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Situering 

HISTORIEK 
 Het Brussels Hoofdstedelijk Ge-

west (BHG) heeft de ambitie om 
substantieel bij te dragen tot de Eu-
ropese beleidsdoelstellingen voor 
klimaat (-55% CO2-emissies tegen 
2030) en om de luchtkwaliteit in het 
gewest te verbeteren. Om het kli-
maatakkoord van Parijs te respecte-
ren, is het doel om in 2050 klimaat-
neutraal te zijn.  

 

 Terwijl de uitstoot van broeikasgas-
sen sterk moet dalen, zijn de CO2-
emissies van het verkeer in het BHG 
sinds 2005 echter niet geëvolueerd. 
Het verkeer is nu verantwoordelijk 
voor 27% van de CO2-emissies in 
het BHG (2018).  

 

 De slechte luchtkwaliteit – in grote 
mate veroorzaakt door de uitstoot 
van het verkeer (diesel) – is verant-
woordelijk voor ongeveer 1000 
vroegtijdige overlijdens in het BHG 
(zie Impact op de gezondheid). 

 

 Met de invoering van de lage-emis-
siezone  (LEZ) in 2018 gaf de re-
gering een krachtig signaal om de 
problematiek van de luchtvervuiling 
aan te pakken. In functie van hun 
brandstof en Euronorm worden de 
meest vervuilende voertuigen in het 
BHG geweerd, op basis van de ka-
lender vastgelegd tot 2025. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In juni 2018 besliste de regering van 
om de invoering van een dieselban 
(2030) en een benzineban (latere 
fase) te onderzoeken. Sindsdien is 
een intensief traject doorlopen om 
de transitie naar een zero-emissie 
mobiliteit in Brussel vorm te geven 
(zie Figuur 1).  

 

 In juli 2019 bevestigde de regering 
in haar beleidsverklaring de princi-
pebeslissing om over te gaan tot 
een uitfasering van dieselvoertuigen 
ten laatste in 2030 en van voertui-
gen op benzine/LPG ten laatste in 
2035, en om begeleidende maatre-
gelen vast te stellen waarbij reke-
ning wordt gehouden met de soci-
ale situatie van de huishoudens. 
Deze ambitie werd opgenomen in 
het Brusselse deel van het Nationaal 
Energie-Klimaatplan . 

 

 In maart 2020 keurde de regering 
het gewestelijk mobiliteitsplan 
GoodMove  goed. Dit plan geeft 
zowel de strategische als operatio-
nele invulling van het duurzaam mo-
biliteitsbeleid, vertrekkende van het 
Stappen – Trappen – Openbaar ver-
voer – Personenwagen (STOP)-
principe en het inzetten op autoluwe 
wijken, de focus op actieve mobili-
teit en de forse vermindering van het 
autoverkeer. In het plan wordt dui-
delijk de kaart getrokken van ‘een 

Met ‘zero-emissie mo-

biliteit’ wordt in deze 

roadmap bedoeld: de 

verplaatsingen waarbij 

geen directe emissies 

zijn. Voor voertuigen 

betekent dit dus een 

nul uitstoot aan de uit-

laatpijp, onafhankelijk 

van de technologie 

(batterijen, waterstof, 

…) die hiervoor ge-

bruikt wordt. Vanuit de 

levenscyclusbenade-

ring hebben deze 

voertuigen wel emis-

sies (o.a. door de pro-

ductie van de brand-

stoffen/batterijen). Bij 

het rijden produceren 

ze ook niet-uitlaat fijn 

stof door de banden-

slijtage en remmen. 

INLEIDING 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft als doel om in 2050 
klimaatneutraal te zijn en om de luchtkwaliteit sterk te verbeteren. Om dit 
te realiseren, heeft de Regering ambitieuze doelstellingen om de klassieke 
brandstoffen uit te faseren en in te zetten op de transitie naar zero-emissie 
mobiliteit in het Brussels Gewest. Deze roadmap 1.0 ontwikkelt de 
strategie om dit transitietraject samen met alle betrokken actoren en 
stakeholders op te starten en te begeleiden, rekening houdend met de 
moeilijkheden die bepaalde groepen bij deze transitie kunnen 
ondervinden. 

https://lez.brussels/
https://lez.brussels/
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/energiebalans-en-acties-van-het-gewest/energie-klimaatplan-nekp
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/energiebalans-en-acties-van-het-gewest/energie-klimaatplan-nekp
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/good-move


leefbare stad’ en ‘levenskwaliteit 
voor iedere Brusselaar’ en ook voor 
de bezoekers van het gewest. 

 

 Na een fase van consultatie van sta-
keholders in 2018-2019, werden in 
2020 diverse studies uitgevoerd 
met betrekking tot de impact van het 
uitfaseren van de fossiele brandstof-
fen (zie Bijlage 3: Resultaten consul-
taties en impactstudies). Samen 
met de relevante stakeholders werd 
eveneens een visie rond laadinfra-
structuur  ontwikkeld.  

 

 In 2020 gaf de regering eveneens et 
startschot voor het SmartMove  
project, dat door middel van een in-
telligente kilometerheffing een 
sterke hefboom geeft aan het BHG 
om het gebruik van de wagen te ver-
minderen. In combinatie met de be-
oogde transitie naar een ‘directe uit-
stootvrij wagenpark’ kan een essen-
tiële bijdrage worden geleverd om 
de luchtkwaliteit te verbeteren en 
aan het bereiken van de klimaat-
doelstellingen. 

 
OVER DEZE ROADMAP 
 Dit document vertrekt van de voor-

naamste conclusies van de impact-
studies en consultaties uitgevoerd 
in de afgelopen periode. Op basis 
van de inzichten is een roadmap 
ontwikkeld onder de werktitel ’road-
map 1.0’. Deze roadmap geeft weer 

welke doelstellingen het Brussels 
Gewest wil bereiken om te komen 
tot zero-emissie mobiliteit en geeft 
de strategie weer en de maatrege-
len die gepland en overwogen wor-
den om deze transitie te bereiken, 
waaronder een nieuwe LEZ-kalen-
der. 

 

 Deze roadmap geeft een ‘high-level’ 
beschrijving van het LOWEMISSION-

MOBILITY.BRUSSELS beleid. De ver-
fijning en operationalisering van het 
beleid en de geselecteerde maatre-
gelen worden in 2021 verder uitge-
werkt in een roadmap 2.0, onder 
meer op basis van de feedback van 
de stakeholders.  

 

 Deze roadmap is tot stand gekomen 
via een co-creatief proces tussen de 
vertegenwoordigers van de admini-
straties en kabinetten van Leefmi-
lieu, Mobiliteit en Economie, onder-
steund door het adviesbureau The 
New Drive en de VUB. 
 

 In het kader van draagvlakcreatie 
naar de brede bevolking worden 
ook suggesties gedaan voor een 
doelgerichte, samenhangende en 
positieve communicatie. Vanuit dit 
standpunt wordt alvast voorgesteld 
te spreken over een transitie naar 
‘Low Emission Mobility’ in Brussel 
met als ondersteunde slogan: ‘Op 
weg naar emissiearme mobiliteit’. 

Figuur 1: Traject roadmap 

https://leefmilieu.brussels/news/een-gewestelijke-visie-voor-de-installatie-van-laadpalen-voor-elektrische-voertuigen-brussel
https://leefmilieu.brussels/news/een-gewestelijke-visie-voor-de-installatie-van-laadpalen-voor-elektrische-voertuigen-brussel
https://smartmove.brussels/


Resulta ten 

De transitie naar zero-emissie 
transport biedt voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest opportunitei-
ten om verder te evolueren als leefbaar 
stadsgewest voor iedereen. 
 

 Duurzaam op weg naar betere 
luchtkwaliteit, minder emissies, 
betere leefbaarheid en betere 
volksgezondheid 
Projecties (zie ‘Impact op de 
transportemissies’) tonen aan dat 
de geplande uitfasering van diesel 
en vervolgens benzine, in combina-
tie met de vermindering van het ver-
keer, zoals voorzien in het Good-
Move plan, een reductie van 65% 
transportemissies kan teweegbren-
gen tegen 2030, wat aanzienlijk bij-
draagt aan de beoogde klimaatneu-
traliteit van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest tegen 2050. Daar-
naast biedt de transitie naar zero-
emissie transport samen met de uit-
voering van Good Move zeer be-
langrijke voordelen voor de Brusse-
laars (zie ‘Impact op de gezond-
heid’): de betere luchtkwaliteit leidt 
jaarlijks tot 110 minder vroegtijdige 
sterfgevallen, vermindert het aantal 
ziektegevallen en levert een bespa-
ring op van jaarlijks tussen de 100 
en 350 miljoen euro aan gezond-
heidsuitgaven. Ook de achter-

standswijken zullen van deze verbe-
tering kunnen profiteren omdat zij 
meer in gebieden met een hogere 
verontreiniging liggen. 

 

 Brussel bij de koplopers op de 
kaart van Europa  
Steden zoals Parijs, Amsterdam, 
Londen, Rome en Oslo engageren 
zich met duidelijke deadlines om de 
transitie naar zero-emissie door te 
voeren. Brussel staat met de doelen 
van 2030 en 2035 duidelijk op de 
kaart (zie ‘Benchmarking van het 
zero-emissiebeleid in andere ste-
den’). 
 

 Uitdagingen  
Aan de transitie zijn ook uitdagingen 
verbonden: er is nood aan een dui-
delijke visie in overleg met alle be-
trokkenen, de laadinfrastructuur 
moet volgen en er dient aandacht te 
zijn voor de mogelijke socio-econo-
mische impact die samenhangt met 
keuzes op vlak van implementatie, 
zoals technologie, mobiliteit, logis-
tiek en ondersteunings- en begelei-
dingsmaatregelen. 

 

 Iedereen aan boord  
De transitie naar zero-emissie 
transport kan enkel succesvol wor-
den dankzij samenwerking van alle 
betrokken actoren. Dit proces werd 

RESULTATEN 
CONSULTATIES EN 
IMPACTSTUDIES 

In 2020 zijn verschillende studies uitgevoerd die de impact van een 
transitie naar zero-emissie mobiliteit analyseren. De inzichten uit deze 
studies vormen een solide wetenschappelijke basis voor de politieke 
besluitvorming. In dit hoofdstuk worden de voornaamste algemene 
conclusies weergegeven. Deze vormen de basis voor de invulling van de 
volgende hoofdstukken van de roadmap naar 
LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS. Meer gedetailleerde resultaten zijn in 
Bijlage 3: Resultaten consultaties en impactstudies gegeven.  

De tussentijdse en fi-

nale resultaten van de 

impactstudies zijn 

voorgesteld en be-

sproken in een bege-

leidingscomité. In de 

begeleidingscomités 

zijn verschillende Brus-

selse administraties 

vertegenwoordigd. 



al gestart in 2018 (zie ‘Consultatie 
van stakeholders 2018-2019’) en 
wordt verder gezet. Uit de gesprek-
ken met vertegenwoordigers van 
verschillende sectoren blijkt een 
ruim draagvlak voor de transitie, 
maar ook veel aandachtspunten. 
Deze roadmap 1.0 biedt antwoord 
op de vraag van de stakeholders 
naar duidelijkheid omtrent de lange-
termijnvisie voor de evolutie van de 
LEZ en kan worden aangegrepen 
als uitgangspunt voor verder over-
leg om deze roadmap 1.0 te verfij-
nen. 

 

 Transitie naar zero-emissie voor 
allen mogelijk dankzij technologie  
Dankzij de doelstellingen die de Eu-
ropese Commissie oplegt aan de 
constructeurs, wordt het aanbod 
van voertuigen met een lage milieu-
impact groter en steeds meer be-
taalbaar (zie ‘Technologische evolu-
ties en impact op milieu en ener-
gie’). Dit is een belangrijk element, 
want een inclusief transitiebeleid 
vereist immers aandacht voor alle 
betrokkenen en in het bijzonder voor 
de meest kwetsbare gezinnen en 
hun risico op mobiliteitsarmoede. 
Met een gunstige prijsevolutie en de 
ontwikkeling van een tweedehands-
markt van voertuigen zonder uitlaat-
emissies, wordt geen negatieve so-
cio-economische impact verwacht 
(zie ‘Socio-economische impact’). 
Desalniettemin moet deze evolutie 
worden opgevolgd en is er aan-
dacht nodig voor kwaliteitsvolle mo-
biliteitsalternatieven (zie ‘Impact op 
mobiliteit van personen en goe-
deren’). Daarom zal het publiek, en 
meer bepaald de meest kwetsbaren 
(gezinnen met een laag inkomen, 
personen met beperkte mobiliteit, 
senioren, enz.), moeten worden be-
geleid bij zowel de wijziging van hun 
mobiliteitsgewoonten via een modal 
shift, als de energietransitie. 
 
Wat bedrijven betreft, zullen ver-
schillende sectoren gebaat zijn bij 
de transitie, maar voor mogelijk 
zwaarder geïmpacteerde KMO’s en 
zelfstandigen met te vervangen 
voertuigen wordt in deze roadmap 

vooruitgeblikt op mogelijke onder-
steuningsmaatregelen. Voor zwaar 
wegvervoer is de transitie duidelijk 
positief op vlak van externe kosten (-
13,6% ten opzichte van business as 
usual), maar gezien de nog ondui-
delijke marktontwikkelingen wordt 
in deze roadmap nog geen streefda-
tum vastgelegd voor de overstap 
naar volledig directe-emissievrij 
transport. Hetzelfde geldt voor het 
lange-afstandsbusvervoer.  

 
 

 Stappen in de goede richting  
Om de transitie in te zetten, werden 
al een aantal initiatieven genomen: 
de begeleidingsmaatregelen van de 
LEZ (zie ‘Analyse van de begelei-
dingsmaatregelen van de LEZ’); lo-
kale en regionale overheden kunnen 
vanaf 2025 enkel nog zero-emissie-
voertuigen aankopen (zie ‘Budget-
taire impact van vergroening over-
heidsvloten’); in 2020 werd de visie 
op laadinfrastructuur voor elektri-
sche voertuigen in het Gewest 
goedgekeurd (zie ‘Visie op de laad-
infrastructuur’); en momenteel 
wordt met remote sensing uitstoot-
meting in reële omstandigheden uit-
gevoerd.  
 

 Een roadmap om de transitie van 
de LEZ naar de ZEZ in te zetten  
Op basis van de consultaties en stu-
dies bleek dat de transitie naar di-
recte-emissievrij transport grote uit-
dagingen inhoudt. Deze roadmap 
bouwt verder op de bestaande ini-
tiatieven maar biedt daarom bovenal 
een kader om deze transitie verder 
te plannen, te stimuleren en te mo-
nitoren. Hij introduceert nieuwe sti-
mulerende, ondersteunende en re-
gulerende maatregelen en een go-
vernance structuur met een belang-
rijke rol voor stakeholders en part-
nerschappen. Zoals ook in andere 
steden gebeurt, worden specifieke 
doelgroepen geïdentificeerd waar-
voor het interessant is om de transi-
tie te versnellen omwille van de bij-
voorbeeld de impact op de lucht-
kwaliteit en de zichtbaarheid. De 
maatregelen kaderen binnen de 
GoodMove visie, met prioriteit voor 



de modal shift. Deze roadmap 1.0 
laat toe om deze strategie in de ko-
mende maanden te verdiepen en te 
concretiseren. 

 

 

  



 

TRANSITIEBELEID IN HET 
ALGEMEEN 
Het beleid is een transitiebeleid, wat 
volgende elementaire aspecten met 
zich meebrengt: 
 

 Samen in transitie: de transitie 
naar zero-emissie vervoer versnel je 
als (Brusselse) overheid niet alleen: 
het bedrijfsleven, particulieren en 
andere overheidsniveaus dragen al-
len hun steentje bij: het is beleids-
matig cruciaal om het gevoel dat het 
‘samen’ dient te gebeuren niet al-
leen te communiceren, maar ook ef-
fectief in de praktijk te brengen: 
door bijvoorbeeld in co-creatie be-
leid voor te bereiden. De Brusselse 
overheid bepaalt de ambitie en de 
beleidsdoelstellingen en bekijkt met 
stakeholders wat hiervoor nodig is.  

 

 Aanpak in doelgroepen: een fun-
damentele eigenschap van de tran-
sitie naar zero-emissie mobiliteit is 
dat er geen one size fits all beleids-
oplossing bestaat voor alle wegge-
bruikers. Het marktaanbod, de busi-
ness case, de wet- en regelgeving 

en de culture context verschillen per 
doelgroep (bijv. particulieren, sala-
riswagens, taxi’s of logistieke sec-
tor). Aandacht gaat daarom uit naar 
de definitie van specifieke doelgroe-
pen, die Brussel prioritair wenst te 
ondersteunen, en/of waarvoor extra 
aandacht nodig is om de transitie te 
begeleiden.  

 

 Definitie van tussentijdse doel-
stellingen: om de transitie ‘behap-
baar’ te houden is het noodzakelijk 
om tussentijdse doelstellingen te 
bepalen. Het eindpunt is duidelijk: 
alle voertuigen in 2035 zero-emis-
sie, maar hoe geraken we daar? 
Om de ambitie te verwezenlijken zijn 
tussentijdse doelstellingen voor 
specifieke doelgroepen cruciaal. 
Sommige doelgroepen kunnen 
sneller vergroend worden dan an-
dere, bijvoorbeeld omdat de busi-
ness case gunstiger is. Hierbij is het 
fundamenteel om beleidsmatig te 
sturen – en al dan niet doelstellingen 
vast te leggen – op drie dimensies: 

UITGANGSPUNTEN VOOR 
HET BELEID 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de ambitie om in 2035 een 
Gewest te zijn waarin de mobiliteit zero-emissie is. Dit betekent dat de 
toegelaten vervoersmodi geen directe emissies meer mogen uitstoten. 
Met deze ambitie is Brussel één van de internationale koplopers qua 
progressief klimaat- en mobiliteitsbeleid. 
 
