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Voorwoord 

De Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord uitdrukkelijk de “invoering van een 
wegenvignet ter vervanging van de bestaande verkeersbelasting” binnen deze legislatuur in 
het vooruitzicht gesteld. Op 27 mei heeft de regering kennis genomen van een eerste 
voorbereidende studie over dit onderwerp. Er werden een aantal beslissingen genomen over 
de verdere besluitvorming en voorbereiding van deze hervorming. Er werd ook beslist om 
vooraf kennis te nemen van de visies, voorstellen en vragen bij de organisaties uit het breed 
maatschappelijk middenveld.  
Daarop stelde de SERV voor hierover een breed maatschappelijk debat te organiseren. De 
invoering van een prijsinstrument in het verkeer zal immers een grote impact hebben op de 
mobiliteitskeuzes van heel wat verschillende actoren in de samenleving. Een dergelijke 
maatregel kan slechts succesvol zijn waneer er ook een breed maatschappelijk draagvlak voor 
bestaat. De talrijke experimenten met tolheffingen in het buitenland tonen dit steevast aan. 
Midden juli van dit jaar hebben de bevoegde ministers het door de SERV voorgestelde 
concept goedgekeurd en de SERV opgedragen om binnen een strikt tijdschema het debat te 
organiseren en daarover een eindverslag uit te brengen. Ook voor de SERV – partners was 
het debat een belangrijke uitdaging: instappen in een open discussie die ruim de grenzen van 
het gebruikelijke overleg onder de sociale partners overschrijdt. We zijn er echter met volle 
overtuiging ingestapt. We appreciëren dan ook de interesse en ruime respons van de 
verschillende organisaties om aan dit debat deel te nemen. Uiteindelijk hebben negentien 
organisaties – waarvan sommige interprofessionele sociale partners ook nog hun sectorale 
collega’s mee hebben betrokken bij hun inbreng – aan het debat deelgenomen via een formele 
inbreng. Een aantal andere organisaties hebben ook nog deelgenomen aan de debatten zelf. 
Alleen al omwille van die ruime betrokkenheid is het debat geslaagd. Maar ook het debat zelf 
verliep positief. We menen dan ook te kunnen stellen dat hiermee is aangetoond dat op een 
redelijk snelle en efficiënte wijze het beleid de dialoog kan aangaan met het maatschappelijk 
middenveld en met diverse belangengroepen. Een dergelijke aanpak biedt voor het beleid 
mogelijkheden om op een evenwichtige wijze geïnformeerd te worden over de “checks and 
balances” die bij een dergelijk dossier van wezenlijk belang zijn. Ook voor de sociale partners 
is dit een aanleiding om in de toekomst de dialoog met andere stakeholders over belangrijke 
maatschappelijke thema’s verder uit te bouwen. 
We hopen dan ook dat dit debat en het bijhorend eindverslag een nuttige bijdrage zullen 
vormen voor zowel de regering als het parlement in de verdere besluitvorming. En uiteraard 
kijken we met belangstelling uit naar het gevolg dat het beleid aan dit debat zal geven bij het 
nemen van de voorgenomen beslissingen.  
 
Ilse Dielen, voorzitter van de SERV 
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Inleiding 

De opdracht voor het maatschappelijk debat 
 
Op 27 mei 2005 heeft de regering kennis genomen van de resultaten van een eerste 
verkennende studie over de invoering van een wegenvignet. Naar aanleiding daarvan heeft de 
regering de ministers bevoegd voor mobiliteitsbeleid en voor openbare werken opdracht 
gegeven om naast de oprichting van een ambtelijke werkgroep binnen de administratie “een 
debat met de stakeholders in het maatschappelijk middenveld te organiseren”. Het dagelijks 
bestuur van de SERV heeft zich begin juni kandidaat gesteld voor de organisatie van het 
debat. Bij brief van 1 juli en 6 juli hebben de betrokken ministers hun akkoord betuigd met het 
voorstel van de SERV om dit debat te organiseren. Op 15 juli werd een concept voor de 
aanpak en de timing definitief bekrachtigd. Van regeringswege werd van bij het begin er op 
aangedrongen dat het debat binnen een redelijke termijn kon worden afgerond, in ieder geval 
in de eerste helft van december.  
Het aangenomen concept benadrukt in ieder geval expliciet dat deze fase van raadpleging niet 
kon leiden tot een advies of een voorstel dat de instemming van alle deelnemers aan het 
debat zou wegdragen. Deze hoog gegrepen ambitie kon binnen het voorziene tijdschema niet 
worden waargemaakt. Het maatschappelijk debat kan ook niet beschouwd worden als een 
studie waarin alle mogelijke technische, juridische en praktische problemen die bij de 
invoering van een prijsinstrument aan de orde zijn worden onderzocht. De vooropgestelde 
doelstellingen waren de volgende: 
 

