitvoering van een 
ambitieus aanwervingsbeleid

• Stopzetting van de plannen om te liberaliseren en zich open te stellen voor de 
privésector, om een openbare spoorweg te garanderen.

Tegen het jaar 2025:

• De GEN-lijnen voltooien, door de werkzaamheden te versnellen via adequate 
financiering, en de treindiensten op het volledige GEN-netwerk verhogen.

• De toegankelijkheid van alle stations voor mensen met beperkte mobiliteit 
verbeteren.

• De NMBS tot één overheidsbedrijf herenigen.

• Een honderdtal stations heropenen en de stations tot intermodale 
mobiliteitsplatformen omvormen, met een aanbod van deelauto's en -fietsen, 
een goede overstapregeling met het lokale openbaar vervoer en veilige en 
kosteloze parkeerplaatsen.

Tegen het jaar 2030:

• De uitvoering van het Integrato-plan: een dienstregeling van vier treinen per 
uur tussen grote steden en op de lijnen van en naar hun agglomeraties.

• Het hoogtepunt van het investeringsplan: opening van nieuwe lijnen en stations
in het hele land.

2. DE AUTOVERPLAATSINGEN NAAR SCHOOL VERMINDEREN MET 10% 
DOOR COLLECTIEVE EN OMKADERDE ALTERNATIEVEN

Het woon-schoolverkeer in Brussel is goed voor 25% van de verplaatsingen tijdens de 
spits. 20  40% van die verplaatsingen gebeuren op dit moment met de auto21. In Gent 
of Antwerpen gaat dat over minder dan 15%. Voor heel Vlaanderen 30%.

Dit is om verschillende redenen problematisch. Ten eerste zijn kinderen bijzonder 
kwetsbaar voor luchtvervuiling en het verkeer van en naar school verhoogt hun 
blootstelling.22 

20  https://mobilite-mobiliteit.brussels/en/observatoire-de-la-mobiliteit.brussels
21  https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/standaard/bestanden/farde_pds_2016_fr.pdf
22  https://archive.ptb.be/artikels/ouders/kinderliefhebbers-van-de-lucht-gezondheis-

scholen
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Ten tweede vormt het noodzakelijk autogebruik om de kinderen te brengen of op te 
halen een factor in het verdere autogebruik. Eens men in de auto zit, zullen mensen 
vaker met de auto blijven rijden. Zo moeten ze niet van vervoermiddel veranderen en 
hebben ze minder onderbrekingen in hun traject (zoals een parkeerplaats vinden, 
parkeren, spullen meenemen, te voet naar een bushalte of station gaan …). Een van 
de belangrijkste redenen waarom een gezin een auto koopt, is overigens kinderen 
hebben.23

Autogebruik in woon-schoolverkeer kan je nochtans heel eenvoudig en goedkoop 
oplossen. Voorzie in alternatieven te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. 
Dan daalt het autoverkeer tijdens de spitsuren met 10% en vermindert het ook buiten 
de spitsuren. Daarnaast worden kinderen minder aan luchtvervuiling blootgesteld.  

23  https://ibsa.brussels/sites/standaard/bestanden/publicatie/documenten/Focus-32_EN_rb
%20%281%29.pdf
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Daarom willen we meteen een totaalaanpak ontwikkelen om het autoverkeer 
naar scholen te halveren:

• Een schoolvervoer ontwikkelen volgens het STOP-principe (stappen, 
trappen, openbaar vervoer, privévervoer): te voet (wandelbus)24), met de 
fiets (fietsbus25) en met het openbaar vervoer (shuttlebussen of 
aangewezen personeel in MIVB-voertuigen en -stations).  

o Kinderen worden in groep begeleid vanuit de nabijgelegen grote haltes 

en van naschoolse opvang naar school en vice versa.

o Een fietsdocent begeleidt de kleine fietsers in groep langs een route waar

de kinderen worden opgehaald en naar de klas fietsen.

o Stewards begeleiden de kleintjes aan de belangrijkste bus-, tram- en 

metrohaltes bij het in- en uitstappen. Indien nodig worden er 
schoolbussen gecharterd.

 Heraanleg van de schoolomgeving om de vervuiling door auto's te verminderen:

o In de buurt van scholen wordt 20 km/u de regel en wordt het doorgaande

verkeer omgeleid via tijdelijke of permanente herinrichtingen 
(eenrichtingsstraten, afgesloten straten etc.).

o Kinderen worden niet meer met de auto aan de schoolpoort afgezet. Als 

een auto onvermijdelijk is, worden kinderen afgezet bij haltes vanwaar ze
in groep naar school gaan.

o Het fiets- en voetgangersnetwerk wordt met voorrang ontwikkeld om 

scholen te bedienen.

Deze twee maatregelen met onmiddellijke ingang kosten heel weinig:

De reorganisatie van het schoolvervoer heeft een minimale kostprijs, namelijk 

die van coaches en stewards, die zou kunnen worden gedekt door het Belgische en 
Europese post-covid-herstelbudget.