Deze ambitie vraagt een doordacht transitiebeleid, waarbij in de complexe 
context van transitie speciale aandacht gaat naar volgende stappen: 
 
1. Het definiëren van de krijtlijnen van het beleid 
2. Het vastleggen van de leidende principes voor de selectie van de 

maatregelen  
3. Het bepalen van de criteria voor de selectie van prioritaire 

doelgroepen. Voor deze doelgroepen worden gerichte maatregelen 
uitgewerkt om de transitie maximaal te ondersteunen. 



o De modal shift: het wijzigen van 
de vervoersmodus ten voordele 
van stappen, fietsen, openbaar 
vervoer en deelmobiliteit; 

o De motor shift: het percentage 
zero-emissie in de nieuwe in-
schrijvingen; en 

o De vervangingsgraad van het 
voertuigenpark: na hoeveel tijd 
een eigenaar het voertuig ver-
vangt. 

 

 Sturing via stimulerende, facilite-
rende en regulerende beleids-
maatregelen: en dit zowel voor de 
algemene als doelgroepspecifieke 
maatregelen (zie verder), die effect 
hebben op de drie dimensies uit het 
vorige punt. 

 

 Periodieke monitoring en bijstu-
ring: net als andere transities is die 
naar zero-emissie mobiliteit een in-
grijpende en structurele verande-
ring, welke ontstaat door nieuwe in-
zichten en ontwikkelingen die op el-
kaar inwerken. Anno 2021 zijn nog 
niet alle gegevens bekend: hoe evo-
lueert het mobiliteitsgedrag van de 
bevolking, de aankoopprijs van 
voertuigen zonder directe emissies, 
het marktaanbod enzovoort. Perio-

dieke monitoring van de beleids-
doelstellingen en bijsturing van het 
beleid en het gekoppeld budget 
wordt noodzakelijk. 

 

 Redeneren vanuit maturiteit van 
markten en doelgroepen op basis 
van S-curves: iedere transitie wordt 
gekarakteriseerd door een S-curve 
zoals aangegeven in Figuur 2. Drie 
fasen worden onderscheiden: een 
innovatie-, opschalings- en mature 
marktfase.  

 
 

 

 
 

Een transitie kent een innovatie-, 
opschalings- en mature markt-
fase:  

 Tijdens de innovatiefase wordt de 
markt verkend en is er een beperkte 
mate van adoptie.  

 Tijdens de opschalingsfase begint 
de bekendheid toe te nemen, gaan 
meer mensen de verandering ac-
cepteren en benutten. Dit komt uit-
eindelijk in een versnelling terecht 
waarbij meer dan 50% van de men-
sen is overgeschakeld. 

 Tijdens de mature marktfase stabili-
seren de markt en de transitie zich 
stilaan volledig met een 100% adop-
tie. 

Figuur 2: De S-curve en het redeneren vanuit maturiteit van markten en doelgroepen 



KRIJTLIJNEN BELEID 
Het LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS 
beleid: 

 Is ambitieus: dit vertaalt zich in spe-
cifieke, meetbare, acceptabele, rea-
listische en tijdsgebonden (SMART) 
hoofddoelstellingen rond zero-emis-
sie mobiliteit in een transitietraject 
tot 2035. Het gaat hierbij om een 
omschakeling van de vloten op 
schaal van het volledige Gewest.  

 Is gericht op de doelstellingen, 
zonder keuzes te maken in de ver-
schillende technologische oplossin-
gen voor de zero-emissie invulling. 

 Is sociaal rechtvaardig en houdt 
rekening met diegenen voor wie de 
transitie omwille van persoonlijke of 
professionele situaties moeilijk(er) 
is. 

 Wordt ondersteund door maatre-
gelen, mogelijk gemaakt door te-
rugkerende budgetten die in lijn lig-
gen van de ambities. 

 Neemt de drempels weg voor de 
eigenaars/gebruikers zowel vanuit 
het financieel plaatje – daar waar het 
nodig is (bijvoorbeeld door middel 
van eenmalige of terugkerende in-
centives) als vanuit het comfortge-
voel (bijvoorbeeld door het voorzien 
van voldoende en gelijkmatig ver-
spreide laadinfrastructuur). 

 Werkt marktondersteunend: dit wil 
zeggen dat bij de opschaling de bu-
siness case van de marktspelers 
wordt ondersteund. 

 Zal SMART tussentijdse doelstel-
lingen bevatten, noodzakelijk om 
de hoofddoelstelling te kunnen rea-
liseren. Deze worden in de roadmap 
2.0 uitgewerkt en geformuleerd per 
voertuigtype en per doelgroep (voor 
eigenaars en gebruikers, alsook 
pendelaars en bezoekers). 

 Voorziet in een continue monito-
ring van de implementatie van de 
roadmap, de behaalde resultaten en 
de hinderpalen en zal haar beleid 
continu bijstellen indien nodig, 
waarbij gestreefd wordt naar een 
balans tussen een stabiel en haal-
baar beleid. Dit gebeurt aan de 
hand van indicatoren, nodig om de 
penetratie van zero-emissie vervoer 

in de tijd in kaart te brengen. Het be-
leid is dus duidelijk van een adap-
tieve aard.  
 

LEIDENDE PRINCIPES 
VOOR SELECTIE 
MAATREGELEN 
De LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS 
maatregelen: 

 Moeten een positieve impact heb-
ben op de doelstellingen. Ze heb-
ben een substantiële langjarige ef-
fectiviteit en zijn kosten-efficiënt. 
(bijvoorbeeld in € per bespaarde 
CO2-uitstoot).  

 Dragen bij tot de doelstellingen van 
het GoodMove mobiliteitsplan. 

 Zijn zoveel mogelijk in synergie met 
– of additioneel aan – maatregelen 
van andere (overheids)instanties 
(bijvoorbeeld op federaal niveau). 

 Zijn uitgebreid en gericht op een 
brede doelgroep van betrokkenen 
met speciale aandacht voor de 
meest kwetsbare personen. 

 Kunnen een zichtbaar effect hebben 
(in het straatbeeld) op korte termijn 
(quick wins). 

 Genieten de voorkeur in partner-
schap met de stakeholders indien 
deze leiden tot win-win situaties 
voor de betrokken actoren. 

 Mogen een markt niet ‘lam’ leggen: 
ze dienen bij voorkeur flexibel te zijn, 
zodat ze aangepast kunnen worden 
in het kader van een adaptief beleid. 

 Resulteren in effecten die bekeken 
moeten worden vanuit additionaliteit 
van meerdere maatregelen: de on-
dersteuning moet voldoende resul-
taat bieden voor de doelgroep. 

 Voorzien overgangsfases indien 
blijkt dat de beoogde doelstellingen 
niet haalbaar zijn. 

 Moeten budgettair haalbaar zijn. 
 

Criteria voor prioritering 
Gezien de uitgebreide lijst 
aan doelgroepen en het be-
lang om gefaseerd en met 
de nodige aandacht de 
maatregelen voor de doel-
groepen te ontwikkelen, 
wordt een prioritering in de 
doelgroepen vastgelegd. 
Deze is gebaseerd op de re-
sultaten van de consultaties 
en de impactstudies en volgt 
uiteraard ook de leidende 
principes voor de selectie 
van de maatregelen.  



DOELGROEPENAANPAK 
Conform de benadering van een tran-
sitie (zie sectie ‘Transitiebeleid in het 
algemeen’) wordt gericht beleid ge-
voerd voor specifieke doelgroepen, 
welke op basis van de studies bepaald 
werden. 
 
In het LOWEMISSIONMOBILITY.BRUS-

SELS beleid worden twee soorten 
doelgroepen onderscheiden: 

 Vloten: doelgroepen waarvoor een 
snellere transitie kan worden opge-
legd, en welke in sommige gevallen 
ook aangesproken kunnen worden 
als groep (bijvoorbeeld de taxisec-
tor).   

 Gebruikerssegmenten: doelgroe-
pen waarvoor specifieke, bijko-
mende maatregelen nodig zijn om 
de impact van de LEZ op de mobili-
teit van kwetsbare huishoudens en 
van specifieke categorieën van 
mensen (senioren, personen met 
beperkte mobiliteit, enz.) te beper-
ken. 

 
De volgende doelgroepen zijn in deze 
roadmap reeds gedefinieerd. Deze lijst 
is echter niet exhaustief: 

 Vloten 
o Taxi’s 
o Salariswagens 
o Carsharing 
o Gedeelde micromobiliteit 
o Overheidsvloten 
o Openbaar vervoer (MIVB) 
o Stadslogistiek 
o Brommers en scooters 

 Gebruikerssegmenten 
o Kwetsbare huishoudens en per-

sonen met beperkte mobiliteit 
(PBM) 

o Micro- en kleine onderneming 
o Pendelaars 
o Bezoekers (occasionele gebrui-

kers) 
 
 
 



 

DOELSTELLINGEN 

Het doel van het beleid gebouwd rond LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS is om 
zero-emissie mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2035 mogelijk 
maken. Het traject hier naartoe is verschillend voor verschillende 
voertuigtypes en doelgroepen. In functie van de tijd zijn doelstellingen bepaald 
wanneer voertuigen op bepaalde brandstoffen wel/niet toegelaten zijn in het 
gewest. Voor touringcars en zware vracht wordt de datum dat alle voertuigen 
zero-emissie moeten zijn later bepaald. Voor sommige doelgroepen is reeds 
bepaald wanneer alle nieuwe inschrijvingen zero-emissie moeten zijn.  



 
 
   



 

 

VOORTBOUWEN OP 
BESTAANDE KADERS EN 
MAATREGELEN 
De strategie voor de transitie naar 
zero-emissie mobiliteit bouwt voort op 
de visie ontwikkeld in het Energie-Kli-
maatplan en in het gewestelijke mobili-
teitsplan GoodMove (actie D.5). 
 
De lage-emissiezone is daarbij een 
krachtig regulerend instrument, die de 
hoeksteen van het LOWEMISSIONMOBI-

LITY.BRUSSELS beleid en haar ambities 
vormt. 
 
Deze roadmap introduceert een actua-
lisatie van de LEZ-kalender met doel-
stellingen voor de periode 2025 tot en 
met 2035, gebaseerd op de consulta-
ties en impactstudies uit 2020. De 
LEZ-kalender formuleert de regels die 
voor iedereen gelden, opgesplitst per 
type voortuig. Binnen dit kader zijn en-
kele uitzonderingen voorzien voor spe-
ciale sectoren of voertuigen waar de 
transitie naar zero-emissie moeilijk is 
binnen de voorziene tijdspanne in de 
kalender. Voorbeelden hiervan zijn het 
zware vrachtverkeer en touringcars. 
 
Daarnaast zijn er tal van andere be-
staande maatregelen, waaronder de 
uitrol van laadinfrastructuur, die in 
deze roadmap in een logische struc-
tuur en als onderdeel van een integrale 
strategie worden opgenomen.  
 

NIEUWE KADERS EN 
INSTRUMENTEN BINNEN 
EEN INTEGRALE AANPAK 
Een succesvolle transitie naar zero-
emissie mobiliteit in 2035 vraagt een 
strategische aanpak op basis van een 
combinatie van maatregelen. De struc-
tuur en invulling van de maatregelen is 
weergeven in Figuur 3. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen: 

 Algemene maatregelen: voor ie-
dere voertuiggebruiker en/of eige-
naar van toepassing. 

 Doelgroepgerichte maatregelen: 
voor de gedefinieerde doelgroepen 
(vloten en gebruikerssegmenten).  

 Transversale maatregelen: als on-
dersteuning en versterking van de 
algemene en doelgroepgerichte 
maatregelen. 

 
In functie van het moment op de S-
curve (zie sectie ‘Transitiebeleid in het 
algemeen’) is een doordacht pakket 
van maatregelen nodig. Ieder pakket is 
een mix van:  

 Stimulerende maatregelen: moe-
digen mensen, bedrijven of organi-
saties aan om de stap te zetten rich-
ting transitie en adoptie. Deze maat-
regelen zijn het meest efficiënt tij-
dens de verkennings- en opscha-
lingsfase in de S-curve). 

 Faciliterende maatregelen: leve-
ren een kader om de randvoorwaar-
den voor transitie te vergemakkelij-
ken. Deze maatregelen zijn in elke 

STRATEGIE 

De strategie om de beleidsdoelstellingen te bereiken is gelaagd: er wordt 
ingezet op een combinatie van algemene, doelgroepgerichte en 
transversale maatregelen, in lijn met de krijtlijnen van het beleid en volgens 
de principes van een transitiebeleid. In wat volgt wordt de strategie van 
LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS op hoofdlijnen toegelicht. 



fase van de S-curve van de transitie 
relevant.  
 

 Regulerende maatregelen: zetten 
in op het handhaven van de transitie 
en het bestraffen van overtreders. 
Deze maatregelen zijn ook heel rele-
vant naarmate de einddoelstelling in 
zicht komt en de versnellings- en 
mature marktfase op de S-curve zijn 
ingezet.  

In de volgende hoofdstukken worden 
de maatregelen van het LOWEMISSION-

MOBILITY.BRUSSELS beleid toegelicht. 
 
  

Leeswijzer Figuur 3: Vetge-

drukte doelgroepen in zijn in 

deze roadmap facultatief uitge-

werkt op doelstellingen en/of 

mogelijke maatregelen volgens 

de S-curve. De andere doel-

groepen worden in de toe-

komst uitgewerkt.  

Figuur 3: Integrale strategie met algemene, doelgroepgerichte en transversale maatregelen 
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VAN LAGE-EMISSIEZONE 
NAAR ZERO-EMISSIEZONE 
Doelstelling 
De lage-emissiezone (LEZ), die in het 
BHG werd ingevoerd, vormt als regu-
lerende maatregel het kader om de 
verdere transitie te maken naar zero-
emissie mobiliteit. Het is een interna-
tionaal bewezen effectieve maatregel. 
De LEZ-kalender biedt transparantie 
voor burgers, bedrijven en bezoekers 
over welke voertuigen worden toege-
laten in functie van de milieuprestaties 
(brandstoftype en Euronorm). Het 
neemt de onzekerheden van toekom-
stige ontwikkelingen weg, zodat zowel 
particulieren als professionals zich 
kunnen voorbereiden en kunnen antici-
peren op toekomstige stappen. In 
2035 wordt het BHG een zero-emis-
siezone (ZEZ) op het gehele grondge-
bied. 
 
Maatregelen 
De toegangscriteria van de LEZ  
werden in 2018 vastgelegd tot en met 
2025 voor personenwagens (catego-
rie M1), bestelwagens (categorie N1) 

en bussen (categorie M2 en M3). Bin-
nen die zone mogen de meest vervui-
lende voertuigen niet rijden, gespecifi-
eerd volgens de Euronorm en brand-
stof.  
 
Op basis van de studie omtrent de ‘Im-
pact op de gezondheid’ en van de ‘Im-
pact op de transportemissies’ is de 
LEZ-kalender geactualiseerd voor de 
periode 2025 – 2035. Figuur 4 toont 
de uitfasering van voertuigen op fos-
siele brandstoffen over een periode 
van 15 jaar, waarbij per steekjaar 
steeds strengere Euronormen gelden 
voor voertuigen, tot aan het punt waar 
een algemeen verbod geldt voor voer-
tuigen die niet zero-emissie zijn. De 
LEZ-kalender maakt onderscheid tus-
sen verschillende voertuigtypes, waar-
bij rekening wordt gehouden met de 
technologische haalbaarheid om over 
te schakelen van thermische voertui-
gen naar zero-emissie voertuigen. 
Brommers, scooters en vrachtwagens 
zijn nu ook opgenomen in de scope 
van de LEZ, waar dit voorheen niet het 
geval was. Figuur 4 duidt de situatie 

ALGEMENE 
MAATREGELEN 

De algemene maatregelen zijn voor iedere voertuiggebruiker en/of 
eigenaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van toepassing. Ieder van 
de algemene maatregelen is verder uitgewerkt met concrete voorbeelden 
van bestaand beleid en suggesties tot beleid. 

De LEZ-kalender 

2025-2035 beschrijft 

de minimum Euronor-

men per voertuigtype 

op basis van de brand-

stof vanaf een bepaald 

jaar. Voorbeeld: vanaf 

1 januari 2025 moeten 

alle dieselpersonenwa-

gens (M1) die in het 

BHG rijden een Euro-

norm 6 hebben. 

Bestaand 
 De gewestelijke lage emissie-

zone met kalender tot 2025  

Van toepassing op per-
sonenwagens, bussen 
en lichte vracht. 

Gepland 
 Nieuwe LEZ-kalender naar ZEZ 

(vanaf 2025) 

Van toepassing op per-
sonenwagens, bussen, 
lichte vracht, moto’s en 
vrachtwagens. 

Suggesties 
 Interregionale samenwerking en 

afstemming voor consistente 
wet- en regelgeving 

 

 

Tabel 1: Maatregelen voor een transitie ‘van lage-emissiezone naar zero-emissiezone’ 

https://lez.brussels/mytax/nl/


aan voor het bestaand beleid (in het 
grijs) en het nieuw beleid (in het 
groen). 
  



 

De LEZ-kalender is van toepassing op 
alle voertuigen die rondrijden in het 
BHG. Er worden beperkte afwijkingen 
voorzien voor een aantal specifieke 
voertuigen of gebruikers (voertuigen 
aangepast voor het vervoer van perso-
nen met een handicap, oldtimers van 
minimum 30 jaar en speciale voertui-
gen).  
 
Dagpassen zijn ook beschikbaar voor 
bezoekers die occasioneel in de LEZ 
circuleren. 
 
Voor touringcars en vrachtwagens 
kunnen afwijkingen worden voorzien 
vanaf 2035, in functie van marktevolu-
ties. 
 
De datum voor 100% zero-emissie 
voor deze voertuigen wordt later op-
nieuw geëvalueerd, maar het nieuwe is 
wel dat ze vanaf nu effectief deel uit-
maken van de LEZ-kalender. 

 
 

 

  

Figuur 4: LEZ kalender 

Leeswijzer Figuur 4:  

De vermelde Euronorm 

is de minimale norm 

om vanaf dat speci-

fieke jaar in de lage-

emissiezone te mogen 

rijden.  



FISCALITEIT EN 
FINANCIËLE 
STEUNMAATREGELEN 
Doelstelling 
De fiscaliteit en financiële maatregelen 
hebben als doel om gericht burgers en 
bedrijven te stimuleren om te kiezen 
voor de juiste vervoerswijze (modal 
shift) en zero-emissie in plaats van 
thermische voertuigen. De instrumen-
ten dienen rechtstreeks in te werken 
op het prijsverschil van een zero-emis-
sie wagen t.o.v. een fossiele wagen, 
aangezien de meerkost bij aankoop 
één van de belangrijkste drempels is. 
 