• informatie inwinnen over de standpunten van het maatschappelijk middenveld; 
• over deze inbreng een debat organiseren tussen de verschillende groepen van het 

maatschappelijk middenveld; 
• in het kader van dit debat deze inbreng confronteren met beschikbare gegevens en 

wetenschappelijke analyses; 
• aangeven welke onderdelen tot een consensus kunnen leiden.  

 
De aanpak van het maatschappelijk debat 
 
Het maatschappelijk debat is van start gegaan begin september. Aan een ruim palet van 
organisaties werd een vragenlijst toegestuurd. Deze vragenlijst is opgenomen onder bijlage 3. 
De aangeschreven organisaties behoren tot de sociaal-economische organisaties, de 
organisaties uit de milieu- en natuurbeweging, mobiliteitsverenigingen en 
automobilistenverenigingen en het ruime veld van sociaal-culturele organisaties. Organisaties 
die binnen het voorziene tijdsbestek de vragenlijst hebben ingevuld konden niet alleen 
deelnemen aan het debat, maar op de debatconferenties expliciet hun inbreng toelichten. Er 
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werden drie debatconferenties georganiseerd waarop telkens een deel van de ingeschreven 
organisaties een inbreng deden en daarover in debat gingen met vertegenwoordigers van het 
expertcomité en met de overige aanwezigen: 13 oktober, 27 oktober en 10 november. De 
debatconferenties werden gemodereerd door een medewerker van het SERV - secretariaat. 
Negentien organisaties hebben op deze manier deelgenomen aan het debat. De lijst van deze 
organisaties is te vinden in bijlage 4. Vertegenwoordigers van organisaties die niet hebben 
deelgenomen aan de schriftelijke bevraging konden wel deelnemen aan het debat, maar 
kwamen niet aanmerking voor een toelichting. Daarnaast werden ook deskundigen 
uitgenodigd: vanuit de academische middens, vanuit instellingen die een adviserende of 
beleidsondersteunende rol spelen in het kader van het vervoerbeleid en vertegenwoordigers 
van openbaar vervoer en havenbesturen. De omstandige verslaggeving is mee opgenomen in 
dit eindverslag.  
 
De stuurgroep en het expertcomité 
 
In akkoord met de bevoegde ministers werd het debat begeleid door een stuurgroep 
bestaande uit vertegenwoordigers van het SERV – secretariaat, vertegenwoordigers van de 
betrokken kabinetten en vertegenwoordigers van de ambtelijke werkgroep. De samenstelling 
van de stuurgroep is opgenomen in bijlage 1. Naast de organisatie van het debat heeft de 
stuurgroep ook het SERV – secretariaat begeleid in de opmaak van het samenvattend 
eindverslag.  
Ter ondersteuning van het debat werd een expertcomité door de stuurgroep aangesteld. De 
samenstelling ervan is te vinden in bijlage 2. De experts hebben een dubbele rol gespeeld. 
T.a.v. de antwoorden op de vragenlijst hebben zij een kort schriftelijk rapport opgesteld 
(expertiseverslag). Deze rapporten zijn mee opgenomen in het eindverslag en zijn te vinden 
onder bijlage 5. Daarnaast hebben vier van de experts ook deelgenomen aan de eigenlijke 
debatconferenties met telkens een expliciete reactie op de inbreng van de deelnemende 
organisaties.  
 
