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Brussel bakent zone af: 
verboden voor vervuilende wagens

BRUSSEL

Vanuit de zorg voor een betere luchtkwaliteit voor iedereen (Brusselaars, bezoekers en pendelaars) heeft het 

Brussels Gewest in navolging van verschillende Europese steden (Antwerpen, Parijs, Londen, Berlijn, …) een lage-

emissiezone ingesteld. De sterkst vervuilende voertuigen mogen er niet meer in.

Een Low Emission Zone (LEZ, of la-
ge-emissiezone) is een deel van de 
stad dat slechts beperkt toegankelijk is 

voor bepaalde voertuigen, al naargelang hun 
uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en van mi-
cropartikels, of zelfs ronduit verboden is. Met 
andere woorden, een zone waarin de meest 
vervuilende voertuigen niet langer mogen 
rondrijden. Volgens de Europese Commis-
sie is het instellen van die zones een van de 
efficiëntste oplossingen om luchtverontreini-
ging in stedelijke gebieden terug te dringen.

NAAR EEN ZUIVERE LUCHT
Zelfs als de kwaliteit van de buitenlucht in 
Brussel de laatste jaren sterk verbeterd is 
en de Europese normen inzake uitstoot en 
concentratie voor de meeste vervuilende 
stoffen gerespecteerd worden, zijn er nog in-
spanningen te leveren wat betreft fijne par-
tikels (PM10 en PM2.5) en stikstofdioxide 
(NO2). De PM10, PM2.5 en de NO2 hebben 
een bewezen impact op de gezondheid en ze 
verhogen het risico op een cerebrovasculai-
re complicatie, ademhalings- en/of hartaan-
doeningen, longkanker, enz., en dat met een 
invloed op de sterftegraad.

In het Brussels Gewest bestaan verschil-
lende bronnen van luchtverontreiniging; de 
belangrijkste zijn het verkeer en het verwar-
men van gebouwen.

BIJNA VOLLEDIG BRUSSEL
De Brusselse LEZ betreft permanent (7 
dagen op 7, 24 uur op 24) het volledige 
grondgebied van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest, met uitzondering van de Ring 
(R0) en van bepaalde toegangswegen tot 
drie transitparkings (de parking Ceria vanaf 
begin 2019, de Stalle-parking en de parking 
van Kraainem). 
De invoering verloopt stapsgewijs sinds 1 ja-
nuari 2018. In het eerste jaar wordt enkel ge-
mikt op de oudste dieselauto's (euro 1-norm 
en zonder euro-norm); de criteria evolueren 
na verloop van tijd om uiteindelijk op steeds 
meer vervuilende voertuigen betrekking te 
hebben (zie kaderstukje op blz. 20).

DE ALTERNATIEVEN
Veranderen van voertuig is een eerste stap; 
sommigen zullen misschien van de gelegen-

heid gebruikmaken om hun volledige ver-
plaatsingswijze bij te stellen.

Er bestaan wel degelijk alternatieven voor de 
personenwagen in het Brussels Gewest:
• het openbaar vervoer op de netten van 

de MIVB, De Lijn en TEC en de S-treinen 
(voorstedelijk treinaanbod) van de NMBS.

• Het Gewest blijft zijn fietsnetwerk uitbrei-
den. De fiets wordt meer en meer een 
alternatief voor de wagen binnen het ge-
west en ook het netwerk voor fietsdelen 
groeit.

• Voor verplaatsingen waarvoor een groter 
voertuig nodig is, bestaan er deelwagens 
(Cambio, ZipCar, enz.) en taxi's.

• carpooling
• enz.

DE IMPACT VAN DE MAATREGEL
De LEZ zal zeker een impact hebben op de 
luchtkwaliteit in het gewest en dus op eenie-
ders gezondheid.
Laat ons evenwel niet voorbijgaan aan de 
mogelijke sociale impact. Zij die het eerst 
getroffen worden door de verplichting om 
afstand te doen van hun wagen of te veran-
deren van wagen, zijn voornamelijk mensen 
die niet de mogelijkheid hebben om meer te 
investeren in hun mobiliteit.

>>> Lees verder op blz. 20

Meer info op
• www.luchtkwaliteit.
 brussels
• www.lez.brussels

• sim.lez.brussels -> om na te gaan of jouw 
voertuig nog binnen mag in de LEZ van 
het Brussels Gewest  
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