 

 
 
Maatregelen 
Er zijn reeds verschillende bestaande 
en geplande maatregelen in het kader 
van fiscaliteit en financiële steunmaat-
regelen. Een hervorming van be-
staande instrumenten dient bekeken te 
worden om specifieke doelgroepen te 
bereiken. 
 

Bestaand 

 De Brussel’Air-premie: mobili-
teitspakket voor personen die 
het kenteken van hun wagen la-
ten schrappen  

Hervorming Brussel’Air-
premie: mobiliteitsbudget 
voor personen die het 
kenteken voor hun wa-
gen laten schrappen, af-
hankelijk van het inko-
men en een mobiliteits-
coaching 

 De LEZ-premie voor micro- en 
kleine ondernemingen voor de 
vervanging van een utilitair voer-
tuig dat de LEZ niet langer bin-
nen mag  

* Evalueren van de voor-
waarden en het bedrag 
* Onderzoeken op welke 
manier uitbreiding naar 
vzw’s mogelijk is 

Gepland 

 Hervorming van de verkeersfis-
caliteit - Slimme kilometerhef-
fing (SmartMove): inzetten van 
fiscaliteit als hefboom om het 
gebruik van de wagen (tijdens 
de spitsuren) te ontraden. Zero-
emissie voertuigen kunnen, in 
een eerste fase, een gunstigere 
behandeling krijgen 

 

Suggesties 

 Subsidies voor particulieren ter 
stimulering elektrische deel-
auto’s 

Inspiratie: Stad Gent  

 Subsidies voor vzw’s ter stimu-
lering elektrische utilitaire voer-
tuigen 

Inspiratie: diverse Neder-
landse steden 

 De databankinvoer voor de 
Dienst Inschrijvingen Voertui-
gen (DIV) actualiseren met rele-
vante gegevens voor de monito-
ring van elektrische voertuigen 
en toekomstbestendige fiscali-
teitsparameters 

 

 Projectoproepen voor bedrijven, 
gemeenten of (burger)collectie-
ven 

Projectoproepen kunnen 
specifiek gemaakt wor-
den voor zero-emissie   

 

Tabel 2: Maatregelen in het kader van fiscaliteit en financiële steunmaatregelen 



 

LAADINFRASTRUCTUUR 
Doelstelling 

 De doelstelling is om voldoende – 
en op de meest aangewezen loca-
ties – publieke laadpunten te voor-
zien zodat de grootschalige over-
stap naar elektrische mobiliteit mo-
gelijk wordt en de gebruiker vol-
doende zekerheid en comfortgevoel 
heeft naar laadmogelijkheden. 

 De krijtlijnen van dit beleid zijn uitge-
werkt in de visie op de uitrol van een 
oplaadinfrastructuur voor elektri-
sche voertuigen  (juni 2020).  
Deze visie focust op laadinfrastruc-
tuur voor de ‘gewone’ voertuigen 
(personenwagens…) en dus niet op 
speciale laad- of andere energie-
voorzieningen voor bijvoorbeeld de 
bussen van het openbaar vervoer of 
voor zwaar logistiek vervoer. 

 
Aanpak op hoofdlijnen 
De gewestelijke strategische visie op 
de uitrol van een oplaadinfrastructuur 
voor elektrische voertuigen (EV) is ge-
baseerd op 3 principes: 
  

 Het aansluiten op de visie en het 
gewestelijk beleid:    
o inzake mobiliteit: een verminde-

ring van de afgelegde kilometers 
en het bezit van privévoertuigen, 
vrijmaken van openbare ruimte 
ten voordele van andere verplaat-
singsvormen dan de wagen;  

o inzake leefmilieu: een verminde-
ring van de emissies van veront-
reinigende stoffen en broeikas-
gassen en van geluid;  

o inzake energie: een toename van 
het gebruik van hernieuwbare 
energie, het streven naar een ba-
lans op het elektrisch stroomnet 
en een vermindering van het 
energieverbruik. 

 

 Een geruststellende ontwikkeling 
beogen: die toelaat het gebruik van 
een elektrisch voertuig geloofwaar-
dig te maken, zelfs voor de doel-
groepen die geen toegang hebben 
tot een privéparkeerplaats, door on-
der meer te zorgen voor een gelijk-
matige spreiding en een eerlijke toe-
gang over het hele Brusselse 
grondgebied. Dit moet echter ook 

realistisch zijn door de huidige en 
toekomstige behoeften aan laadpa-
len, vooral in de openbare ruimte, zo 
correct mogelijk in te schatten. 
 

 Zich ontplooien zonder publieke 
financiering: de kosten worden ge-
dragen door de gebruikers van de 
infrastructuur, buiten de gebruike-
lijke rol van de overheid.    

 
Maatregelen 
Op de openbare weg werd een con-
cessie toegekend aan het bedrijf Pit-
Point (Total) voor de periode oktober 
2018 tot oktober 2028, met het exclu-
sief recht op plaatsing gedurende de 
eerste 3 jaar. Deze concessie voorziet 
de uitrol van een basisnetwerk met 
100 laadpalen (goed voor 200 laad-
punten) en vervolgens op aanvraag 
volgens de principes ‘paal volgt wa-
gen’ en ‘paal volgt paal’. De locaties 
werden beslist in overleg door Pit-
Point, de gemeenten en het Gewest 
(Brussel Mobiliteit). Eind 2020 waren 
er ongeveer 140 laadpalen geïnstal-
leerd in het kader van deze concessie-
overeenkomst en het doel is om 250 
geïnstalleerde laadpalen te hebben 
gerealiseerd tegen oktober 2021.   
 

 Nieuwe concessie: Vanaf oktober 
2021 zal een nieuw systeem gelei-
delijk worden ingevoerd om de uitrol 
van de laadpalen op de openbare 
weg voort te zetten. Dit systeem zal 
gebaseerd zijn op een samenwer-
king tussen het Gewest, de ge-
meenten en Sibelga, die samen een 
kaart van de locaties zullen opstel-
len waar de laadpalen in verschil-
lende tijdsperioden moeten worden 
geïnstalleerd.   

 
Buiten de openbare weg is de situa-
tie complexer voor de overheden aan-
gezien ze moeten rekenen op de actie 
van de privéactoren voor de uitrol van 
oplaadpalen. Het doel van het Gewest 
is evenwel het overwicht van de auto 
op de openbare ruimte te beperken en 
het is dus beter als de laadpalen zo 
veel mogelijk buiten de openbare weg 
worden geïnstalleerd.  

 
 

https://leefmilieu.brussels/news/een-gewestelijke-visie-voor-de-installatie-van-laadpalen-voor-elektrische-voertuigen-brussel
https://leefmilieu.brussels/news/een-gewestelijke-visie-voor-de-installatie-van-laadpalen-voor-elektrische-voertuigen-brussel
https://leefmilieu.brussels/news/een-gewestelijke-visie-voor-de-installatie-van-laadpalen-voor-elektrische-voertuigen-brussel


 Doelgroepen: De actie van het Ge-
west zal vanaf begin 2021 gericht 
zijn op de samenwerking met de ge-
ïdentificeerde doelgroepen:   
o Residentieel: in het bijzonder de 

mede-eigendommen, openbare 
parkings, kantoren; 

o Retail: supermarkten, kleinhan-
delszaken, overdekte markten; 

o Overheden: ziekenhuizen, mu-
sea, culturele centra, openbare 
gebouwen, transitparkings; 

o Autosector: concessies, gara-
ges, werkplaatsen, benzinestati-
ons; 

o Industrie en productiebedrijven, 
horeca, recreatieve activiteiten.  
   

 Veiligheid in de overdekte par-
kings: De kennis over de brandri-
sico’s in verband met het opladen 
en parkeren van elektrische voertui-
gen in overdekte parkings is nog be-
perkt. In samenwerking met de 
brandweer bestudeert Leefmilieu 
Brussel de omstandigheden voor 
de installatie van laadpalen in de 
parkings en voor het parkeren in 
overdekte parkings en informeert de 
milieuvergunninghouders hierover. 
 

 Wetgeving: Op wetgevend niveau 
wordt momenteel een nieuw besluit 
goedgekeurd dat van toepassing is 
op overdekte parkings. Het voorziet 
voor alle parkings van meer dan 10 
parkeerplaatsen een verplichte be-
kabelingen voor laadpalen en dit 

Het verschil tussen normaal 
en snelladen: 

 Normale laadinfrastructuur 
verwijst naar AC-laadinfra-
structuur of AC-laadstati-
ons met een piekvermogen 
van ≤ 22 kW per laadpunt  

 Snelladen/snellader ver-
wijst naar DC-laadinfra-
structuur om elektrische 
voertuigen in een zeer 
korte tijd op te laden. Klas-
sieke snelladers hebben 
een piekvermogen ≥ 50 
kW, maar tegenwoordig 
spreken we ook van ultra 
snelladers, met een piek-
vermogen van ≥ 150 kW. 

Bestaand 

 Organiseren van concessie(s) voor de uitrol van laadpunten op 
het publieke domein, voor normaal en versneld laden  

Momenteel uitgerold 
door Pitpoint 

 Oprichten van een aankoopcentrale voor laadinfrastructuur 
voor overheidsinstanties (MobiClick) 

Uitgevoerd door Si-
belga 

Gepland 

 Organiseren van request for information (RFI) onder toezicht 
van de energieregulator om marktconforme aanbestedingen te 
organiseren 

 

 Vertalen van Europese energy performance of buildings (EPB) 
richtlijn: minimaal aantal bekabelingen en laadpunten in nieuwe, 
en gerenoveerde bestaande gebouwen met meer dan 10 par-
keerplaatsen  

Quota worden vastge-
legd tegen eind 2021 

 Ontwikkelen van een visie rond snellaadinfrastructuur  

 Uitwerken van een gewestelijke cartografie met de spreiding 
van laadpalen, in samenwerking met gemeenten en de netbe-
heerder 

In voorbereiding 

 Opstellen van een gestructureerd opleveringsplan voor de be-
nodigde laadinfrastructuur in het BHG 

In voorbereiding 

 Installeren van laadpalen voor actoren in het semi-openbare 
domein, kantoren, mede-eigendommen 

 

 Maken van een overzicht van publiek toegankelijke laders en 
snelladers, en deze data open delen (zie ook het IDACS pro-
ject) 

 

 Mede-eigendommen, kantoorparkings en semi-openbare par-
kings voorzien van een facilitator voor het plaatsen van laadpa-
len 

 

Suggesties 

 Financiële steun voor laadinfrastructuur (mits bep. kwaliteitsei-
sen) en indien nodig ter ondersteuning van een positieve busi-
ness case 

 

 Laadinfrastructuur aanleggen op park and rides (P+R) en in 
parkings van de overheden 

 

 Een kader opmaken voor kwaliteitseisen (o.a. rond prijstrans-
parantie, zichtbaarheid en interoperabiliteit) voor publieke en 
semipublieke laadinfra. 

 

 Snellaadpunten langs de gewestwegen mogelijk maken (niet 
zelf aanleggen) 

 

 Stimuleren van bedrijven voor de realisatie van laadfaciliteiten  
 

Tabel 3: Maatregelen in het kader van laadinfrastructuur 



 

voor alle parkeerplaatsen (in het ge-
val van zware renovatiewerken of de 
constructie van een nieuw gebouw). 
De regering legt eind 2021 de ra-
tio’s vast van parkeerplaatsen die 
moeten worden uitgerust met laad-
palen tegen 2025.    
 

 Facilitator: een facilitator zal wor-
den aangesteld om eigenaars van 
mede-eigendommen, parkings van 
kantoren en semipublieke parkings 
te helpen bij de aanpak en het ont-
werpen voor de installatie van laad-
palen.  

 
MOBILITY AS A SERVICE 
Mobility as a Service (MaaS) is één 
van de belangrijke pijlers van het 
GoodMove  plan. Deze markt evolu-
eert snel: elektrische deelsteps, deel-
auto’s, enzovoort. Het GoodMove 
Plan ziet deze ontwikkeling als een op-
portuniteit om de mobiliteitsdoelstellin-
gen te bereiken. De ontwikkeling van 
een regionaal MaaS-platform is dan 
ook een van de belangrijkste maatre-
gelen van het plan. 
 
In het kader van deze roadmap is 
MaaS, en in het bijzonder carsharing, 
een belangrijke hefboom om de crite-
ria van de LEZ te versterken. 
 
Uit de studie naar  de impact op de 
mobiliteit is gebleken dat een deel van 

de Brusselse automobilisten (7%) niet 
van plan is hun auto te vervangen. Het 
aanbod van carsharing kan deze men-
sen geruststellen in deze verandering. 
 
Bovendien is carsharing bijzonder inte-
ressant voor mensen voor wie de aan-
koopprijs van een nieuwe (tweede-
hands)auto een obstakel vormt, alsook 
voor mensen die hun auto niet erg veel 
gebruiken (de TCO van een elektri-
sche auto zal minder interessant zijn). 
 
Ten slotte zal de verschuiving van ei-
gendom naar gedeeld gebruik helpen 
het wagenpark in te krimpen en de 
middelen te rationaliseren. 
 
Doelstelling 
Het doel is de keuze voor autodelen 
boven autobezit te stimuleren in het ka-
der van de versterking van de LEZ-ka-
lender. 
 
Maatregelen 
De hervorming van de Brussel'Air-pre-
mie zal MaaS verder ondersteunen, 
net als de invoering van het MaaS-plat-
form. Die MaaS-applicatie zal ook in-
formatie verstrekken over de oplaadin-
frastructuur. De informatieverstrekking 
aan de verschillende bevolkingsgroe-
pen over de werking van de carsharing 
en MaaS zal moeten worden versterkt. 
Tabel 4 toont een overzicht van be-
staande, geplande en mogelijke 
maatregelen.  

Bestaand 

 Brussel’Air-premie  

 Omkadering van MaaS  

 Terbeschikkingstelling van een begeleidingsdienst (mo-
biliteitscoach) om personen te informeren over alterna-
tieven en hen in staat te stellen deze uit te testen  

 

Gepland 

 Hervorming van de Brussel’Air-premie: mobiliteitsbud-
get voor personen die het kenteken van hun wagen la-
ten schrappen, en een mobiliteitscoaching 

In voorbereiding 

 De ontwikkeling van het MaaS-ecosysteem voor elektri-
sche deelwagens en deelmobiliteitsconcepten stimule-
ren 

 

 MoveBrussels-app: een applicatie gewijd aan MaaS In voorbereiding 

 Integratie van laadinfrastructuurgegevens in het gewes-
telijke MaaS-platform 

In voorbereiding 

 Deelcargofietsen CairgoBike-project 

Suggesties 

 Ondersteuning van de ontwikkeling van carsharing 
voor bedrijfsvoertuigen 

Inspiratie: Parijs 

 Voorlichting over verschillende vormen van carsharing 
voor verschillende profielen en behoeften, met name 
voor kwetsbare huishoudens 

 

 

Tabel 4: Maatregelen in het kader van Mobility as a Service 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/good-move


ENERGIETRANSITIE 
Doelstelling 
De ontwikkeling van een toekomstge-

richt energiebeleid dat bijdraagt aan 

de hoofddoelstellingen van deze road-
map, door te zorgen dat: 

 het opladen slim gebeurt door net-
congestie zoveel mogelijk te beper-
ken. Zo worden bijkomende netin-
vesteringen ten gevolge van zero-
emissie voertuigen zoveel mogelijk 
beperkt, met voldoende ruimte voor 
innovatie; 

 ten alle tijden met groene stroom 
geladen wordt door maximaal ge-
bruik te maken van lokaal opge-
wekte hernieuwbare energie; 

 door ook de mogelijkheden van wa-
terstof als energiedrager te evalue-
ren en groene waterstof in tankstati-
ons als optie te overwegen voor 

specifieke toepassingen, waar bat-
terij-elektrische voertuigen (BEV) 
nog niet op de markt bestaan; 

 door maximaal in te zetten op het 
hergebruik van batterijen van elektri-
sche voertuigen. Allereerst in een 
‘second life’ (dikwijls stationaire) 
toepassing. Op het einde van de le-
vensduur van de batterijen wordt in-
gezet op een maximale recyclage 
van de grondstoffen van de batterij. 
De technologie en knowhow voor 
die recyclage is voorhanden in Bel-
gië, bij onder meer toonaangevende 
internationale spelers zoals Umi-
core.  
 
Maatregelen 
Tabel 5 toont een overzicht van be-
staande en geplande maatregelen. 

 
   

Bestaand 

 Samenwerking tussen verschillende 
instanties voor consistente wet- en re-
gelgeving 

 

 De elektriciteit die via publieke laad-
palen wordt verbruikt is van hernieuw-
bare oorsprong 

 

Gepland 

 Het voorzien in technische capaciteit 
en wettelijke instrumenten om intelli-
gent opladen te implementeren (cf. 
laadvisie) 

Modaliteiten nog in 
beraad; zie laadvisie 

Suggesties 

 Pilootprojecten om slim laden op net-
niveau te stimuleren (doel: controleren 
van netcongestie) 

 

 Investeringsstrategie / programma’s 
voor slim laden voor het mogelijk ma-
ken van grootschalige koppeling van 
particulier opgewekte energie en 
elektrische auto's 

 

 Verbinden energieopslag met indu-
strie/logistieke bedrijven 

 

 Voorzien van regelgevingsluwe zones 
om slimme laadmogelijkheden te tes-
ten  

 

 Uittesten van de mogelijkheden voor 
vehicle to grid toepassingen (het kop-
pelen van het voertuig aan het elektri-
citeitsnet en/of energieopslag). 

 

 Pilootprojecten die het koppelen van 
duurzame energie aan energievoorzie-
ning van voertuigen demonstreren 

 

Tabel 5: Maatregelen in het kader van energietransitie 



 

 
 
   



 

DOELGROEPEN VAN DE 
VLOTEN 
De prioritaire vloten die hier worden 
uitgewerkt zijn de taxisector, salaris-
wagens, deelwagens, gedeelde mi-
cromobiliteit en overheidsvloten. Voor 
bussen voor openbaar vervoer, stads-
logistiek, brommers en scooters geven 
we een toelichting over de doelgroep. 
 
Taxisector 
De sector van het bezoldigd personen-
vervoer is een doelgroep die beant-
woordt aan diverse vereisten om voor-
trekker te zijn in de transitie naar zero-
emissie vervoer. 
 