3. TEC, MIVB, NMBS EN DE LIJN INTEGREREN EN TOEGANKELIJK 
MAKEN ZONDER MEERKOST

We kunnen de druk van de auto's in Brussel onmiddellijk verminderen zonder 
werknemers en gezinnen te benadelen. Een betere onmiddellijke integratie van het 
bestaande openbaar vervoersaanbod alleen al zou het autoverkeer in en rond Brussel 
met 5% kunnen verminderen26.

24  http://mobilite.wallonie.be/nieuws/le-pedibus--a-pied-a-lecole
25  https://www.provelo.org/en/pagina/ecole-velobus
26  https://mobilit.belgium.be/sites/standaard/bestanden/r4b_rapport_final_en_deel1_0.pdf
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Momenteel maakt minder dan een tiende van de gebruikers van het openbaar vervoer
gebruik van het gecombineerde aanbod van de 4 operatoren. De trein, TEC en De Lijn 
worden onderbenut door de Brusselaars en de pendelaars geven er de voorkeur aan 
om in de bussen van de gewestelijke operatoren of in de treinen te blijven, zelfs als ze 
tijd kunnen winnen door gebruik te maken van de MIVB in Brussel, om niet twee keer 
te hoeven betalen.

In Brussel zou één persoon op vier bij zijn verplaatsingen met het openbaar vervoer 
tijd besparen door het aanbod van de vier operatoren te combineren in plaats van 
alleen van de MIVB gebruik te maken. Maar daarvoor moet je een MTB-toeslag 
betalen. Vandaag kost dat MTB-abonnement 583 euro in plaats van 499 euro voor het 
uitsluitend MIVB-abonnement. Dat ontmoedigt duidelijk heel wat potentiële 
gebruikers.

Gemiddelde tijdsbesparing op het openbaar vervoer door het aanbod van de MIVB te combineren met dat
van de andere operatoren.

Bronnen : https://journals.openedition.org/brussels/1652

De situatie in de rand is niet veel beter. Neem het geval van een pendelaar die van 
Sint-Genesius-Rode naar Brussel moet gaan. Voor dit traject kan die beroep doen op 
drie verschillende operatoren. Wat een voordeel zou kunnen zijn, verandert in een 
hindernisparcours: eerst moet je een van de meervoudige tariefformules van de 
operatoren kiezen. Als die keuze eenmaal is gemaakt, kan je niet meer van exploitant 
veranderen, bijvoorbeeld als een bus of trein te laat komt.
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De Brusselse regering besloot om het bestaande MTB-abonnement uit te breiden naar 
enkele randgemeenten, maar verhoogde meteen de prijs voor alle gebruikers tot 775 
euro27. Ten eerste is die uitbreiding naar de meest nabije periferie (binnen een straal 
van 11,5 km) te beperkt om echt doeltreffend te zijn. Een straal van 20km is nodig. 
Maar bovendien is  de prijsdrempel nog hoger geworden. Terwijl we net het 
omgekeerde signaal moeten geven en de 4 operatoren toegankelijker moeten maken 
voor alle gebruikers.

De PVDA eist 

 de onmiddellijke toegang tot het aanbod van de 4 openbare 
vervoersmaatschappijen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor elke 
abonnee van één die vier operatoren, tegen een ongewijzigd tarief. 

 We willen ook dat de MIVB-biljetten langer geldig zijn, zonder een 
prijsverhoging, tot in de gemeenten in de binnenstad. Omgekeerd 
moeten pendelaars met een ticket dat toegang geeft tot Brussel (NMBS, 
TEC of De Lijn) zonder extra kosten op het MIVB-net kunnen reizen.

De tarieven voor het hele openbaar vervoersaanbod integreren, vereist geen extra 
investering. Die bussen, trams, metro's en treinen rijden al! Anderzijds moeten de 
financieringssleutels op interregionaal en federaal niveau worden heronderhandeld. 
Dat zal enige politieke moed vergen, maar het zal niet ingewikkelder zijn dan de 
geplande onderhandelingen over de kilometerheffing.

In een tweede fase moeten we overgaan naar volledig gratis openbaar vervoer. Eerst 
in Brussel, vervolgens in het ruimere MTB-gebied. Gratis openbaar vervoer is haalbaar 
en wenselijk. Het zou de verwachte vermindering van het autoverkeer door deze 
eerste twee maatregelen verdubbelen.28

4. HET GEN-NETWERK UITBREIDEN MET 15 NIEUWE SNELBUS- EN 
SNELTRAMLIJNEN, IN PLAATS VAN DE RING TE VERBREDEN

Alternatieven aanbieden voor de auto is de eerste hefboom om het autoverkeer 
tussen Brussel en de periferie te verminderen. We kunnen 15% van de autowegen 
krijgen door in te zetten op het GEN-spoorwegnetwerk, door snelbussen en sneltrams 

in een eigen bedding en met fietssnelwegen.29 Dit kan volledig bekostigd worden door 

een cofinanciering tussen de gewestelijke en federale overheden. Als we het 
ringverbredingsproject van de Vlaamse overheid stopzetten, kunnen we een deel van 
de voorziene middelen herinvesteren in dit hoofdstedelijk mobiliteitsnetwerk.

