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Vraag om uitleg van mevrouw Cieltje Van Achter aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw  

 

Onderwerp: De impact van de pendelaarsbelasting op leerkrachten uit Vlaanderen 
 
Geachte collegelid, 

Begin oktober berichtte De Tijd over de plannen van de Brusselse regering om een pendelaarsbelasting 

in te voeren. Vanaf 2022 betaalt iedereen die Brussel binnenrijdt een vaste stadstol, aangevuld met 

een kilometerheffing. Voor Brusselaars treedt deze belasting in de plaats van de BIV en de jaarlijkse 

verkeersbelasting. Vlaamse en Waalse pendelaars worden dubbel belast.  

Voor wie dagelijks met de wagen naar Brussel pendelt, lopen de kosten van de pendelaarsbelasting al 

snel op tot 100 euro per maand.1 De impact van deze maatregel op de Brusselse economie is niet licht 

te schatten. Bedrijven zullen twee keer nadenken alvorens zich in onze stad te vestigen. Beroepen 

waarvoor dagelijks in de spits moet gependeld worden, worden eensklaps minder aantrekkelijk. Dit 

laatste is in het bijzonder het geval voor leerkrachten.  

Het vinden van Nederlandstalige leerkrachten om in Brussel les te geven is al jaar en dag een pijnpunt. 

Uw pendelaarsbelasting zal dit enkel maar verder bemoeilijken. Momenteel komen 7.499 van de in 

totaal 22.413 Brusselse leerkrachten uit Vlaanderen.2 Als we enkel naar het Nederlandstalig onderwijs 

kijken dan pendelt ruim 90% van onze leerkrachten dagelijks van Vlaanderen naar Brussel.3 Onze 

scholen liggen niet allemaal naast een treinstation of zijn niet allemaal even goed verbonden met het 

openbaar vervoer. Ik vrees dat een extra belasting van 100 euro per maand de broodnodige 

leerkrachten weg van onze regio zal houden.  

*** 

Graag had ik u hieromtrent volgende vragen gesteld: 

1. Hoe schat u de impact in van de pendelaarsbelasting op het aantal Nederlandstalige 

leerkrachten dat dagelijks vanuit Vlaanderen naar Brussel pendelt? Werd een analyse 

gemaakt? 

2. Welke flankerende maatregelen voorziet u eventueel?  

Alvast bedankt voor uw antwoorden. 

*** 

 

                                                           
1 https://www.tijd.be/netto/belastingen/auto/wat-betekent-de-brusselse-stadstol-voor-u/10258173.html  
2 https://bisa.brussels/themas/onderwijs/onderwijspersoneel  
3 https://www.docu.vlaamserand.be/node/14164?language=fr  
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