Deze doelgroep omvat zowel de ‘klas-
sieke’ taxi’s, die duidelijk herkenbaar 
zijn in het straatbeeld, alsook de ver-
huurdienst van ‘Voertuigen voor Ver-
huur met Chauffeur’ (VVC), ook wel 
de ‘limousinedienst’ genoemd. Dit be-
treft in principe limousines en luxueu-
zere voertuigen met specifieke vereis-
ten, maar ook ride-hailingdiensten val-
len momenteel onder deze categorie. 
In 2019 waren er in totaal 1260 voer-
tuigen als taxi ingeschreven en onge-
veer 1200 als VVC. Een hervorming 
van de sector is gepland in de loop van 
2021 om de klassieke taxidiensten en 
die via ride-hailing (zoals Uber) beter 
te verenigen. 
 

In het BHG rijden sinds 2012 reeds 46 
batterij-elektrische taxi’s rond, dat is 
slechts 4% van de taxivloot. Daarnaast 
heeft Uber aangekondigd dat vanaf 
2025 minstens 50% van hun Euro-
pese ritten emissievrij zullen zijn. De 
transitie is reeds ingezet, maar er is 
nog veel potentieel voor verbetering en 
een versnelling van deze trend.  
 
Door het intensieve gebruik van de taxi 
en de lagere energiekost voor elektri-
citeit, kan de Total Cost of Ownership 
(TCO) voor een e-taxi (en VVC) reeds 
voordeliger zijn dan voor een diesel-
voertuig (mits niet hoofdzakelijk pu-
bliek moet geladen worden, maar ze 
thuis/depot traag kunnen laden). De 
drempels die voordien bestonden door 
een hogere aankoopprijs en het ont-
breken van publieke (snel)laadinfra-
structuur evolueren bovendien snel in 
positieve zin en creëren een gunstige 
business case voor elektrificatie van 
deze sector. 
 
Door het belang van deze groep wordt 
hier reeds een voorstel uitgewerkt 
voor een specifiek beleid voor deze 
vloot. In het Brusselse deel van het Na-
tionaal Energie- en Klimaatplan  is 
namelijk bepaald dat alle nieuwe regi-
straties vanaf 2025 emissievrij moeten 
zijn. De overeenkomst van de federale 
regering ligt in dezelfde lijn. De transi-
tie naar zero-emissie zal in het kader 

DOELGROEPSPECIFIEKE 
MAATREGELEN 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de doelgroepen en hun 
doelgroepspecifieke maatregelen. Deze maatregelen zijn in eerste 
instantie uitgewerkt voor de prioritaire doelgroepen. Eerst worden de 
doelgroepen van de vloten besproken, daarna de doelgroepen van de 
gebruikerssegmenten. 
 
De besproken maatregelen en de opgestelde S-curve voor de 
doelgroepen zijn illustratief.  

Waarom taxi’s als pri-

oritaire doelgroep? 

 Zichtbaarheid in het 
straatbeeld 

 Rijden veel kilome-
ters, vooral in een 
stedelijke context 
(50.000-100.000 
km/jaar) 

 Hebben een hoge 
vervangingsgraad 
(gem. leeftijd is 4 
jaar) 

 Hebben een onmid-
dellijke impact op 
de luchtkwaliteit 

 Dienen als ambas-

sadeur voor de 

zero-emissie mobili-

teit naar klanten toe 

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/energiebalans-en-acties-van-het-gewest/energie-klimaatplan-nekp
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/energiebalans-en-acties-van-het-gewest/energie-klimaatplan-nekp


 

van de roadmap 2.0 besproken wor-
den met de werkgroep. De geplande 
hervorming van de sector kan een op-
portuniteit zijn om de visie op de tran-
sitie naar zero-emissie vorm te geven, 
waarbij rekening wordt gehouden met 
de rentabiliteit van de sector. 

Mogelijke maatregelen 
De mogelijke maatregelen zijn voor ie-
dere doelgroep in volgende hoofdstuk-
ken op de S-curve weergegeven. Ie-
dere maatregel wordt in tabellen ter in-
spiratie toegelicht.  
  

Figuur 5: S-curve met mogelijke maatregelen voor de doelgroep taxi's 

STIMULERENDE MAATREGELEN FACILITERENDE MAATREGELEN 
REGULERENDE  
MAATREGELEN 

 Herkenbare bestickering ZE-taxi 
voor meer zichtbaarheid in het 
straatbeeld 

 Level playing field: er zijn verschil-
lende taxi-platformen (bv. Uber) die 
meegenomen moeten worden in 
het vergroeningsverhaal. Indien 
deze platformen hier actief in parti-
ciperen, is deze transitie veel mak-
kelijker  

 Investeringsdrempels verlagen (via 
tijdelijke subsidies voor aankoop 
voertuig en laadinfrastructuur, lage 
rentes …) 

 Voorrang of voordelen verlenen 
aan zero-emissie voertuigen bij het 
afleveren van taxivergunningen 

 Campagne om klanten aan te moe-
digen zero-emissie taxi’s te gebrui-
ken (zie bv. Gent) 

 In gesprek gaan over de opportu-
niteiten van een Green Deal met 
taxisector 

 Snellaadinfrastructuur in de stad en 
op populaire taxi-plaatsen 

 Laadinfrastructuur voorzien door-
heen de stad en rekening houdend 
met de woonplaats van de chauf-
feurs (waar ze dan thuis kunnen nor-
maalladen) 

 Algemeen de kennisdeling en erva-
ringsuitwisseling bij gebruikers en 
chauffeurs faciliteren door opzetten 
praktijktesten, excursies, leermo-
menten, … 

 Specifiek het organiseren van infor-
matiesessies en opleidingen rond de 
TCO-benadering voor taxivloten. 
Door inzicht te verschaffen in dit do-
mein, wordt het makkelijker voor 
chauffeurs om de financiële afwegin-
gen te maken 

 Pilootprojecten rond slim laden van 
taxi-vloten  

 Enkel vergunningen 
voor ZE-voertuigen 
vanaf bv. 2025 

 BHG als zero-emis-
siezone voor taxi’s 
vanaf bv. 2025 

 

 

Tabel 6: Mogelijke maatregelen voor de doelgroep taxi’s ter inspiratie 



Salariswagens 
Salariswagens hebben een hoge ver-
vangingsgraad en zijn bijna altijd nieuw 
gekocht, waardoor ze sneller nieuwe 
technologieën kunnen integreren. Om-
wille van de gunstige fiscaliteit is de 
TCO voor de batterij-elektrische wa-
gens in verschillende segmenten gun-
stiger dan dieselvarianten. Belangrijk 
hier is wel om enkele barrières weg te 
nemen, zoals range anxiety, twijfels 
over gebruik nieuwe technologie, on-
zekerheid restwaarde en de beschik-
baarheid van laadinfrastructuur. Een 
versnelde opname van BEV in deze 
vloten vergroot bovendien de beschik-
baarheid op de tweedehandsmarkt, 
waardoor particulieren een BEV aan 
een gunstigere prijs kunnen aankopen.  
 
Het federaal regeerakkoord voorziet 
een verbod op inschrijving van nieuwe 
thermische salariswagens vanaf 2026. 
Het komt erop aan om de vlootbeheer-
ders in het BHG met kennis te onder-
steunen om deze transitie zo snel mo-
gelijk in te zetten, gekoppeld aan het 
mobiliteitsbudget.  
 
Het aantal salariswagens in België 
stijgt jaar na jaar. Volgens de indicato-
ren van het wagenpark, beschikbaar 
op de Ecoscore website, kunnen we 

‘privéwagens’ onderscheiden van ‘be-
drijfswagens’. Die laatste categorie 
kunnen we vervolgens onderverdelen 
in ‘gekochte’ en ‘geleasede’ bedrijfs-
wagens.  
 
Het aantal nieuwe registraties voor pri-
véwagens ligt al sinds 2015 lager dan 
dat voor bedrijfswagens. Voor de to-
tale Belgische vloot geven de indicato-
ren een totaal aantal geleasede be-
drijfswagens van 444.195 stuks aan. 
Dit aantal houdt echter géén rekening 
met het aandeel van voertuigen van 
bedrijfsleiders (zelfstandigen), die al 
dan niet gekocht worden i.p.v. ge-
leased en geeft evenmin een eendui-
dig zicht op ‘salariswagens’ in se. 
Hierover zijn geen betrouwbare cijfers 
voorhanden.  
 
Dit inzicht is echter cruciaal gezien sa-
lariswagens bijna dubbel zoveel kilo-
meters afleggen ten opzichte van het 
gemiddelde van alle ingeschreven per-
sonenwagens. In 2017 legden de sa-
lariswagens gemiddeld 28.094 km per 
jaar af en de personenwagens gemid-
deld 14.770 km.  
 

Waarom salariswa-

gens als prioritaire 

doelgroep? 

 Deze vloot legt pro-
portioneel veel kilo-
meters af en heeft 
dus een belangrijke 
milieu-impact 

 Door de hoge ver-
vangingsgraad, de 
fiscale maatregelen 
en de federale doel-
stelling kan deze 
vloot snel evolueren 

 De hoge vervan-
gingsgraad kan een 
opportuniteit zijn 
om een tweede-
handsmarkt voor 
ZE-wagens te cre-
ëren 

STIMULERENDE MAATREGELEN FACILITERENDE MAATREGELEN 
REGULERENDE  
MAATREGELEN 

 Mobiliteitscoach: bedrijven kun-
nen beroep doen op een mobili-
teits- en fleetcoach om bijvoor-
beeld hun car policy te laten om-
vormen naar een mobiliteitsbud-
get en een e-car policy. De coach 
begeleidt bedrijven met het oog 
op een snelle vergroening van het 
wagenpark 

 Green deals opzetten met secto-
ren om de zero-emissie transitie 
verder uit te werken 

 Uitrol van laadinfrastructuur bij 
bedrijven faciliteren via de fleet-
coach 

 Kennisuitwisselingsprogramma 
organiseren rond elektrische be-
drijfswagens, bijvoorbeeld via 
PEB (Platform Elektrische Be-
drijfswagens) 

 Allianties met smart city regio’s 
aangaan voor het samen realise-
ren van voorbeeldprojecten bin-
nen Europa 

 Publieke laadinfrastructuur voor-
zien doorheen de stad 

 Pilootprojecten opstarten rond 
het slim laden op bedrijventerrei-
nen 

 Verplichting inzake laadin-
frastructuur in de parkings 
van de kantoorgebouwen 

 Verbod op de inschrijving 
niet-ZE salariswagen vanaf 
1/01/2026 (federaal) 

 Verplichting inzake mobili-
teitsbudget via bedrijfsver-
voerplannen 

 Lanceren van een draai-
boek, een voorbeeld van 
een e-car policy, voorbeel-
den van TCO-berekenin-
gen of andere praktische 
tools om bedrijven te inspi-
reren om de transitie naar 
zero-emissie te maken 

 

Tabel 7: Mogelijke maatregelen voor de doelgroep salariswagens 



 

Carsharing vloot 
Voertuigen gebruikt voor autodelen 
(station based en freefloating) moeten 
in Brussel reeds beantwoorden aan 
minimale Ecoscores, waardoor er 
vooral voor benzinemodellen gekozen 
wordt. Deze voertuigen vormen een in-
teressante doelgroep omwille van hun 
zichtbaarheid en kennismaking met 
deze technologie. Doordat de carsha-
ring voertuigen veel kilometers afleg-
gen, kunnen de gebruikskosten bij 
BEV’s sterk dalen en resulteren in een 
gunstige TCO.  
In 2019  waren er 635 station based 
deelwagens, verdeeld in 219 stations 
en 140 freefloating deelwagens in 
Brussel.  
 
Jarenlang bood Zen Car een netwerk 
van elektrische deelwagens aan in 
Brussel (station based). Deze dienst 
heeft haar activiteiten in Brussel in 
2020 stopgezet wegens een gebrek 

aan rentabiliteit, wat een aandachts-
punt moet zijn in de uitwerking van de 
maatregelen voor dit segment. Mo-
menteel (2021) zijn er 4 operatoren ac-
tief op de deelwagenmarkt in Brussel. 
 
Onderzoek  toont aan dat er een 
groot verschil is in gebruikspatroon 
tussen station based en freefloating 
carsharing. Zo bedroeg in 2019  de 
gemiddelde reservatie van de station 
based carsharing 6u en 42min en hun 
gemiddelde afstand 56 km, terwijl de 
gemiddelde reservatie voor de 
freefloating carsharing minder dan een 
uur bedroeg en hun gemiddelde af-
stand slechts 11 km. Het beleid moet 
rekening houden met deze verschillen, 
zodat de elektrificatie van de freefloa-
ting carsharing sneller operationeel 
lijkt te zijn.  
  

Waarom car sharing 

als prioritaire doel-

groep? 

 Zijn zeer visueel 

zichtbaar in het 

straatbeeld  

 Vormen alternatief 

voor particulieren 

met beperkte mid-

delen, 

 Zorgen voor min-

der voertuigen en 

minder gereden ki-

lometers. 

Figuur 6: S-curve met mogelijke maatregelen voor de doelgroep salariswagens 

STIMULERENDE MAATREGELEN FACILITERENDE MAATREGELEN 
REGULERENDE  
MAATREGELEN 

 Financiële ondersteuning voor de 
transitie naar een ZE vloot. 

 Kenmerkende en herkenbare bestic-
kering voor zero-emissie deelwa-
gens 

 Opzetten van de sharing van utili-
taire voertuigen bij kleine orderne-
mingen (zie bv. Parijs, ‘Clem’-pro-
ject) 

 Kennisdeling faciliteren tussen ver-
schillende autodeelplatformen en 
operatoren omtrent nieuwe busi-
ness cases  

 Laadinfrastructuur voorzien op au-
todeelplaatsen  

 Laadinfrastructuur voorzien door-
heen de stad, met inbegrip van de 
publieke parkings (voor freefloa-
ting) 

 De Ecoscore voor nieuwe 
deelwagens geleidelijk 
aan opschroeven om naar 
100% zero-emissie te 
evolueren 
 

 

Tabel 8: Mogelijke maatregelen voor de doelgroep carsharing 

https://parking.brussels/sites/default/files/rapportcarsharing2019_nl.pdf
https://journals.openedition.org/brussels/4956
https://parking.brussels/sites/default/files/rapportcarsharing2019_nl.pdf


 
Gedeelde micromobiliteit 
In het kader van de gedeelde micro-
mobiliteit legt het wettelijke kader al op 
dat de voertuigen emissievrij moeten 
zijn. De deelscooters zijn dus op dit 
moment allemaal elektrisch. Naast het 
elektrificeren van de gedeelde micro-
mobiliteit zelf, is het belangrijk even-
eens de logistiek voor het opladen van 
de voertuigen/batterijen zero-emissie 
te maken. Dit kan bijvoorbeeld door in-
zet van CargoBikes, elektrische scoo-
ters, wagens en steps wanneer batte-
rijen worden verzameld en terugge-
plaatst.  
 
Door de doelgroepgerichte maatrege-
len die op dit moment reeds van kracht 
zijn voor deze vloot en de grote zicht-
baarheid in het straatbeeld, wordt 
deze groep weerhouden als prioritair. 
 
Maatregelen 
Gegeven het bestaande wettelijk ka-
der en de huidige situatie is de transi-
tiefase quasi voltooid. Om deze doel-
groep te blijven ontzorgen is het be-
langrijk blijvende aandacht te hebben 
voor de invulling voor de specifieke no-
den voor laadinfrastructuur. 
 

Overheidsvloten 
Overheidsvloten zijn een interessante 
doelgroep doordat ze een belangrijke 
voorbeeldfunctie vervullen naar de in-
woners en bezoekers toe. Ze zijn zicht-
baar in het Gewest en vervullen vaak 
belangrijke diensten. Ze leggen hun ki-
lometers vooral af binnen de grenzen 
van het Gewest, weliswaar in beperkte 
totale km-aantallen. Omwille van deze 
redenen zijn de Brusselse overheids-
vloten reeds onderworpen aan het Be-
sluit ‘Voorbeeldgedrag inzake 
transport’ (15/05/2014) waarmee de 
vergroening en transitie naar zero-
emissie reeds sinds 2014 werd inge-
zet.  
 
Zo zijn aankopen van dieselwagens 
sinds 2015 niet meer toegelaten, zijn 
er quota voor de aankoop van elektri-
sche voertuigen en wordt er ingezet op 
de modal shift. Vanaf 2025 mogen de 
overheden voor hun nieuwe personen-
wagens en MPV’s (voertuigen voor 
dubbel gebruik) enkel nog voor zero-
emissie voertuigen mogen kiezen.  
 
De overheidsvloten telden in 2019  
ongeveer 4200 voertuigen, minder 
dan 1% van het totale Brusselse voer-
tuigenpark. Hiervan zijn er 750 perso-
nenwagens, 840 MPV’s, 1250 bestel-
wagens, 49 minibussen, 33 bussen, 

Waarom overheids-

vloten als prioritaire 

doelgroep? 

 Deze vloot vervult 
een belangrijke 
voorbeeldfunctie en 
kadert binnen het 
principe ‘lead by 
example’ 

 De vloot is zeer 
zichtbaar in het 
straatbeeld 

Figuur 7: S-curve met mogelijke maatregelen voor de doelgroep carsharing 

https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/rapp_20200908_evaluatierapport_overheidsvloten_vloot2019_nl_final_0.pdf


 

873 vrachtwagens, 65 landbouwvoer-
tuigen, 42 motorfietsen en 297 speci-
fieke voertuigen (vb. takelwagens, 
veegwagens, ziekenwagens, kranen, 
etc.). Van de nieuwe personenwagens 
en MPV’s in 2019 was resp. 39% en 
34% volledig elektrisch.  
 
In de volledige vloot (alle categorieën) 
is 8% een BEV. Bij de personenwa-
gens gaat het om 23%, bij de MPV’s 
om 8% van de totale vloot (op 
31/12/2019). Voor de categorie van 
lichte voertuigen (personenwagens en 
MPV’s samen) is het aandeel BEV 
15% in het totale park. 

 
Op basis van de historische evolutie 
verwachten we dat het aandeel perso-
nenwagens op diesel tegen 2022 vol-
ledig verdwenen zijn. Op basis van de 
huidige tendens evolueert het aandeel 
BEV’s bij de nieuwe personenwagens 
naar 100% in 2025.  
 