Ter herinnering: de meeste autobestuurders richting Brussel zijn bewoners van de 

27 https://gewestbrussel.pvda.be/  
openbaar_vervoer_15_duurder_in_ruil_voor_0_meer_aanbod 

28 https://regiondebruxelles.ptb.be/  
etude_face_l_climate_emergency_free_common_transport_is_n_nodig 

29  https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/r4b_rapport_final_fr_deel2.pdf
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Rand, onmiddellijk buiten de Brusselse gewestelijke grenzen. Wanneer er efficiënte 
infrastructuren en diensten worden gecreëerd, blijken die net uiterst succesvol in 
Brussel en de Rand. Dat illustreren volgende cijfers:

 Twee keer zoveel reizigers op TEC Conforto-lijnen die Waals-Brabant en Brussel 
verbinden, sinds  de frequentie en snelheid tussen 2009 en 2016 toenam (van 
1000 tot 2000 reizigers per dag).

 50% meer reizigers tussen 2002 en 2017 in de stations van Boondaal, Jette, 
Meiser en Etterbeek, nadat de frequenties verhoogd werden en de Schuman-
Josafattunnel geopend werd.

 40% meer fietsers (750/dag) tussen 2012 en 2017 op de nieuwe (nog niet 
afgewerkte) fietsostrade tussen Leuven en Brussel

Met een alternatief aanbod hoeven mensen de wagen niet meer te nemen. Daarom 
vragen wij een ambitieus investeringsplan:

Naast het GEN van de NMBS, een openbaar vervoersnet (snelle trams en bussen) met 
eigen bedding uitbouwen dat de Rand en Brussel verbindt. Op basis van de plannen 
van het oude buurtspoorwegennet30 en de huidige lijnen van TEC en De Lijn enerzijds 
en de plaatsen met slechte treinverbindingen (dorpskernen, industrieparken, 
kantoorpolen) anderzijds, kunnen we een vijftiental prioritaire verbindingen zien. Die 
vormen ofwel een uitbreiding van de MIVB-lijnen aan de Rand, ofwel een langere 
verbinding met Vlaams- en Waals-Brabant. De lijnen zouden een betere verbinding 
garanderen voor bijna 450.000 inwoners in de Rand, waaronder minstens 75.000 
werknemers en 15.000 leerlingen die naar Brussel pendelen.31

Ons snelbus- en sneltramnet in de Rand.

• In een eerste fase zouden deze lijnen overeenkomen met een busnetwerk in 

eigen bedding. Het voordeel hierbij is dat het onmiddellijk kan worden 
uitgebouwd.

• Tegen 2025 zouden de bestaande tramlijnen verlengd worden richting de 

Rand (Grimbergen, Linkebeek, Sterrebeek, Sint-Pieters-Leeuw of Zaventem)

• Voor 2030, afhankelijk van hoe succesvol de buslijnen zijn, zouden in dezelfde 

bedding sneltrams kunnen worden uitgebouwd, richting wijken die verder zijn 
van de Rand.

Het Fiets-GEN-netwerk 

Het GEN-fietsbeleid staat al enkele jaren op de planning en wordt gefinancierd door 
Beliris, maar laat nog steeds op zich wachten. Toch zouden bijna 250.000 inwoners 
van de Rand, waarvan 40.000 pendelende werknemers naar Brussel, tijd besparen 
door zich in de spits met de fiets in plaats van met de auto te verplaatsen. De 

30  https://nl.wikipedia.org/wiki/Buurtspoorwegen_van_de_provincie_Brabant
31  https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/bxl-mob-6ecahiers-fr.pdf

16

https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/bxl-mob-6ecahiers-fr.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buurtspoorwegen_van_de_provincie_Brabant


initiatiefnemers van het project hopen overigens bijna 2500 fietsers per dag aan te 
trekken op elke fietsverbinding. Het is daarom broodnodig om dit beveiligde netwerk 

met eigen bedding snel in gang te zetten. Idealiter moet het operationeel zijn in 
2025. 32 Dit gaat natuurlijk hand in hand met verdere investeringen in het Brussels 

fietsbeleid.

32  https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/se-deplacer/velo/le-rer-velo
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Het Fiets-GEN-plan rond Brussel

Bronnen: https://www.gracq.org/sites/default/files/routes-prioritaires-rer-velo.jpg

Op basis van vergelijkbare investeringen vereist de volledige ontwikkeling van een 
snelbus- en tramnet in de Rand tussen 1,5 en 2 miljard euro. Dit plan zou kunnen 
worden uitgevoerd door de verbreding van de Ring stop te zetten, zodat een deel van 
dit budget van 2 miljard euro hiertoe bestemd kan worden. Dit zal een dubbele 
voordeel opleveren: minder wegverkeer in en rond Brussel én minder milieuvervuiling.
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