Het eindverslag  
 
Het eindverslag geeft uiteraard maximale informatie over het verloop van het debat en in het 
bijzonder over de inbreng van de deelnemende organisaties. De weergave daarvan is 
overigens getoetst met de woordvoerders van de deelnemende organisaties.  
Daarnaast was het de bedoeling om zo duidelijk mogelijk de grote lijnen van het 
maatschappelijk debat te duiden en aan te geven over welke zaken zich al of niet een 
maatschappelijke consensus kan aftekenen. Dit onderdeel van het eindverslag is opgemaakt 
onder de verantwoordelijkheid van het secretariaat van de SERV dat daarin begeleid werd 
door de stuurgroep.  
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Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 1 van het eindverslag bevat de samenvatting en de belangrijkste resultaten van het 
maatschappelijk debat. De samenvatting (“de voornaamste bevindingen”) is opgebouwd rond 
vier vragen die doorheen het debat aan de orde waren. Verder geven we aan welke 
belangrijke lessen uit dit debat kunnen getrokken worden en die relevant zijn voor de verdere 
besluitvorming over dit onderwerp. 
 
Hoofdstuk 2 is een omstandige verslaggeving van de drie debatconferenties. Essentieel daarin 
is de samenvatting van wat de verschillende organisaties als standpunt hebben ingebracht. 
Die samenvatting is zowel gebaseerd op de schriftelijke inbreng als op de mondelinge 
toelichting op de debatconferenties zelf. Deze inventaris laat toe om de standpunten van de 
verschillende organisaties afzonderlijk te consulteren. Voorts bevat dit omstandig verslag ook 
een weergave van de diverse tussenkomsten in het eigenlijke debat zowel van het 
expertcomité als van de overige deelnemers.  
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Hoofdstuk 1 – samenvatting en resultaten 
van het debat 

De hoofddoelstelling van het maatschappelijk debat was kennisnemen van de visies, 
voorstellen en vragen die leven bij de organisaties uit het maatschappelijke middenveld. 
Organisaties vanuit uiteenlopende invalshoeken en belangen hebben hun standpunten kunnen 
inbrengen en daarover zowel onderling als met een panel van experts kunnen debatteren. Dat 
heeft een ruim palet aan standpunten, voorstellen en probleemstellingen opgeleverd. Deze 
belangrijke informatieverzameling is nu afgerond. Het was niet de bedoeling en het behoorde 
ook niet tot de mogelijkheden om binnen het bestek van dit maatschappelijk debat met alle 
organisaties een volledig gedragen advies in de strikte betekenis van het woord te bereiken. 
Niettemin kunnen we in dit eindverslag een representatief en evenwichtig overzicht geven van 
wat de diverse organisaties denken over de inzet van een prijsinstrument voor het gebruik van 
de wegeninfrastructuur. In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van wat het debat heeft 
opgeleverd en geven we enige aanduidingen van resultaten die relevant kunnen zijn voor de 
verdere besluitvorming over dit onderwerp. Zowel de samenvatting als de formulering van de 
belangrijkste resultaten vallen onder de verantwoordelijkheid van het secretariaat van de 
SERV dat voor de redactie daarvan begeleid werd door de stuurgroep.  
 
In punt 1 van dit hoofdstuk vatten we de voornaamste bevindingen van het debat samen. Dat 
is op de eerste plaats gebaseerd op de inbreng die de verschillende organisaties op de drie 
debatconferenties hebben gedaan, aangevuld met de bedenkingen en gedachtewisselingen 
van het debat over deze inbreng. Een meer omstandige samenvatting van die 
debatconferenties is opgenomen in hoofdstuk 2 van dit eindverslag. Daarin wordt in het 
bijzonder ingegaan op de standpunten van de verschillende organisaties.  
In punt 2 geven we een aanduiding van de belangrijkste resultaten van dit debat.  
 

1.  De voornaamste bevindingen van het  debat  

De inbreng van de organisaties en het debat daarover kunnen worden samengevat vanuit vier 
vragen. 
 

1. De regering heeft in het regeerakkoord duidelijk gemaakt dat er in de toekomst 
een prijsinstrument voor het gebruik van de wegeninfrastructuur zal worden 
ingevoerd. Wordt deze intentie door het debat ondersteund? En als er een 
prijsinstrument wordt ingevoerd welke doelstellingen moeten daar aan de basis 
van liggen? 