  

STIMULERENDE MAATREGELEN FACILITERENDE MAATREGELEN 
REGULERENDE  
MAATREGELEN 

 Een (bestaande) opdrachtencen-
trale voor de leasing van elektri-
sche voertuigen en fietsen 

 Aankoopcentrale MobiClick (Si-
belga) voor de aankoop van ZE-
utilitaire voertuigen, laadinfra-
structuur en beheerssystemen 

 Voortzetting van de kennisuitwis-
seling rond ZE voertuigen en 
laadinfrastructuur 

 Een facilitator ‘fleet & mobility’ zal 
vanaf 2021 overheden begelei-
den in de transitie naar zero-emis-
sie transport en een duurzamere 
mobiliteit. Individuele begeleiding 
wordt voorzien, vormingen geor-
ganiseerd en communicatie 
(helpdesk, FAQ, nieuwsbrief) op-
gezet 

 TCO-tool voor de overheden om 
de bugettaire impact te plannen 
en te anticiperen 

 Verbod op aankoop of leasing 
niet-ZE voertuigen voor lokale 
en gewestelijke overheden 
vanaf 1 januari 2025 

 ‘Naming and shaming’: con-
trole door parlement/regering 

 Verplichting inzake de uitrol 
van laadinfrastructuur in en op 
de parkings van de overheden 

 Positieve gunningscriteria 
voor inzet en gebruik van elek-
trische voertuigen bij dienst-
verleners van de overheid 

 

Tabel 9: Mogelijke maatregelen voor de doelgroep overheidsvloten 

Figuur 8: S-curve met mogelijke maatregelen voor de doelgroep overheidsvloten 



Openbaar Vervoer (MIVB) 
De MIVB heeft tussen 2018 en 2020 
een 30-tal elektrische bussen in ge-
bruik genomen en een 230-tal hybride 
bussen. Vanaf 2025 mag de MIVB en-
kel nog zero-emissie bussen aanko-
pen. De technologie is matuur en van-
uit de voorbeeldfunctie van de MIVB is 
het belangrijk het volledige transitietra-
ject (alle bussen ZE) in kaart te bren-
gen en zichtbaar te maken. M.a.w. het 
definiëren en concretiseren van 
SMART korte, middellange en langere 
termijn doelstellingen is zeer belangrijk 
en dringend. 
 
Het overschakelen naar zero-emissie 
heeft een sterke positieve impact op 
de gezondheidsaspecten door het 
hoge aantal kilometers die de bussen 
rijden door de stad. Het uitrusten van 
de depots met de nodige laadinfra-
structuur is hierbij een belangrijke bij-
komende uitdaging. 
 
Stadslogistiek 
De stedelijke distributie is bedoeld om 
de goederenstroom van en naar Brus-
sel of binnen Brussel in de beste om-
standigheden te begeleiden. Deze 
‘laatste kilometer’ neemt een groot 
deel van de logistieke kosten in be-
slag. De afstand wordt bijna uitsluitend 
via de weg overbrugd, aangezien de 
bestemmingen verspreid liggen over 
de hele agglomeratie. De logistieke 
stromen, activiteiten en vloten zijn heel 
divers, en vragen bijgevolg een meer 
diepgaande analyse en benadering 
dan deze vermeld in deze roadmap. 
 
Voor stadslogistiek is een versnelde 
transitie naar zero-emissie een belang-
rijke meerwaarde voor de gezondheid 
en leefbaarheid van de stad. Elke dag 
rijden er immers zo’n 16.000 vracht-
wagens  en 26.000 bestelwagens in 
en rond het Brussels Gewest. Ook al 
vertegenwoordigt het goederenver-
voer maar ongeveer 17% van het ver-
keer, is het hierbinnen wel verantwoor-
delijk voor ongeveer 30% van de 
luchtvervuiling.  
 
Het is ook een vloot die een sterke toe-
name kent: alle projecties van de pro-
ductie- en consumptiepatronen wijzen 

op een zeer sterke toename van de 
verkeersstromen in de komende jaren. 
 
Daarnaast tonen verschillende pro-
jecten aan dat minstens 25% van de 
goederen per cargofiets kan geleverd 
worden. Om hierop in te zetten, werd 
het CairgoBike project gelanceerd in 
2020. Gezien het potentieel van deze 
sector zal voor de roadmap 2.0 een 
diepgaandere analyse worden uitge-
voerd om stimulansen en faciliterende 
maatregelen vast te stellen, met name 
voor professionals wiens beroep het 
niet is. 
 
Ook afvalophaling is een interessante 
case om verder te onderzoeken, waar-
bij ook de blootstelling van de arbei-
ders aan luchtverontreinigende stoffen 
kan verminderd worden. 
 
Brommers en scooters 
Brommers, moto’s, scooters en quads 
(L-categorie) zijn goed voor ongeveer 
7% van de inschrijvingen in het Brus-
sels wagenpark (+/- 43.000 voertui-
gen). Ze leggen ongeveer 1% van het 
aantal voertuigkilometers af in het 
Brussels gewest. Door hun laag 
brandstofverbruik per kilometer zorgt 
dit voor een beperkt aandeel in de to-
tale uitstoot van polluenten, maar hun 
uitstoot per eenheid verbruikte brand-
stof is wel hoog en ze scoren slecht op 
vlak van geluid.  
 
De uitrol van elektrische L-voertuigen 
wordt verwacht sneller te gaan dan de 
uitrol van elektrische wagens, dit ten 
gevolge van de aanvaardbare prijs en 
beperkte range anxiety. Vandaag loopt 
de uitrol qua milieuvriendelijke L-voer-
tuigen het best bij de lichte motorfiet-
sen, minder bij de motoren. Uitneem-
bare batterijen zijn ook een interes-
sante evolutie die bestuurders in staat 
stelt om batterijen binnenshuis op te la-
den, zeker in een stedelijke omgeving 
verlaagt dit de drempel om over te 
stappen naar een elektrische variant. 
 
Daarnaast valt ook de sterke evolutie 
van de elektrische ondersteunde fiet-
sen en speedpedelecs sterk op. Deze 
kunnen een perfect alternatief vormen 
voor de lichte tweewielers. Brommers 

https://goodmove.brussels/nl/diagnostic/waarom-zijn-er-zoveel-vrachtwagens-in-en-rond-brussel/
https://goodmove.brussels/nl/diagnostic/waarom-zijn-er-zoveel-vrachtwagens-in-en-rond-brussel/


 

en scooters worden daarom geïdenti-
ficeerd als doelgroep om versneld te 
elektrificeren, waarbij een shift naar 
elektrische fietsen en speedpedelecs 
de voorkeur geniet. 
 
DOELGROEPEN VAN DE 
GEBRUIKERSSEGMENTEN 
De prioritaire gebruikerssegmenten 
die hier worden uitgewerkt zijn de pro-
fielen van personen en professionals 
waaraan in deze roadmap bijzondere 
aandacht moet worden besteed met 
het oog op de sociaal-economische 
impact: kwetsbare huishoudens en 
personen met beperkte mobiliteit, als-
ook de micro- en kleine ondernemin-
gen.  
 
Kwetsbare huishoudens en perso-
nen met beperkte mobiliteit 
Het nieuwe beleid naar LOWEMISSIE-

MOBILITEIT.BRUSSELS biedt heel wat 
opportuniteiten voor een meer leefbaar 
Brussels Gewest. Het succes ervan 
wordt mede bepaald door de mate 
waarin iedere bewoner inzicht heeft in 
de nieuwe mogelijkheden en deze ook 
effectief kan gebruiken.  
  
Daarom wordt er in het beleid ook ex-
tra aandacht besteed aan die profielen 
die het moeilijker kunnen hebben bij 
deze transitie. Hierbij een niet-limita-
tieve lijst: 

 gezinnen met een beperkt inkomen 
en die niet in de mogelijkheid zijn 
een nieuw (duurder) voertuig te ko-
pen; 

 personen met beperkte mobiliteit 
(door leeftijd, handicap, nood aan 
bijzondere zorg, …); 

 bewoners voor wie nieuwe techno-
logieën en de verdere digitalisering 
moeilijk is. 
 

Op het niveau van Brussel bestaan er 
al veel maatregelen, die een zeer be-
langrijke rol spelen bij het tegemoetko-
men aan de mobiliteitsbehoeften van 
de inwoners. Het gaat hierbij om voor-
keurtarieven en gratis tarieven bij de 
MIVB (zoals de J-, school-, 65+-, RVV-
, en (leefloon) S-abonnementen), maar 
ook om een reeks projecten die ge-
richt zijn op de mobiliteit van kansarme 

doelgroepen (groepsaankopen, mobi-
liteitsopleidingen, terbeschikking-
stelling van fietsen tegen een lage 
prijs, enz.) 
 
Er zou een reeks maatregelen kunnen 
worden genomen om deze steun te 
versterken. In onderstaande Tabel 10 
worden diverse maatregelen opge-
somd die een antwoord op deze uitda-
gingen geven. De eerste stap bestaat 
erin deze mensen alternatieve mobili-
teitsopties aan te bieden, zoals voor-
zien in het Good Move-plan. 
 
In het kader van deze roadmap lijkt de 
bevordering van autodelen bijzonder 
interessant. De uitdaging bestaat erin 
deze diensten bekend te maken bij 
personen die kampen met de digitale 
kloof en bij specifieke groepen, zoals 
senioren. Het gaat er ook om de toe-
gang tot taxidiensten te vergemakkelij-
ken, door het aanbod voor personen 
met beperkte mobiliteit te verbeteren 
en taxicheques opnieuw in te voeren. 
 
Op een meer structureel niveau be-
veelt de studie over de begeleidings-
maatregelen van de LEZ de ontwikke-
ling aan van een wetgevend kader voor 
sociaal vervoer, vergelijkbaar met wat 
in de andere twee gewesten bestaat. 
 

Kwetsbare huishou-

dens en personen 

met beperkte mobili-

teit worden als priori-

tair gebruikersseg-

ment beschouwd om-

wille van de grote soci-

aal-economische im-

pact van de maatrege-

len op deze groep 



Ten slotte is het, gezien de resultaten 
van de sociaal-economische impact-
studie, raadzaam een strategie ten uit-
voer te leggen met betrekking tot de 
tweedehandsmarkt voor elektrische 
voertuigen, bijvoorbeeld door met 
deze sector een greendeal uit te voe-
ren. Monitoring van de TCO en van de 
batterijen (autonomie, levenscyclus, 
enz.) is eveneens relevant. Bovendien 
moet de strategie voor de uitrol van de 
infrastructuur rekening houden met 
ongelijkheden en de toegang tot lang-
zaam laden (goedkoper) waarborgen, 
met name voor huishoudens zonder ei-
gen garage/parkeerplaats. Daarnaast 
is een sterke communicatie nodig, bij-
voorbeeld via een webplatform dat ge-
wijd is aan de transitie naar zero-emis-
sie, en een loket dat voor iedereen toe-
gankelijk is om alle informatie over mo-

biliteit in het BHG te krijgen, om be-
paalde administratieve procedures te 
kunnen uitvoeren en zelfs om bepaalde 
alternatieven voor de eigen auto te 
kunnen testen. 
 
Ten slotte zou het een goede zaak zijn 
een verkeersarmoedecoördinator aan 
te stellen, die tot taak heeft de verschil-
lende mobiliteitsinitiatieven/diensten 
ten behoeve van huishoudens in be-
staansonzekerheid en personen met 
mobiliteitsproblemen te centraliseren, 
te organiseren en te coördineren. 
 
 
  

STIMULERENDE MAATREGELEN FACILITERENDE MAATREGELEN 
REGULERENDE  
MAATREGELEN 

 De hervormde Brussel’Air-premie: 
modal-shiftpremie, die een mobili-
teitsbudget geeft aan Brusselaars 
die hun nummerplaat laten schrap-
pen. De premie geeft ook recht op 
een mobiliteitscoaching en zal afhan-
kelijk zijn van het inkomen en of er al 
dan niet een gehandicapte persoon 
in het huishouden is. 

 Actief inzetten op particulier auto-
delen in achterstandswijken en bij 
doelgroepen (senioren,…) via com-
municatie, de organisatie van Mobi-
lity visits, enz. 

 Herinvoering van taxicheques voor 
senioren/gehandicapte personen 
met een beperkt inkomen 

 Een strategie ontwikkelen om een 
tweedehandsmarkt voor zero-emis-
sie voertuigen te creëren. Dit kan via 
een samenwerking met de autosec-
toren en handelaren en platformen 
voor tweedehandsvoertuigen. 

 Mobilteitscoaching: informatiever-
strekking over alle vormen van fietsen, 
openbaar vervoer, mobiliteitsdiensten, 
in het bijzonder autodelen, slim en eco-
nomisch EV-laden, aangevuld met tes-
ten op het terrein en een infolijn voor 
minder digitale mensen 

 Geïntegreerde informatie- en diensten-
punten inzake mobiliteit (mobility shop) 

 Verzekeren van een goede geografi-
sche spreiding van de laadinfrastruc-
tuur – normaalladers – om laden aan 
een voordelige prijs te kunnen garan-
deren  

 Verzekeren van een goede geografi-
sche spreiding van deelmobiliteit 

 Opzetten van een TCO-monitoring van 
elektrische voertuigen en hun batte-
rijen. 

 Opleiden van werknemers die in con-
tact staan met de doelgroep (maat-
schappelijk werkers, enz.) 

 Ontwikkelen van een webplatform 
“Low Emission Mobility.brussels” dat 
alle informatie over deze zero-emissie-
transitie verzamelt. 

 Benoemen van een ‘vervoersarmoede-
coördinator’ voor het BHG. 

 Organiseren en sturen 
van sociaal vervoer 

 Verhogen van het aan-
tal taxi’s dat is aange-
past voor het vervoer 
van personen met be-
perkte mobiliteit 

 Voortzetten van de ver-
plichting van een 
schoolvervoerplan om 
schoolkinderen/leer-
lingen te begeleiden bij 
hun dagelijkse verplaat-
singen 

Tabel 10: Mogelijke maatregelen voor het gebruikerssegment 'kwetsbare huishoudens en personen met beperkte mobiliteit' 



 

Micro- en kleine onderneming 
(Kleinhandel, Bouwsector, …) 
De studies hebben aangetoond dat 
hoewel de grote bedrijven ook betrok-
ken zijn bij de transitie naar zero-emis-
sie, bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan de kleine en middelgrote 
ondernemingen. 
 
Deze ondernemingen hebben een 
voertuig nodig voor de uitoefening van 
hun activiteit. Indien ze weinig kilome-
ters doen, gaan ze niet snel hun voer-
tuigen vernieuwen. Het gaat bijvoor-
beeld om de bouwsector, de groot- en 
kleinhandel en het sociaal vervoer.   
 
Dit gebruikerssegment kan aange-
moedigd worden sneller over te gaan 
tot vervanging van hun voertuigen door 
bijvoorbeeld fiscale maatregelen of an-
dere vormen die drempelverlagend zijn 
(zie Tabel 11). Deze groep wordt hier-
door weerhouden als prioritair, maar 
enkel voor de bestelwagens die ze ge-
bruiken en niet voor andere voertuigen 
die mogelijks in het bezit zijn van de mi-
cro- en kleine ondernemingen. 
 
Pendelaars 
Zowat de helft van de banen in het 
Brussels Gewest worden ingevuld 
door personen die niet in het Brussel 
wonen. Dat zijn dagelijks ongeveer 
350.000 pendelaars, waarvan onge-
veer de helft met de wagen (en een 
deel met de bedrijfswagen) van en 
naar het BHG pendelt. Het aanbod 

aan mobiliteitsalternatieven is een stuk 
beperkter voor deze pendelaars. Dat is 
ook het geval voor het pendelverkeer 
in de andere richting, in het bijzonder 
nog voor de werknemers die in ploe-
gen werken. Voor de bedrijven met 
meer dan 100 werknemers bestaat in 
Brussel al jaren de verplichting om een 
bedrijfsvervoerplan op te stellen en zo 
bestaat er een sterk netwerk van mo-
biliteitsmanagers, die een troef kunnen 
zijn in dit transitieproces.  
 
Bezoekers (occasionele gebrui-
kers) 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
heeft een sterke connectie met de an-
dere gewesten. Brussel is een aan-
trekkelijke bestemming voor cultuur, 
shopping, toerisme en zo meer. Als 
metropool wil Brussel deze functie blij-
ven uitoefenen, waardoor het bereik-
baar, toegankelijk en aantrekkelijk 
dient te zijn. Bovendien zijn er naast 
het bezoek aan de familie en het recre-
atieve aspect ook talrijke buitenlandse 
zakelijke bezoekers. De inzet op zero-
emissie zal het imago van het BHG 
versterken, waardoor in de toekomst 
meer bezoekers aangetrokken zullen 
worden.  
 
Om de toegankelijkheid te bewaken, 
zal ingezet worden op randparkings, 
openbaar vervoer en de mogelijkheid 
tot aankoop van dagpassen voor voer-
tuigen die niet voldoen aan de LEZ-re-
gels.  

Waarom micro- en 

kleine ondernemin-

gen als prioritair ge-

bruikerssegment? 
De vloot is als prioritair 
geïdentificeerd voor 
mogelijk bijkomende 
ondersteuning op ba-
sis van de economi-
sche impact op deze 
sectoren. 

STIMULERENDE MAATREGELEN FACILITERENDE MAATREGELEN 

 Hervormde LEZ-premie: premie voor de aankoop 
van zero-emissie bestelwagens ter vervanging van 
een bedrijfsvoertuig dat de LEZ niet meer in mag. 
Deze premie wordt momenteel hervormd (meer 
sectoren en meer haalbare criteria) 

 Financiële steun voor laadinfrastructuur (investe-
ringspremies) op privaat terrein 

 Stimuleren van het gebruik van deel-bestelwagens 
die via de deel-platformen worden aangeboden 

 Stimuleren autodelen tussen verschillende kleine 
Brusselse ondernemingen met bijvoorbeeld een 
complementair autogebruik  

 Premie voor het aankopen van een cargofiets 

 Onderzoeken van de relevantie van een renteloze 
lening voor professionals voor de vervanging van 
hun bedrijfsvoertuig 

 Organiseren van kennisdeling (level playing 
field) om de business case te optimaliseren 

 Laadinfrastructuur op strategische locaties 

 Ondersteunen van de creatie van nieuwe busi-
ness cases 

 Voortzetten van de verplichting van een bedrijfs-
vervoerplan 

 Zorgen voor een aantrekkelijke belasting voor 
ZKO’s/KMO’s voor de aankoop van elektrische 
voertuigen (federaal) 

 

Tabel 11: Mogelijke maatregelen voor het gebruikerssegment 'micro- en kleine ondernemingen' 



 



 

 

COMMUNICATIESTRATEGIE 
Het LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS 
beleid vraagt een communicatiestrate-
gie die getuigt van een overkoepe-
lende visie en een geïntegreerde aan-
pak over de verschillende maatregelen 
en de koppeling met andere plannen, 
zoals GoodMove , quiet.brussels  
en het Energie-Klimaatplan  en in-
strumenten, zoals de LEZ  en Smart-
Move  maakt. 
 
