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De Lille : « Ce n’est pas une mesure financière mais de 
mobilité » 
Pour le secrétaire d’État bruxellois à la mobilité, Bruno De Lille, le prix de trois euros par jour 
serait déjà efficace. Il ne veut pas « utiliser un bazooka pour tuer une mouche ». Un tarif de 
douze euros permettrait certes d’augmenter les recettes, mais son « effet sur la mobilité 
n’est pas tellement grand  », a-t-il commenté. 

M. De Lille se veut aussi « très clair »  : « ce n’est pas une mesure financière, mais une 
mesure de mobilité. Pour moi, ça ne peut pas être une nouvelle taxe ». Il privilégie un 
« glissement de la taxation de la possession vers l’utilisation de la voiture », car «  quelqu’un 
qui utilise sa voiture tous les jours pèse beaucoup plus que celui qui l’utilise le samedi matin 
pour aller au Colruyt ». 

Les moyens récoltés devront être réinvestis dans les transports publics, poursuit-il, en se 
déclarant confiant dans la capacité d’offrir rapidement des solutions de mobilité alternatives. 
« D’abord des bus, puis d’autres moyens », dit-il, citant Londres en exemple. 

« Le péage seul, ça ne suffit pas » 
Le ministre wallon Carlo Di Antonio a réagi au micro de Bel RTL à l’étude de Stratec. Selon 
lui, « les portes de Bruxelles sont problématiques, il faut trouver des solutions. Néanmoins le 
péage seul sans mesures d’accompagnement ne suffit pas, il faut trouver des alternatives, 
comme le covoiturage, des parkings de dissuasion », a commenté le ministre. 

Cette réorientation de la fiscalité automobile devra être examinée par le prochain 
gouvernement bruxellois, à l’aune des nouvelles compétences qui lui seront dévolues par la 
réforme de l’État. Les autorités de la capitale sont par ailleurs en discussion avec les 
Régions wallonne et flamande en vue de l’instauration d’une taxation au kilomètre. Elles 
seront amenées à choisir entre les deux systèmes, à opter pour une combinaison ou à 
envisager d’autres pistes.	  
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Vanuit verschillende politieke hoeken komt felle tegenstand tegen het voorstel van 
studiebureau Stratec om een stadstol van 12 euro in te voeren. Ook bevoegd 
staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille (Groen) vindt zo'n hoog bedrag niet 
nodig. 

 
Een stadstol, zoals hier in Londen, kan op weinig genade rekenen (© mariordo59) 
 
Het uitlekken van resultaten van de studie zorgt enkele maanden voor de verkiezingen voor nogal wat 
beroering in de politieke gelederen. 

De Brusselse staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille (Groen) liet als de bliksem weten dat hij 
tegen het voorgestelde bedrag van 12 euro is. "Dat is als een bazooka gebruiken tegen een mug", zegt 
hij in een reactie. "Zo'n bedrag is niet nodig om de doelen van het Gewest te bereiken." De Lille zegt 
dat het doel van een stadstol niet moet zijn om de kas van het Gewest te spijzen, maar om de houding 
van de burgers te veranderen. 

De Lille was eerder voorstander van een tolheffing van 3 euro per dag. De staatssecretaris baseerde 
zich daarvoor op een ander onderzoek, dat stelde dat er bij dat tarief 8 procent minder autoverkeer zou 
komen. Stratec is het daar niet mee eens en houdt het op een daling met 2 procent bij de pendelaars en 
3 à 4 procent bij de Brusselaars. 

'Geen muur rond Brussel' ���Minister Brigitte Grouwels (CD&V), ook bevoegd voor Mobiliteit, is 
evenmin voorstander. "Het instellen van een stadstol komt neer op het bouwen van een muur, zowel in 
als rond Brussel”, zegt ze. “De tol zal tot gevolg hebben dat bedrijven en administraties zich buiten 
Brussel zullen vestigen. Bovendien dreigt een dure stadstol van 12 euro per dag van de auto een 
luxegoed te maken, terwijl het bezit van een wagen voor veel Brusselaars vandaag pure noodzaak is.” 
Grouwels herhaalt haar pleidooi voor een slimme kilometerheffing in de GEN-zone als alternatief. 

'Asociaal' ���Ook bij Open VLD is er hevige tegenstand tegen het voorstel. "Mensen 12 euro per dag 
laten betalen om het economische epicentrum van ons land te bereiken, is ronduit asociaal”, zeggen 
parlementsleden Els Ampe en Carla Dejonghe. "Het is niks meer en niks minder dan een nieuwe 
belasting." 

De stadstol zal volgens de liberalen een enorme invloed hebben op het culturele leven. “Enkel het 
binnenrijden in Brussel  zou je al een gemiddeld voorgerecht of een rondje op café kosten. Dat kan je 
niet echt een aanmoediging noemen om Brussel te bezoeken, deel te nemen aan een culturele 
manifestatie of te genieten van de vele uitstekende restaurants en cafés”, besluiten ze. De Vlaamse 
liberalen pleiten al jaren voor meer metro als alternatief. 

Banenverlies ���Voormalig Brussels minister en huidig burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe Benoît 
Cerexhe (CDH) stond dan weer “perplex” van de aanbevelingen. “Dit voorstel straft iedereen die 
ervoor kiest om in Brussel te wonen”, zegt hij. Het invoeren van een dergelijke stadstol zal volgens 
Cerexhe leiden tot een verhoging van de immobiliënprijzen en extra stadsvlucht. 

Cerexhe vreest ook voor de gevolgen voor de werkgelegenheid. “Experts zeggen dat bij een 
onmiddellijke invoering van een stadstol Brussel 5 procent van zijn banen verliest aan het hinterland. 
En dat alleen op korte termijn”, klinkt het. 

Ook SP.A verzet zich tegen het Stratec-idee. De partij wil integendeel inzetten op de korte termijn 
door van de steenwegen eenrichtingsstraten te maken. "Zo moet er ruimte vrijkomen voor het 



openbaar vervoer", zegt parlementslid Jef Van Damme. 

MR ten slotte verzet zich, weinig verrassend, ook tegen het idee. "Bij een dergelijke tol betalen 
Brusselaars 360 euro per maand om in hun eigen stad rond te rijden", zegt fractieleider Vincent De 
Wolf. "Dat is een derde van het gemiddelde maandinkomen." De Franstalige liberalen vrezen ook een 
economische teloorgang van het Gewest.	  