2. Welke voorwaarden en kritische succesfactoren zijn essentieel om van een 
dergelijk prijsinstrument een succes te maken? 
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3. Hoe moet het prijsinstrument in de praktijk uitgewerkt worden? 
4. Wat doen we met de opbrengsten van het prijsinstrument? 

 

1 . 1 .  E e n  ( n i eu w )  p r i j s i n s t r u m en t  v o o r  h e t  g e b r u ik  v a n  
w e g e n i n f r a s t r u c t u u r ?  

1 . 1 . 1  D e  g e b r u i k e r  b e t a a l t  

Een aantal organisaties zetten het expliciet voorop, bij andere ligt het mede impliciet aan de 
basis van hun voorstellen: er moet in het beleid een overgang gemaakt worden van 
belastingen op verkeer en vervoer naar heffingen volgens het principe van “de gebruiker 
betaalt”. Toepassing van dit principe leidt er toe dat de gebruiker betaalt in functie van het 
effectief gebruik van de infrastructuur en in functie van de kosten die dat gebruik veroorzaakt. 
Het gedrag van de automobilist en van de transportsector kan op die manier beïnvloed worden 
in de richting van een efficiënter gebruik van de infrastructuur. Die overgang van belastingen 
naar gebruiksheffingen zal het best gepaard gaan met het vervangen van vaste belastingen op 
het bezit van een wagen door de nieuwe gebruiksheffingen. In die context wordt in het 
bijzonder t.a.v. het zwaar vrachtvervoer aangegeven – mede door organisaties die het 
vrachtvervoer vertegenwoordigen – dat het bestaande Eurovignet voor het zwaar 
vrachtvervoer niet houdbaar is.  
De redelijke eenstemmigheid over dit principe belet niet dat de opvattingen over de kosten die 
met het gebruik van de infrastructuur gemoeid zijn sterk uiteenlopen. En uiteraard ook over de 
kosten die in de praktijk in rekening moeten gebracht worden bij de toepassing van het 
principe “de gebruiker betaalt”. De discussie spitst zich toe op de kloof tussen die kosten en 
wat de automobilisten en de transportsector nu al betalen aan belastingen. Ten gronde zijn er 
twee opvattingen verdedigd. Aan de ene kant zijn de kosten die hier in het geding zijn beperkt 
tot de strikte infrastructuurkosten en vanuit die invalshoek is een meer dan volledige dekking 
van de kosten verzekerd. Aan de andere kant moeten naast infrastructuurkosten alle externe 
kosten die direct gekoppeld zijn aan het gebruik van de infrastructuur in rekening worden 
gebracht. Milieukosten, ongevallenkosten en vooral congestiekosten zijn hierbij dan in het 
geding. In die invalshoek betalen automobilisten en de transportsector – weliswaar 
verschillend naar gelang van tijdstip en plaats van het gebruik – niet de volledige kosten.  
 
In het debat is overigens ook gewezen op het feit dat er nu al een belangrijke belasting sterk 
gekoppeld is aan het effectieve gebruik van het voertuig, met name de accijnzen op 
brandstoffen. In het debat is voorgesteld om vooraleer over te gaan tot nieuwe instrumenten 
de voordelen en de beperkingen daarvan af te wegen. De accijnzen laten al een zekere 
differentiëring toe en zijn direct gekoppeld aan de afgelegde kilometers. Het instrument 
bestaat en het tarief kan vrij flexibel worden aangepast zowel voor vrachtvervoer als voor 
personenvervoer. Algemeen werd erkend dat er expliciet beperkingen aan verbonden zijn: 
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weinig vat op buitenlandse voertuigen, geen differentiëring naar tijd en plaats mogelijk en dan 
ook weinig impact op het congestieprobleem. Voorts gaat het ook over een federale belasting.  
 