De communicatiestrategie en -uitwer-
king dient daarom door een ervaren 
communicatiebureau te worden uitge-
werkt.  
 
Op de volgende pagina zijn verschil-
lende bestaande, geplande en moge-
lijke maatregelen toegelicht. 
 

Belangrijke speerpunten in de com-
municatieaanpak zijn:  

 Een wervelende titel en een gepaste 
slogan is reeds gemeenschappelijk 
voorgesteld: LOWEMISSIONMOBI-

LITY.BRUSSELS. 

 Sterke communicatie die door ie-
dereen, in meerdere talen, begre-
pen wordt. 

 Positieve en geïntegreerde commu-
nicatie met duidelijke boodschap-
pen. 

 Transparante en volgehouden com-
municatie. 

 Combinatie van een algemene en 
doelgroepgerichte communicatie. 

 Benadrukken van het ‘wij-verhaal’: 
streven naar een gemeenschappe-
lijk doel waar we allemaal beter van 
worden en waar we samen bereid 
zijn inspanningen voor te leveren. 

 Communicatie die breder gaat dan 
louter de Brusselaar: iedereen die in 
Brussel leeft of naar Brussel komt, 
is doelgroep van deze communica-
tie. 

 Inhoudelijke boodschappen dienen 
ondersteund te worden door spre-
kende visuals. 

 Alle informatie bundelen op één 
centraal platform (LOWEMISSIONMO-

BILITY.BRUSSELS), aangevuld met 
een infolijn voor de minder digitale 
burger. 

TRANSVERSALE 
MAATREGELEN 

Transversale maatregelen ondersteunen en versterken de algemene en 
doelgroepgerichte maatregelen. Zij zijn cruciaal in het creëren van 
draagvlak bij de brede stakeholdergroep en dragen bij tot de positieve 
uitstraling van het beleid in het Brussels Gewest, België en bij uitbreiding 
ook in de internationale context. 

https://goodmove.brussels/
http://quiet.brussels/
https://leefmilieu.brussels/themas/lucht-klimaat/acties-van-het-gewest/energie-klimaatplan
https://lez.brussels/
http://smartmove.brussels/
http://smartmove.brussels/


 

 
 

  

Tabel 12: Maatregelen rond communicatie 

Bestaand 
 Roadshow van zero-emissie 

voertuigen voor Brusselse 
overheden 

 

Gepland 

 Communicatiestrategie bepa-
len en uitwerken van een meer-
jarige communicatie over zero-
emissie mobiliteit richting bur-
gers en bedrijven 

Prioriteit 

 Online kaart (map) met alle 
laadpunten in Brussels ge-
west, met indicatie van de 
prijs, beschikbaarheid, ver-
mogen en type stekkers 

In voorbereiding 

 Website ‘zero-emissie’ met on-
der andere de online kaar laad-
infrastructuur 

In voorbereiding 

Suggesties 

 Actieve (monitoring) en publi-
catie over stand van zaken 
zero-emissie rijden in Brussel 

 

 Actieve monitoring en publica-
tie over de ontwikkeling van de 
terugverdientijd van de investe-
ring, van de TCO van zero-
emissievoertuigen en hun bat-
terijen t.o.v. voertuigen met 
fossiele brandstoffen 

 

 Actief (internationaal) promo-
ten van Brussel als een van de 
koplopers in de zero-emissie 
transitie, met als doel om e-be-
drijven aan te trekken (deelwa-
gens, recyclage, …) 

 

 Geïntegreerde informatie- en 
dienstenpunten inzake (zero-
emissie) mobiliteit 

 

 Lanceren van webtool die het 
voor burgers mogelijk maakt 
om zero-emissie en klassieke 
auto’s te vergelijken op kosten 
(TCO), en eventuele link met 
LEZ 

TCO-tool naar het voor-
beeld van milieuvriende-
lijkevoertuigen.be 

 



 

GOVERNANCE 
De governance van het LOWEMISSION-

MOBILITY.BRUSSELS beleid is geba-
seerd op drie essentiële principes: 
 
Draagvlakcreatie 

 Wordt zelden gerealiseerd door top 
down benadering, maar wel door 
een benadering met een breed 
draagvlak bij een brede stakehol-
dergroep. 

 Is het resultaat van een oproep voor 
een gezamenlijke call to action aan 
de hele maatschappelijke vijfhoek: 
overheden, burgers, kennisinstellin-
gen, bedrijven en investeerders. 

 
Stakeholdermanagement 

 Vraagt een gemeenschappelijk plan 
met een doordacht en efficiënt sta-
keholdermanagement. 

 Dit kan bijvoorbeeld via een ge-
laagde stakeholderbenadering met 
als vertrekpunt sleutelstakeholders 
wiens engagement onontbeerlijk is 
en met wie engagementsverklarin-
gen ondertekend worden. 

 
Doelgroepen, allianties en Green 
Deals 

 Engagementen met de doelgroepen 
van bepaalde vloten (bv. taxisector), 
zijn belangrijke hefbomen voor het 
bereiken van de belangrijke mijlpa-
len op de S-curves. 

 
Een klassieke organisatie voor sta-
keholdermanagement via federaties is 
voor dit complexe transitiebeleid onvol-
doende (zie Figuur 9). Het is belangrijk 
om niet enkel met federaties te spre-
ken, maar meerdere spelers in het 
veld. Door front runner bedrijven uit 
verschillende onderdelen van de keten 
samen te brengen kan de transitie ver-
sneld worden.  
 
Om bovenstaande principes te waar-
borgen stelt deze roadmap 5 organen 
voor die grotendeels door bestaande 
structuren kunnen worden ingevuld. 
De gedefinieerde organen bouwen 
voort op de huidige situatie van gover-
nance. Dit is weergegeven in Figuur 9. 
 
Tabel 13 geeft, rekening houdende 
met bovenstaande principe, de invul-
ling van het governance model voor 
LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS. 
 
 



  

Figuur 9: Specifieke governance voor het stakeholdermanagement en de uitvoering van LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS 



 

  

Tabel 13: Governance model ZEROEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS 
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Rol Adviserend aan politiek orgaan 

Beschrijving Multidisciplinair comité dat adviseert en waakt over verwezenlijkingen van hoofddoelstellingen.  

Verantwoordelijk-
heid  

 Evidence/science based beoordelen van beleid en de impact op de doelstellingen,  

 Verhogen van internationale uitstraling van Brussel 

 Biedt een geconsolideerde, rationele duiding bij het uitleggen van het beleid aan het grote publiek  

 Verhogen van de geloofwaardigheid naar het grote publiek 

Samenstelling Topexperten op persoonlijke titel/internationale ambassadeurs, geselecteerd op CV en ervaring 

Overleg  Eerste jaar 3 keer, volgende jaren 1 à 2 keer per jaar   
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Rol Adviserend aan politiek orgaan 

Beschrijving Overlegraad die adviseert vanuit inzichten en situatie in het veld.  

Verantwoordelijk-
heid  

Challengen van beleid met de evoluties in het veld door het toelichten van de stand van zaken, het op-
halen van uitdagingen en nieuwe input ophalen 

Samenstelling 

 Federaties en frontrunners, namens zowel bedrijven als gebruikers, bijvoorbeeld: 
FEBIAC/Renta/Traxio, Agoria, Comeos, Febetra, Testaankoop, autodelen, milieufederaties, CA-
Wab, Fédération des seniors, Ligue des familles, etc.;  

 (High level) trekkers van Green Deals 

 2 à 3 afgevaardigden van de betrokken administraties (transitiecel en/of taskforce) en ministers  

Overleg  Minimum 1 keer per jaar, met hoge zichtbaarheid en persmoment 
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Rol Beslissend 

Beschrijving 
Stuurgroep met kabinetten en de Ministers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de maatre-
gelen (Leefmilieu, Mobiliteit, Fiscaliteit, …) 

Verantwoordelijk-
heid  

Beslissingsname vanuit politieke verantwoordelijkheid 

Samenstelling Voltallige of delegatie van Brusselse regering, voorgezeten door minister van leefmilieu 

Overleg  
In functie van milestones en adviezen van de strategisch overlegraad stakeholders en het onafhanke-
lijk expertencomité 
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Rol Beleidsvoorbereidend 

Beschrijving 
Orgaan dat zorgt voor beleidsvoorbereiding en adviseert aan politiek orgaan, bouwt voort op huidige 
taskforce LEZ, met uitgebreide missie 

Verantwoordelijk-
heid  

 Voorbereiden van beleid en adviseren naar politieke beslissingen 

 Garanderen van de transversaliteit  

 Sturen op de implementatie en uitvoering van beslist beleid 

 Evalueren van beleid a.d.h.v. output monitoring 

Samenstelling 
De directeur generaals vanuit de verschillende administraties, voorgezeten door Leefmilieu Brussel 
Huidige invulling van de huidige taskforce LEZ met uitbreiding van Brussel Economie en Werkgele-
genheid 

Overleg  Maandelijks of in functie van milestones 
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Rol (Operationeel) uitvoerend en rapporterend aan het ambtelijk orgaan 

Beschrijving 
Operationeel orgaan dat multidisciplinair is samengesteld en georganiseerd wordt door Leefmilieu 
Brussel, het bouwt op de input van verschillende streams (laadinfra, LEZ, communicatie, monito-
ring…) en wordt aangestuurd door een stuurgroep ‘roadmap’.  

Verantwoordelijk-
heid  

 Operationele ondersteuning bieden qua beleidsvoorbereiding voor het ambtelijke orgaan, vanuit de 
transitie-uitdagingen 

 Procesondersteuning bieden bij organisatie van de Green Deals, Allianties en engagementsverkla-
ringen met sleutelstakeholders 

 Waarborgen van een geïntegreerde aanpak en begeleiding van de transitie 

 Operationaliseren en uitvoeren van de monitoring 

 Eerste aanspreekpunt voor stakeholders van de Green Deals en de Allianties 

Samenstelling 
De stuurgroep is samengesteld uit de verschillende administraties Leefmilieu (organisatie en coördina-
tie), Brussel Economie & Werkgelegenheid en Brussel Fiscaliteit. De stuurgroep doet beroep op ex-
perten vanuit de verschillende Streams (laadinfra, LEZ, communicatie, …) 

Overleg  Tweewekelijks of maandelijks 
 



MONITORING EN 
EVALUATIE 
Belangrijk in het transitietraject is dat 
er voldoende evaluaties worden inge-
bouwd om het effect van de maatrege-
len op de beoogde tussentijdse en 
hoofddoelstellingen naar zero-emissie 
mobiliteit te kennen. Het LOWEMISSI-

ONMOBILITY.BRUSSELS beleid is een 
adaptief beleid. Een goed uitge-
bouwd monitoringinstrument (meten = 
weten) en een bijhorend doordacht 
proces zijn hierbij cruciaal. 
 
Monitoring 
De monitoringstrategie: 

 Heeft een wetenschappelijke en ge-
dragen aanpak en invulling; 

 Start met een goede definitie en in-
vulling van de nulpuntsituatie; 

 Definieert de indicatoren van opvol-
ging (CO2, aantal zero-emissie 
voertuigen, …); 

 Bepaalt de methoden en instrumen-
ten van opvolging (remote sensing, 
curieuzeneuzen, ANPR (Automatic 
Number Plate Recognition) ca-
mera’s …); 

 Bepaalt de intervallen van opvolging 
(continu, jaarlijks, tweejaarlijks, …); 

 Beoordeelt ook de effectiviteit van 
de maatregelen. 

 
Specifieke monitoringsinstrumen-
ten, bijvoorbeeld: 

 Voertuigmonitor: aantal voertuigen 
en hun kenmerken. 

 TCO-monitor: Het jaarlijks evalue-
ren van de Total Cost of Ownership 
en terugverdientijd van zero-emissie 
en wagens met fossiele brandstof-
fen voor alle relevante voertuigtypes 
(personenwagens, lichte vracht, 
…), in functie van het juridisch sta-
tuut (natuurlijke persoon, zelfstan-
dige, vennootschap, vzw, …), en dit 
zowel voor de eerste als tweede-
hands markt. 

 Monitoring van de batterijen van 
elektrische voertuigen: autonomie, 
levenscyclus, recyclage, enz. 

 KPI-dashboard 
 
De monitoringstrategie wordt in road-
map 2.0 uitgewerkt. 
 

Proces tot aanpassing beleid 
De resultaten van de monitoring vor-
men belangrijke inputgegevens: 

 Zijn de facts en figures voor evalua-
tie en bijsturing; 

 Zijn de input voor diverse gover-
nance organen; 

 Zijn bruikbaar als ondersteuning 
voor een brede communicatie. 

 
De kwaliteitseisen voor de resulta-
ten van de monitoring: 

 Zijn transparant en duidelijk en zijn 
geen onderwerp van discussie; 

 Worden weergegeven in geautoma-
tiseerde tools die gemakkelijk upda-
tes mogelijk maakt; 

 Worden visueel krachtig voorge-
steld.  

 
Het proces tot bijsturing bevat o.a. 
volgende stappen: 

 Op kwartaalbasis is een rapport be-
schikbaar dat ter beschikking wordt 
gesteld van alle governance orga-
nen. 

 Het ambtelijke orgaan, expertenco-
mité en de overlegraad stakehol-
ders geeft advies o.b.v. de vaststel-
lingen beschreven in het rapport. 

 Het politiek orgaan past (desgeval-
lend) het beleid aan o.b.v. adviezen. 

 

  

Wat is een adaptief beleid ? 

 Adaptief beleid is het slim 
omgaan met onzekerheden 
en kansen, door deze te on-
derkennen en transparant 
mee te nemen in de besluit-
vorming.  

 Het betekent dat er rekening 
wordt gehouden met het feit 
dat de overheid, de maat-
schappij of wie dan ook, het 
handelen na verloop van tijd 
kan bijstellen, bijvoorbeeld 
als de kosten van een alter-
natief flink veranderen of als 
sommige risico’s achter-
haald zijn of juist werkelijk-
heid worden.  

 De factor tijd en flexibiliteit 
wordt steeds betrokken in de 
analyse. 

http://www.stratelligence.nl/
http://www.stratelligence.nl/


 

PARTNERSHIPS, 
ALLIANTIES EN GREEN 
DEALS 
 
Partnerships 
Partnerships vormen de hoeksteen 
van het LOWEMISSIONMOBILITY.BRUS-

SELS beleid. De Brusselse overheid: 

 Zal brede samenwerkingsmogelijk-
heden opzetten vanuit een win-win-
relatie met de stakeholders die hun 
steentje willen bijdragen tot de be-
leidsdoelstellingen; 

 Betrekt stakeholders vanaf de idee-
fase en werkt samen met hen con-
crete Green Deals en/of projecten 
uit; 

 Vertaalt de concrete suggesties van 
pilootprojecten in concrete acties 
en geeft vorm aan deze projecten 
samen met de aanbrengers en an-
dere geïnteresseerde partners; 

 Benadert de partnerships met 
marktpartijen steeds vanuit het stre-
ven naar een haalbare business 
case. 

Tabel 14 toont een overzicht van be-
staande, geplande en mogelijke maat-
regelen in het kader van partnerships.  
 
Allianties ter ondersteuning van op-
leidingen en vorming 
Het transitietraject naar LOWEMISSION-

MOBILITY.BRUSSELS impliceert voor 
veel actoren het verwerven en opbou-
wen van nieuwe kennis. Voor deze ac-
toren is het ook belangrijk om de no-
dige ondersteuning te voorzien. Con-
creet wordt hier gedacht aan de gara-
gisten die een aanbod aan vorming no-
dig hebben. Dit zou kunnen ingebed 
worden bijvoorbeeld in de ontwikke-
ling en lancering van een alliantie mi-
lieu- en werkgelegenheid. 

Bestaand  Overleg met stakeholders 
Toewerken naar green 
deals 

Gepland  Projectoproepen 

Samenwerking tussen 
partijen in een project 
bonus bij beoordeling 

Suggesties 

 Kennisuitwisselingsprogramma 

 Organiseren rond zero-emissie 
bedrijfswagens 

 

 Allianties met smart city regio’s 
voor het realiseren van voorbeel-
den binnen de Europese Unie 

 

 Strategie voor een tweedehands-
markt van zero-emissie voertuigen 
ontwikkelen i.s.m. autosector en 
tweedehands handelaren en plat-
formen 

 

 In een level playing field, interactie 
met laaddienstverleners aangaan 
om het off-street opladen bij be-
drijven en burgers te versnel-
len/verbeteren 

 

 Alliantie met automotive spelers, 
elektro-installateurs en garagisten 
t.b.v. vorming en opleiding  

 

 Allianties ter ondersteuning van 
opleidingen en vorming 

 
 

Tabel 14: Maatregelen rond partnerships, allianties en Green Deals 



Green Deals 
Een Green Deal is een engagements-
verklaring: 

 Tussen partijen uit de maatschap-
pelijke vijfhoek en de Brusselse 
overheid;  

 Die vertrekt van de zero-emissie uit-
daging voor een bepaalde doel-
groep; 

 Die gemeenschappelijke ambities 
definieert; 

 Die ook engagementen van individu-
ele deelnemers aan de Green Deal 
definieert. 

 
Doel: 

 Samen vanuit een win-win, de 
schouders zetten onder de zero-
emissie transitie voor de doelgroep; 

 Draagvlakcreatie vanuit een coali-
tion of the willing van de stakehol-
ders; 

 Beleid ondersteunt het initiatief door 
gerichte maatregelen onder de tran-
sitie te bevorderen. 