1 . 1 . 2  E e n  ( n i e u w )  p r i j s i n s t r u m e n t  m o e t  e e n  m e e r w a a r d e  b i e d e n  

De deelnemende organisaties zetten diverse doelstellingen voorop die moeten “gediend” 
worden door het nieuwe prijsinstrument. We vatten ze samen onder vier rubrieken: 
 

a) het prijsinstrument moet er voor zorgen dat er op een meer faire wijze betaald wordt 
voor het gebruik van de infrastructuur. Wie meer kosten en lasten veroorzaakt (zij het 
strikt infrastructuurkosten, zij het ruime externe kosten) moet ook meer betalen. En 
iedere gebruiker van onze infrastructuur moet betalen, dus ook de buitenlandse 
voertuigen die onze wegen gebruiken. Meer “fairness” in betalen voor infrastructuur 
wordt ook beschouwd als een belangrijke factor in de concurrentiepositie van het 
vrachtvervoer; 

b) het prijsinstrument moet dienen om een belangrijk economisch probleem voor onze 
regio aan te pakken: de congestie en de bedreigingen voor de bereikbaarheid van 
onze economische centra. De logistieke positie van Vlaanderen moet er door 
versterkt worden; 

c) naast de andere instrumenten van het mobiliteitsbeleid moet het prijsinstrument het 
sluitstuk worden om het wegverkeer op een duurzaam niveau te brengen. 
Duurzaamheid op het vlak van milieu- en gezondheidsimpact en duurzaam 
verzekeren van de mobiliteitsbehoeften van burgers en bedrijven; 

d) een prijsinstrument moet worden ingezet voor het genereren van extra financiële 
middelen voor infrastructuur en mobiliteitsinitiatieven in het algemeen.  

 
Over het algemeen kan worden vastgesteld dat alle organisaties ervan uitgaan dat het in te 
zetten prijsinstrument “extra geld opbrengt”, maar deze doelstelling krijgt toch niet de hoogste 
prioriteit. De prioriteit lijkt bij de deelnemende organisaties toch te liggen bij een instrument dat 
op de eerste plaats voor de mobiliteitsproblemen een oplossing aandraagt. Sommige van deze 
doelstellingen – in het bijzonder de doelstellingen onder (b) en (c) – worden aangegeven 
omdat er wordt verwacht dat een goed doordacht prijsinstrument ook aanleiding zal geven tot 
efficiëntieverhoging in het vrachtvervoer (beladingsgraad, beperken van lege ritten) en “modal 
shift”. Voor het personenvervoer wordt hierbij veel verwacht van de kansen die daardoor 
gecreëerd worden voor meer duurzame vervoermiddelen (collectief vervoer, fietsverkeer).  
 
Het debat heeft overigens wel een aantal belangrijke bedenkingen opgeleverd bij deze 
doelstellingenformulering. We onderscheiden twee groepen van bedenkingen.  
 
Ten eerste, de doelstellingen die de organisaties vooropzetten kunnen niet worden 
verwezenlijkt met om het even welk instrument. Neem bijv. de aanpak van het 
congestieprobleem. Een forfaitair wegenvignet (geldig voor een bepaalde tijdsperiode en niet 
gekoppeld aan de afgelegde kilometers) heeft geen effect op de congestie. Het invoeren van 
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een afstandgebonden heffing uitsluitend voor het (zwaar) vrachtvervoer zal weinig impact 
hebben op de congestie. Het aandeel van het vrachtvervoer in het globale wegverkeer is 
daarvoor te beperkt en er wordt gevreesd voor het zogenaamde opvuleffect (vrijgekomen 
ruimte wordt ingenomen door het personenvervoer dat in dit geval niet onderworpen is aan de 
heffing, zij het dat aan dit opvuleffect misschien ook wel een limiet is).  
 