 
Zichtbaarheid: 

 De Green Deal (soms ook wel con-
venant genoemd) is een officieel do-
cument, ondertekend door de deci-
sion makers van alle betrokken par-
tijen; 

 Zichtbaarheid wordt gecreëerd 
door een brede communicatie, 
website, lanceringsevent en andere 
belangrijke stakeholderbijeenkom-
sten waar aan ‘community’ vorming 
wordt gedaan. 

 
Proces 
Het proces tot een Green Deal is een 
intensief proces van co-creatie met de 

stakeholders, waarin vijf fasen onder-
scheiden worden. Deze zijn hieronder 
opgenomen. 
 

Ondersteunen van de tweedehandsmarkt 

 Vanuit sociale overwegingen is het heel belangrijk ook die-
genen die het zich financieel niet of moeilijker kunnen ver-
oorloven kansen te bieden voor de aanschaf van zero-emis-
sie voertuig. Het uitwerken van een strategie voor de ont-
wikkeling van een tweedehandsmarkt van zero-emissie 
voertuigen is hierbij een must.  

 Dit kan gebeuren in samenwerking met de autosector en 

tweedehands handelaren en platformen. Deze specifieke twee-

dehands markt moet een groeimarkt worden en belangrijk is 

hierbij de kritische succesfactoren te identificeren, te onder-

steunen en de groei te monitoren en bij te sturen.  

Indicatieve inhoudstabel van een Green Deal document: 

1. Aanleiding voor de green deal 

2. Doelstelling van zero-emissie transitie tegen jaar X voor een 

doelgroep 

 Gedetailleerde omschrijving en afbakening van de doelgroep 

3. Waarom van de samenwerking 

 Schaalvoordeel, ambassadeursrol 

 Kennisontwikkeling en –deling 

 Nieuwe gemeenschappelijke opportuniteiten 

 Uniform transitiemanagement 

4. Actieplan 

 Thema’s waarrond gewerkt gaat worden 

5. Lijst met algemene acties 

 Individuele initiatieven en acties 

6. Organisatie 

a. Gecoördineerde actie met een eigen governance  

7. Monitoring 

 Hoe en op welke tijdstippen gebeurt de monitoring 



 

 
 
 

Figuur 10: De levensfases van een Green Deal 
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van de doelgroepen: be-
paalt volgorde van opzet-
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Output inzichten in de be-
reidwilligheid en slaagkan-
sen voor green deal voor 
betrokken doelgroep 
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Output: evene-
ment(en), doelgroep-
gericht beleid, monito-
ring, … 
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ROADMAP 2.0 
De LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS 
roadmap 2.0 detailleert en verrijkt vol-
gende opgaven ten opzichte van deze 
roadmap:  
 
De verfijning van de beleidsdoelstel-
lingen 
De beleidsdoelstellingen zijn duidelijk 
wat betreft de hoofddoelstellingen en 
de jaartallen dat zero-emissie mobiliteit 
voor bepaalde voertuigtypen een feit 
is. Belangrijk is ook om de component 
van back casting mee te nemen in de 
beleidsbeschouwingen. Om maximale 
garanties te hebben dat de hoofdoel-
stellingen behaald worden, zullen tus-
sentijdse doelstellingen in gezamenlijk-
heid, conform de voorgestelde gover-
nance, bepaald worden gekoppeld 
aan concrete jaartallen gedefinieerd 
dienen te worden. Via de monitoring 
van de actuele situaties kan er dan 
desgevallend bijgestuurd worden. 
 
Concretiseren van de maatregelen 
In de roadmap 1.0 is een uitgebreide 
oplijsting gemaakt van mogelijke maat-
regelen als invulling en ondersteuning 
van het beleid. Deze dienen verder ge-
prioriteerd te worden door middel van 
het uitgewerkte selectiekader. Con-
creet zullen de maatregelen onderling 
vergeleken worden door een trade-off 
analyse waarbij onder andere gekeken 
wordt naar de effectiviteit van (een 
pakket) maatregelen en de financiële 
impact op de begrotingsbudgetten (fi-
nanciering). Dit leidt tot de planning 

van welke maatregelen wanneer wor-
den ingevoerd. 
 
In place stellen van transversale 
maatregelen 
De transversale maatregelen zijn over-
koepelend en versterkend aan de an-
dere maatregelen. Ze dragen bij tot 
draagvlakcreatie bij alle betrokken ac-
toren, en ondersteunen het beleids-
werk. Daarom wordt aanbevolen deze 
al bij aanvang van 2021 concreet te 
maken en de uitvoering te starten. Het 
betreft hier acties naar communicaties, 
het opzetten van partnerships en 
green deals, en het ‘in place’ stellen 
van de governance organen, met inbe-
grip van het monitoringsysteem. 
 
 

STAPPEN RICHTING 
ROADMAP 2.0 

De roadmap 2.0 bouwt verder op de fundamenten voor het beleid zoals 
beschreven in de roadmap 1.0. Concreet betekent dit de verdere 
uitwerking en vertaling van de visie naar concrete actieplannen.  



PLANNING 2021 
De planning van de verdere uitwerking 
van de thema’s is in Figuur 11 aange-
geven.  
 
Op basis van de huidige inzichten kun-
nen alvast enkele concrete actieplan-
nen in 2021 ontwikkeld worden. 
 
Enkele voorbeelden: 

 De consultaties van de brede groep 
van stakeholders gebaseerd op de 
aanpak en ambities gedefinieerd in 
deze roadmap. 

 Het opstellen van het delivery plan 
van de laadinfrastructuur zal een 
ongoing proces zijn gedurende het 
jaar 2021 waarbij de verdere con-
sultaties van de stakeholders zeker 
naar de off-street laadinfrastructuur 
een belangrijke actie is. Voorge-
steld wordt om het delivery plan in 
verschillende fasen op te leveren, 
bijvoorbeeld eerst voor de publieke 
laadpalen en daarna voor de semi-
publieke infrastructuur. 

 Het uitwerken en opzetten van het 
monitoringsysteem, met de nodige 
dashboards om de transitie naar LO-

WEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS  te 
kwantificeren en een adaptief beleid 
te kunnen ontplooien. 
Het opzetten en de lancering van 
een wervelende LOWEMISSIONMOBI-

LITY.BRUSSELS-campagne. 
 

Figuur 11: Planning richting roadmap 2.0 



 

BIJ  

BIJLAGE 1: 
AFKORTINGEN- EN 
BEGRIPPENLIJST 
 ANPR 

Automatic Number Plate Recogni-
tion 

 BEV 
Batterij-Elektrisch(e) Voertuig(en) 

 BHG 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 Brussel 
Het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west 

 Brusselaar 
Inwoner van het BHG 

 Ecoscore 
Een ecoscore geeft aan hoe milieu-
vriendelijk het voertuig is. Hoe ho-
ger, hoe milieuvriendelijker. 

 Euronorm 
De euronorm is een Europese mili-
eustandaard voor voertuigen. Hoe 
hoger, hoe milieuvriendelijker. 

 EPB 
Energy Performance of Buildings 

 EV 
Elektrisch(e) Voertuig(en) 

 FEBIAC 
Belgische Automobiel en Tweewie-
lerfederatie 

 Gewest 
Zie BHG 

 KMO 
Kleine en middelgrote ondernemin-
gen 

 LB 
Leefmilieu Brussel 

 LEZ 
Lage-emissiezone 

 MaaS 
Mobility as a Service 

 MIVB 
Maatschappij voor het Intercommu-
naal Vervoer te Brussel 

 
 

 MPV 
Multi Purpose Vehicle, voertuig voor 
dubbel gebruik 

 RFI 
Request for Information 

 SMART 
Specifiek, meetbaar, acceptabel, 
realistisch en tijdsgebonden. 

 STOP-principe 
De rangorde van STOP (Stappen, 
Trappen, Openbaar Vervoer en Per-
sonenwagens) is gebaseerd op de 
wenselijkheid van elke vorm van mo-
biliteit. 

 TCO 
Total Cost of Ownership, de totale 
kosten van een voertuig 

 VVC 
Voertuigen voor verhuur met chauf-
feur 

 WHO, WGO 
Wereldgezondheidsorganisatie 

 ZE, Z.E. 
Zero-emissie, nuluitstoot 

 ZEZ 
Zero-emissiezone 

 

 

BIJLAGEN 



BIJLAGE 2: SAMENVATTING INTERNATIONALE 
BENCHMARK VAN STEDEN 

 
 
 
 
 

 Doelstellingen  
(telkens totale vloot) 

Voertuigtypes 

O
S

L
O

 

In stadscentrum: geen voertuigen met 
verbrandingsmotoren meet toegelaten 
vanaf 2024. 
De ganse stad: volledig emissievrij 
transport tegen 2030.  

Thermische voertuigen die onder het verbod vallen in 
Oslo, zijn alle voertuigen die geen elektrische motor of 
motor op waterstof, biogas of biodiesel hebben. 

A
M

S
T
E

R
D

A
M

 

Tegen 2030 alle vervuilende emissies 
in verband met gemotoriseerd vervoer 
in Amsterdam elimineren. 

De thermische voertuigen die onder het Amsterdamse 
verbod vallen, zijn allemaal voertuigen zonder elektri-
sche of waterstofmotor. Vanaf 2020 moeten bussen en 
touring cars (autocars) elektrisch zijn ; vanaf 2025 ook 
vaartuigen en (lichte) bromfietsen. 

P
A

R
IJ

S
 

De eliminatie dieselvoertuigen in 2024 
en benzine in 2030 

De thermische voertuigen waarop het verbod in Parijs 
van toepassing is, zijn allemaal voertuigen zonder elektri-
sche of waterstofmotor. Het beleid voor plug-in hybride 
voertuigen en voertuigen op gas is nog niet gespecifi-
ceerd. Theoretisch gezien hebben deze een andere 
Crit'Air-sticker en zouden ze daarom tegen 2030 kun-
nen worden verboden. Voertuigen die op biobrandstof-
fen rijden, vallen onder dezelfde regels als andere ther-
mische voertuigen. 

L
O

N
D

E
N

 

Het centrum van Londen streeft ernaar 
om tegen 2025 klimaatneutraal te wor-
den op vlak van koolstofuitstoot - mo-
menteel ULEZ in LEZ 

De thermische voertuigen die onder het verbod in Lon-
den vallen, zijn voertuigen met benzine- en dieselmoto-
ren. Ook hybride voertuigen kunnen worden be-
schouwd, volgend op de betreffende doelstellingen. 

 

Figuur 12: bron ICCT - https://theicct.org/publications/combustion-
engine-car-phase-out-EU 



 

BIJLAGE 3: RESULTATEN 
CONSULTATIES EN 
IMPACTSTUDIES  
 
Consultatie van stakeholders 
2018-2019 

 Termijn consultatie: 2018-2019 

 Uitvoerder: Leefmilieu Brussel 

 Status: afgerond  

 Samenvatting: Online rapport   

 Abstract: Op basis van de principe-
beslissing van de Regering in 2018 
voor het invoeren van een diesel- en 
benzineban, heeft Leefmilieu Brus-
sel van september 2018 tot april 
2019 een uitgebreide stakeholder-
bevraging en focusgroepen georga-
niseerd. Op basis daarvan werden 
in 2020 verschillende studies uitge-
voerd die de impact van een transi-
tie naar zero-emissie mobiliteit ana-
lyseren en om het beleid weten-
schappelijk te onderbouwen.  De 
impactstudies omvatten verschil-
lende dimensies. In dit hoofdstuk 
worden de voornaamste conclusies 
van de respectievelijke studies op 
een beknopte manier beschreven. 
Voor meer informatie wordt verwe-
zen naar de online studies. 
 

 Opportuniteiten: De stakeholder-
bevraging toonde een ruim draag-
vlak om, net als andere steden, het 
voortouw te nemen om de impact 
van transport op de luchtkwaliteit en 
klimaat te verminderen. De uitfase-
ring van diesel en benzine moest 
volgens de stakeholders als een op-
portuniteit worden aangewend om 
in te zetten op een modal shift en om 
innovatieve oplossingen in de mo-
bilteitssector (Mobility as a Ser-
vice…) te stimuleren.  

 

 Uitdagingen: Gelet op de levens-
duur van een wagen, vroegen de 
stakeholders om zo snel mogelijk de 
langetermijnvisie op de evolutie van 
de Lage-emissiezone vast te leg-
gen, zodat de juiste investerings-
keuzes worden gemaakt. De sta-
keholders vroegen om rekening te 
houden met de volledige levenscy-
clus en de reële emissies (impact 
batterij, methaanlekken, plug-in hy-

brides...) en een deel van de sta-
keholders vroeg om technologie-
neutrale doelstellingen in plaats van 
bepaalde technologieën te bannen. 
De sociale impact van de transitie 
naar zero-emissie was een ge-
deelde bezorgdheid (hoge aan-
koopprijs), net als de economische 
impact voor bepaalde sectoren of 
activiteit. De stakeholders bena-
drukten de uitdagingen op vlak van 
de uitrol van laadinfrastructuur en 
voor de capaciteit van het Brusselse 
elektriciteitsnet (230 V – 400 V).  Ze 
wezen ook op de noodzaak van sa-
menwerken en een coherent beleid, 
over de gewestgrenzen heen. 

 

 Relatie met de roadmap: De road-
map 1.0 ontwikkelt de langetermijn-
visie op de brandstoffen en stelt de 
LEZ-kalender voor de periode 
2025-2035 voor. Op basis van ver-
schillende studies en consultaties 
worden maatregelen voorgesteld 
om die doelstellingen te bereiken, 
rekening houdend met de socio-
economische, de milieu-impact en 
de vooruitzichten op vlak van de 
evolutie van de technologie. Deze 
roadmap 1.0 laat toe om opnieuw in 
overleg te gaan met de actoren om 
tot een gemeenschappelijk gedra-
gen visie te komen en om deze am-
bitie samen waar te maken.    

 
Impact op de transportemissies 

 Termijn studie: 2020 

 Uitvoerder: Leefmilieu Brussel 

 Status: afgerond 

 Abstract: Leefmilieu Brussel heeft 
de verwachte impact berekend van 
de uitfasering van de fossiele brand-
stoffen op de transportemissies ten 
opzichte van het business as usual 
scenario. De resultaten werden in 
relatie gezet met de klimaatdoelstel-
lingen die het Brussels Gewest 
moet respecteren. 
 

 Opportuniteiten: De CO2-emisies 
van transport in het Brussels Ge-
west zijn sinds 1990 zo goed als 
constant gebleven, terwijl in de ge-
bouwensector bijvoorbeeld al een 
daling werd ingezet. De prognoses 
van Leefmilieu Brussel tonen aan 

https://leefmilieu.brussels/themas/mobiliteit/uitfasering-van-de-verbrandingsmotor-diesel-en-benzinevoertuigen


dat de transitie naar emissievrij 
transport noodzakelijk is om de kli-
maatdoelstellingen te bereiken. In 
combinatie met de realisatie van de 
Good Move doelstelling, kunnen de 
transportemissies met 65% geredu-
ceerd worden ten opzichte van het 
BAU-scenario tegen 2030. Europa 
zet sterk in op de transitie naar zero-
emissie mobiliteit: legt doelstellin-
gen op aan de auto-industrie en zal 
deze transitie ondersteunen.  

 

 Uitdagingen: De uitdagingen ver-
bonden aan de omslag die nodig is 
om de klimaatopwarming op mondi-
aal niveau te beperken zijn groot: 
gedragsveranderingen, energie-
transitie, aanpassingen van de infra-
structuur en hebben sociale en eco-
nomische impact. 

 

 Relatie met de roadmap: De ambi-
tie van de roadmap is om een kader 
aan te reiken om deze transitie op 
een transversale manier te plannen, 
te stimuleren en te monitoren om de 
klimaatdoelstellingen te kunnen rea-
liseren.  

 
Impact op de gezondheid 

 Termijn studie: 2020 

 Uitvoerder: VITO 

 Status: afgerond 

 Abstract: Op basis van de analyse 
van Leefmilieu Brussel van de im-
pact op de transportemissies hori-
zon 2030 en de modellisering door 
IRCEL van de evolutie van de lucht-
kwaliteit, heeft VITO de impact op 
de gezondheid en de gezondheids-
baten van de inwoners van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
berekend.  

 

 Opportuniteiten: Deze studie toont 
aan dat het uitfaseren van voertui-
gen met een verbrandingsmotor en 
het implementeren van het geweste-
lijk plan Good Move tegen 2030 
zeer belangrijke voordelen zal ople-
veren voor de inwoners van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
een betere luchtkwaliteit, minder 
vroegtijdige sterfgevallen en ziekten 
en een belangrijke besparing op uit-

gaven in verband met deze gezond-
heidsvoordelen. Het is enkel door 
de uitfasering van de thermische 
voertuigen dat niemand meer is 
blootgesteld aan een NO2-concen-
tratie van meer dan 20 µg/m³ (ge-
zondheidskundige advieswaarde) 
en nog slechts 4% aan de advies-
waarde van 10 µg/m³ voor fijn stof 
(PM2,5). Dankzij deze maatregelen 
kunnen jaarlijks 100 tot 110 levens 
gered worden en het aantal ziekte-
gevallen door blootstelling aan 
NO2met 25% worden verminderd 
in vergelijking met een BAU-scena-
rio.  Dit zou jaarlijks tussen 100 en 
350 miljoen euro aan gezondheids-
uitgaven besparen in vergelijking 
met een BAU-scenario.  Door bo-
vendien in te zetten op actieve mo-
biliteit kunnen nog bekomende ge-
zondheidsbaten bereikt worden.  
De studie heeft de voordelen bere-
kend voor 2030, maar geeft aan dat 
hoe eerder deze beleidsmaatrege-
len worden uitgevoerd, hoe groter 
de cumulatieve voordelen zullen zijn. 
 

 Uitdagingen: De studie wijst erop 
dat de mate waarin de Good Move 
doelstelling van –25% individuele 
autoverplaatsingen, afhangt van de 
mate waarin de Brusselaars en pen-
delaars kiezen voor alternatieve ver-
plaatsingsmogelijkheden en dus de 
uitvoering van de beleidsmaatrege-
len o.a. inzake fiets- en voetgan-
gersinfrastructuur, zoals opgeno-
men in het Good Move plan. De 
voordelen die voortvloeien uit het 
verbod op voertuigen met verbran-
dingsmotor zullen ook afhangen van 
de uitvoering en handhaving ervan. 

 

 Relatie met de roadmap: Om zo 
snel mogelijk gezondheidsbaten te 
kunnen genereren, identificeert de 
roadmap specifieke doelgroepen 
waarin de transitie versneld wordt 
ingezet. De maatregelen kaderen 
binnen de Good Move visie om de 
modal shift en actieve modi te stimu-
leren. 

 
 
 



 

Technologische evoluties en im-
pact op milieu en energie 

 Termijn studie: 2020 

 Uitvoerder: Stratec, Vrije Universi-
teit Brussel - MOBI 

 Status: afgerond 

 Abstract: Deze studie beoogt de 
impact op het leefmilieu en het ener-
gieverbruik van de verschillende 
brandstoffen en motortechnolo-
gieën te vergelijken, en de markt-
evoluties in kaart te brengen. De 
studie toont aan dat er slechts 2 op-
lossingen zijn om de globale milieu-
impact van gemotoriseerde voertui-
gen te verminderen: massavermin-
dering (waardoor de behoefte aan 
nuttige energie, ongeacht de brand-
stof, wordt verminderd) en elektrifi-
catie (dit verhoogt de energie-effici-
ëntie en maakt gebruik van minder 
koolstof-intensieve energiebron-
nen). 
 

 Opportuniteiten: Voor een groot 
aantal voertuigen is de transitie naar 
elektrificatie nu of op zeer korte ter-
mijn zinvol: de markt is er klaar voor 
en de Total Cost of Ownership 
(TCO) is voordelig. Het gaat om 
lichte voertuigen, lichte bedrijfsvoer-
tuigen, stadsbussen en gemotori-
seerde tweewielers.  

 

 Uitdagingen: Voor sommige voer-
tuigen is elektrificatie onzekerder of 
toekomstmuziek: de zware voertui-
gen, de langeafstandsbussen en de 
speciale voertuigen.  

 

 Relatie met de roadmap: De meest 
relevante technologische keuze 
voor de toekomst om de impact van 
gemotoriseerde mobiliteit te vermin-
deren, zeker voor een stedelijke re-
gio als het BHG, is het elektrificeren 
van de voertuigen die nog moeten 
rijden. Wat de andere motortechno-
logieën betreft, is het niet aan te ra-
den om aardgas als overgangstech-
nologie te gebruiken, gezien het ge-
brek aan milieuwinst ten opzichte 
van andere voertuigen met verbran-
dingsmotor. Waterstof zou kunnen 
worden gebruikt als overgangstech-

nologie voor voertuigen die moeilij-
ker te elektrificeren zijn (vrachtwa-
gens, touringcars), ondanks een 
aanzienlijk lagere energie-efficiëntie 
dan elektrische accutechnologie, 
op voorwaarde dat het groene wa-
terstof is (opgewekt uit hernieuw-
bare bronnen). 
 

Impact op mobiliteit van personen 
en goederen 

 Termijn studie: 2020 

 Uitvoerder: Stratec, Vrije Universi-
teit Brussel - MOBI 

 Status: afgerond 

 Abstract: Om de impact van de uit-
fasering van thermische voertuigen 
op de mobiliteit te analyseren werd 
een enquête uitgevoerd bij meer 
dan 500 automobilisten uit Brussel 
en de rand. Hun verplaatsingskeu-
zes werden bevraagd voor 3 ver-
schillende scenario’s op vlak van 
aankoopprijs en prijs voor het ge-
bruik van een elektrische wagen ho-
rizon 2030. Vervolgens werd de im-
pact op het aantal voertuigkilome-
ters gesimuleerd met het multimo-
daal verkeersmodel Musti.  
 
De impact op het goederenvervoer 
werd met het Trabam model geana-
lyseerd en vergeleken met het BAU-
scenario voor 2 scenario’s: een vol-
ledig ZEZ-scenario in 2035 (enkel 
elektrisch, waterstof en plug-in hy-
bride) en een diesel/benzineban 
scenario (CNG en biogas toegela-
ten).  

 

 Opportuniteiten: Voor het perso-
nenvervoer kan de ZEZ een bij-
drage leveren aan de modal shift. 
Uit de enquête blijkt dat in het ten-
denciële – meest realistische – sce-
nario (geen verschil in aankoopprijs 
tussen elektrische en thermische 
voertuigen en lage gebruikskost) 
7% van de Brusselse automobilis-
ten geen andere (elektrische) wa-
gen koopt, maar gaat autodelen of 
een andere vervoerswijze gebrui-
ken. Uit de enquête blijkt dat dit ef-
fect er niet is voor de pendelaars, 
die zo goed als allemaal overscha-
kelen op een elektrische wagen. Dit 
zorgt voor een (weliswaar beperkte) 



daling van het aantal voertuigkilome-
ters van 1% in het BHG.  
 
Voor goederenvervoer wordt een 
stijging verwacht van het getrans-
porteerd volume (+5,6% vanuit de 
stad en +5,9% richting de stad te-
gen 2035). Om de duurzaamheids-
doelstellingen te halen is het van 
wezenlijk belang om ook goederen-
vervoer in perspectief te nemen bij 
het implementeren van een uitstap 
uit thermische voertuigtechnolo-
gieën. Het diesel/benzineban sce-
nario laat een reductie toe van 
13,6% in externe kosten in vergelij-
king met de business as usual. 
 

 Uitdagingen: Uit de enquête blijkt 
dat de Brusselse huishoudens met 
een lager inkomen vaker overscha-
kelen op een andere vervoerswijze 
dan de hogere inkomens, zelfs voor 
het tendenciële scenario. De aan-
koop van een wagen weegt namelijk 
zwaar op het gezinsbudget. Aan-
dacht voor kwaliteitsvolle alternatie-
ven is noodzakelijk.  
 
Voor het goederenvervoer toont het 
Trabam model dat een volledig 
ZEZ-scenario in 2035 tot een zeer 
sterke omslag lijdt naar bestelwa-
gens, gezien de beperktere maturi-
teit van de zero-emissie technologie 
voor vrachtwagens in tegenstelling 
tot bestelwagens. Dit heeft nega-
tieve externaliteiten tot gevolg (con-
gestie, herziening van de logistieke 
keten…). Dit scenario kan enkel 
gunstig worden mits een snellere 
ontwikkeling en marktevolutie van 
zero-emissievoertuigen in het zware 
wegvervoersegment. 

 

 Relatie met de roadmap: De road-
map heeft als doel om de modal 
shift opportuniteit voor het perso-
nenvervoer maximaal te stimuleren 
door de link te leggen met het Good 
Move beleid (MaaS, Brussel’Air-
premie…).  
 
Voor goederenvervoer integreert de 
roadmap de vrachtwagens in de 
LEZ om de emissies van dit seg-
ment te reduceren.  

 
De roadmap stelt een sterke moni-
toring voor van de evolutie van de 
prijs van de zero-emissie technolo-
gie en ondersteunende maatregelen 
voor particulieren en professione-
len.  

 
Socio-economische impact 

 Termijn studie: 2020 

 Uitvoerder: Stratec, Vrije Universi-
teit Brussel - MOBI 

 Status: afgerond  

 Abstract: De studie is gebaseerd 
op hypothesen van de toekomstige 
evolutie van de Total Cost of 
Ownership (TCO) van motorvoer-
tuigen en identificeert de financiële 
impact per gebruikersprofiel (parti-
culieren en ondernemingen per type 
en grootte). 
 

 Opportuniteiten: De studie ver-
wacht dat de aankoopprijs tussen 
2024 en 2030 (afhankelijk van het 
type voertuig) gelijk zal zijn voor een 
elektrisch voertuig en een voertuig 
met verbrandingsmotor. Dit bete-
kent dat voor particulieren de TCO 
van een elektrisch voertuig in 2030 
tussen € 5.000 en € 8.000 goedko-
per is dan een benzineauto voor de 
volledige levensduur van het voer-
tuig. Op die basis wordt verwacht 
dat, vanaf 2035, er zich een twee-
dehandsmarkt zal ontwikkelen van 
elektrische wagens met prijzen die 
lager zijn dan hun benzinemotor-
equivalenten. Dit betekent dat voor 
gezinnen met een laag inkomen, het 
verbod op voertuigen met een ver-
brandingsmotor geen negatieve im-
pact zou moeten hebben tegen 
2035. Wat de ondernemingen be-
treft, zullen naar verwachting be-
paalde sectoren profiteren van de 
maatregel: de productie en distribu-
tie van elektriciteit, het toerisme, de 
smart mobility en fietssector, de lo-
kale handel, de mobiliteitsadvies-
diensten en de opleidingssector.  
 
Wat betreft de aantrekkelijkheid van 
het BHG, toont de analyse een al-
gemeen positief effect van de maat-
regel aan: geen extra aankoop- of 
TCO-kosten voor de overgrote 



 

meerderheid van de huishoudens 
en pendelaars vanaf 2030 en daar-
voor zelfs een duidelijke toename 
van de levenskwaliteit door de ver-
mindering van de geluidshinder en 
de uitstoot van verontreinigende 
stoffen.  

 

 Uitdagingen: Bepaalde professio-
nele gebruikersprofielen, in het bij-
zonder kmo’s en de zelfstandigen 
met lage inkomens en met zware 
bedrijfsvoertuigen (voor wie de 
TCO van een elektrisch voertuig op 
middellange termijn nog niet gunstig 
zal zijn), vooral die in de bouwsec-
tor, logistiek, groothandel en detail-
handel, horeca en toerisme, zouden 
het op korte en middellange termijn 
moeilijk kunnen krijgen om de over-
stap naar een elektrisch voertuig r te 
maken.  
 

 Relatie met de roadmap: Voor de 
kmo’s en zelfstandigen met een laag 
inkomen in bepaalde sectoren, die 
over zware bedrijfsvoertuigen be-
schikken, kan hulp nodig zijn om de 
overgang naar de elektrische motor 
te ondersteunen en te versnellen. 
Voor alle andere profielen is het van-
uit sociaaleconomisch oogpunt ge-
loofwaardig om een transitie door te 
voeren naar voertuigen zonder di-
recte uitstoot. 

 
Analyse van de begeleidingsmaat-
regelen van de LEZ 

 Termijn studie: 2020 

 Uitvoerder: Traject, Maestromobile 

 Status: afgerond  

 Abstract: In het kader van de LEZ 
werd een studie gerealiseerd om 
het profiel van de personen en pro-
fessionelen, getroffen doordat de 
LEZ - en later de ZEZ – en hun mo-
biliteitsbehoeften beter te identifice-
ren en te analyseren of de begelei-
dende maatregelen beantwoorden 
aan de behoeften en hoe ze ver-
sterkt kunnen worden. Voor deze 
analyse werd een enquête uitge-
voerd en werden eveneens een aan-
tal rondetafelgesprekken georgani-
seerd met vertegenwoordigers van 
een aantal sectoren zoals de 

OCMW’s, de gemeenten, de per-
sonen met een handicap (cawab), 
de gezinsbond, de gezondheids-
sector, de zeer kleine ondernemin-
gen, de zelfstandigen, de bouwsec-
tor, de toeristische sector en de 
sector van het autodelen.   
 

 Opportuniteiten: De studie toont 
aan dat er in Brussel al een zeer di-
vers aanbod van mobiliteitsalterna-
tieven bestaat. De stakeholders zien 
nog een zeer groot potentieel voor 
de fiets – in al zijn vormen. Een aan-
tal verbeteringen in het mobiliteits-
aanbod werden geïdentificeerd, 
waaronder een fysiek informatie-
punt. Voor professionelen liggen er 
volgens hen mogelijkheden in de 
ontwikkeling van de deelmobiliteit 
voor utilitaire voertuigen, de cargo-
fiets en een doelgroepgerichte com-
municatie.   

 

 Uitdagingen: De studie geeft aan 
dat het vroegtijdig moeten vervan-
gen van de wagen door de LEZ lo-
gischerwijs het zwaarst valt voor 
personen met beperkte financiële 
middelen, zoals ouderen, personen 
met een handicap of die regelmatig 
verzorging nodig hebben, personen 
met onregelmatige werktijden en 
grote gezinnen. De studie geeft aan 
dat de LEZ een grotere impact heeft 
op de (zeer) kleine ondernemingen 
dan op de grotere, die zich gemak-
kelijker kunnen aanpassen en dan in 
het bijzonder op de ondernemingen 
voor dewelke het voertuig een 
‘werktuig’ is (bouwsector, sociaal 
transport…). Deze doelgroepen 
moeten specifiek worden onder-
steund. 

 

 Relatie met de roadmap: De road-
map neemt deze socio-economi-
sche profielen op als specifieke 
doelgroepen waarvoor begelei-
dingsmaatregelen worden voorzien, 
zoals premies. Andere maatregelen 
om mobiliteitsarmoede te voorko-
men, zijn gebaseerd op de monito-
ring (en de creatie) van de Brus-
selse tweedehandsmarkt voor zero-
emissie voertuigen. 

 



 
Budgettaire impact van vergroe-
ning overheidsvloten 

 Termijn studie: 2020-2021 

 Uitvoerder: Leefmilieu Brussel, 
Vrije Universiteit Brussel - MOBI, 
The New Drive 

 Status: afgerond 

 Abstract: De lokale en gewestelijke 
overheden van het BHG moeten 
verplichtingen naleven voor de aan-
koop en leasing van personenwa-
gens en lichte utilitaire voertuigen 
(dieselverbod, ecoscore-drempel 
en quota zero-emissie). Vanaf 2025 
mogen ze enkel nog zero-emissie 
voertuigen aankopen. Er worden 
een tool ontwikkeld om de overhe-
den toe te laten de kostprijs voor de 
vervanging van hun vloot te anticipe-
ren. 
 

 Opportuniteiten: De uitfasering van 
dieselvoertuigen is al sinds 2015 in-
gezet door het wetgevende kader 
dat van kracht is voor overheden. 
De transitie naar zero-emissie werd 
bij de overheden al sterk ingezet. De 
tool die ontwikkeld wordt laat toe 
om een lange termijnplanning te re-
aliseren voor de vervanging van de 
vloot (rekening houdend met de 
LEZ) en om simulaties te maken 
voor verschillende scenario’s voor 
het inzetten van zero-emissievoertui-
gen en het budget optimaliseren. 
De TCO is voor verschillende zero-
emissievoertuigen al interessant. 
Als de overheden dit koppelen aan 
hun bedrijfsvervoerplan, meer inzet-
ten op de fiets en hun vloot rationa-
liseren, kan dat besparingen opleve-
ren.  

 

 Uitdagingen: De overschakeling 
naar zero-emissie kan voor een aan-
tal vloten ook bijkomende aanpas-
singen en kosten vergen op vlak van 
laadinfrastructuur.  

 

 Relatie met de roadmap: De road-
map voorziet bijkomende onder-
steuning van de overheden, onder 
meer door de facilitator fleetmana-
gement en de aankoopcentrales.  
 

 
Benchmarking van het zero-emis-
siebeleid in andere steden 

 Termijn studie: 2020 

 Uitvoerder: Stratec, Vrije Universi-
teit Brussel - MOBI 

 Status: afgerond 

 Abstract: Andere steden zijn be-
gonnen met een beleid om over te 
schakelen op voertuigen zonder di-
recte emissie en de situatie in Oslo, 
Amsterdam, Parijs en Londen werd 
grondiger bestudeerd. Een tabel 
met een overzicht van de belangrijk-
ste elementen van dit beleid is te 
vinden in ‘Bijlage 2: Samenvatting 
Internationale benchmark van ste-
den’ samenvatting van de bench-
marking van internationale steden.   
 

 Opportuniteiten: Het transitiepro-
ces kan verschillende vormen aan-
nemen voor wat betreft de geografi-
sche uitvoering (een volledige of 
een deel van een stad of regio) en 
het tijdsaspect (de hele tijd of bij-
voorbeeld tijdens periodes van 
zwaar verkeer), het operationele as-
pect (verbod of toegangsrecht, be-
trokken type voertuig, verbod op rij-
den of in het verkeer brengen van 
voertuigen met verbrandingsmotor, 
enz.) en in termen van begeleidende 
maatregelen (belasting, speciale 
wegvergunning, enz.).  

 

 Uitdagingen: We mogen niet blin-
delings de maatregelen die worden 
toegepast in andere steden of re-
gio’s kopiëren naar het Brussels 
Gewest. Zij zijn inspirerend maar 
dienen aangepast te worden aan de 
realiteit van Brussel met bijzondere 
aandacht voor de aspecten van het 
sociaaleconomische weefsel en de 
werkgelegenheid, de stedelijke ge-
ografie, het elektriciteitsdistributie-
netwerk en de mobiliteitsstromen. 

 

 Relatie met de roadmap: Alle ele-
menten die in de buitenlandse ste-
den werden bestudeerd, maakten 
het mogelijk om te streven naar vol-
ledigheid in de reflectie over ZEROE-

MISSIONMOBILITY.BRUSSELS kan 
worden verwezenlijkt. 



 

 
Visie op de laadinfrastructuur 

 Termijn studie: 2020 

 Uitvoerder: Leefmilieu Brussel, in 
samenwerking met Brussel Mobili-
teit, Brugel en Sibelga 

 Status: afgerond 

 Samenvatting: online rapport   

 Abstract: Er werd een visie ontwik-
keld voor de uitrol van de laadinfra-
structuur.  De visie is gebaseerd op 
3 principes: (1) ze ligt in de lijn van 
het reeds vastgelegde beleid, in het 
bijzonder inzake mobiliteit, leefmi-
lieu en energie, (2) de uitrol moet 
geruststellend zijn om de overgang 
naar elektrische voertuigen geloof-
waardig te maken, maar ook realis-
tisch, d.w.z. zonder de behoeften te 
overschatten, met name voor laad-
infra langs wegen (3) er zal geen 
overheidsfinanciering zijn, het zijn 
de gebruikers van de laadpalen die 
de kosten dragen. Ze voorziet bo-
vendien ook in een uitrol op de weg, 
op basis van regionale kaarten per 
statistische sector, gepreciseerd 
door elke gemeente voor haar 
grondgebied en op de markt ge-
bracht door Sibelga. 
 

 
 

https://leefmilieu.brussels/news/een-gewestelijke-visie-voor-de-installatie-van-laadpalen-voor-elektrische-voertuigen-brussel
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