Ten tweede, een prijsinstrument kan niet alle doelstellingen tegelijk even sterk realiseren. Er is 
een zekere spanning tussen de geformuleerde doelstellingen. Zoals verder zal blijken is door 
de meeste organisaties heel uitdrukkelijk de kostenneutraliteit voor de binnenlandse 
gebruikers beklemtoond. Het spreekt voor zich dat dergelijke voorwaarde beperkingen oplegt 
aan de mogelijkheden om met het prijsinstrument extra financiële middelen te verwerven. 
Vanuit het expertcomité is aangebracht dat t.a.v. sommige doelstellingen bij de organisaties te 
hoge verwachtingen leven. In het debat is dat vooral toegespitst op de milieudoelstellingen en 
op de mogelijkheden om in het bijzonder in het vrachtvervoer een substantiële “modal shift” te 
verwezenlijken. Vanuit het expertcomité zijn over het belang van de milieudoelstellingen bij het 
concept van een prijsinstrument uiteenlopende opvattingen verdedigd die ook terug te vinden 
zijn in de ruime litteratuur. Aan de ene kant wordt benadrukt dat hoe dan ook de milieueffecten 
en klimaateffecten een substantieel deel zijn van de externe kosten en bij een “slimme 
kilometerheffing” zowel door verkeerskundige effecten als door de impact van differentiatie 
naar milieukenmerken van de voertuigen kunnen teruggedrongen worden. Een naar 
milieukenmerken gedifferentieerde heffing kan volgens de milieubeweging een bijkomende 
stimulans zijn voor de effectieve inzet van de best beschikbare technologie. Aan de andere 
kant wordt benadrukt dat zeker in het personenvervoer de milieucomponent in het totaal van 
de externe kosten een beperkte rol speelt in vergelijking met de congestiekosten. En tevens 
wordt er op gewezen dat alleen al door de bestaande Europese afspraken in de toekomst een 
substantiële daling van de milieueffecten van het wegvervoer te verwachten is. Meer in het 
algemeen werd er voor gepleit om ook t.a.v. de klimaatmaatregelen meer te focussen op 
sectoren die met minder kosten grotere effecten kunnen bereiken. T.a.v. de “modal shift” is in 
het bijzonder vanuit de sector van het beroepsgoederenvervoer gewezen op de beperkte 
mogelijkheden. Hoe dan ook verder onderzoek naar de mogelijkheden van een 
heffingsinstrument op de “modal shift” – voor sommige deelnemers toch wel een essentieel 
punt – is nodig. Evaluatie van bestaande buitenlandse initiatieven kan daarbij nuttige 
informatie opleveren.  
 
1 . 1 . 3  D e  p r i o r i t e i t  v a n  e e n  p r i j s i n s t r u m e n t  i n  h e t  m o b i l i t e i t s b e l e i d  

Hoe prioritair is het invoeren van een prijsinstrument voor het gebruik van de 
wegeninfrastructuur? We kunnen de houding van de organisaties het best als volgt 
samenvatten:  
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• gaande van de vaststelling dat – gegeven onder meer de evolutie in andere landen – 
een prijsinstrument onvermijdelijk wordt; 

• over de stelling dat een goed doordacht prijsinstrument onder erg belangrijke 
randvoorwaarden een bijdrage kan leveren in het mobiliteitsbeleid; 

• tot de stelling dat een prijsinstrument het nog ontbrekende sluitstuk is in een 
slagvaardig mobiliteitsbeleid.  

 
De prioriteit die er moet aan gegeven worden verschilt, wel benadrukken alle organisaties dat 
een goed mobiliteitsbeleid steeds een mix van maatregelen zal moeten bevatten en dat nu ook 
niet alle heil moet verwacht worden van een prijsinstrument.  
 
Een tweetal erg belangrijke discussies zijn in het debat aan de orde geweest. Ze zijn binnen 
het bestek van het gevoerde debat niet opgelost en overigens ook niet expliciet in de 
vraagstelling aanwezig, maar ze blijven belangrijk genoeg voor verdere aandacht. Vooral 
vanuit de hoek van het expertcomité is een sterk pleidooi gehouden voor een naar tijd en 
plaats gedifferentieerde heffing omdat op die manier echt iets kan gedaan worden aan het 
congestieprobleem. Andere maatregelen waar de organisaties naar verwijzen zoals “missing 
links”, promotie openbaar vervoer en bevorderen van duurzame vervoerwijzen zouden ten 
gronde de congestieproblematiek niet aanpakken. Het is de gekende tegenstelling tussen 
“push” en “pull” – maatregelen, en voor de meeste organisaties in het debat niet 
doorslaggevend genoeg. Erg omstreden voor een aantal organisaties is ook de opvatting dat 
een juiste prijs voor alle vervoermodi de regel moet worden. Er is vanuit het expertcomité 
betoogd dat het niet toepassen van de juiste prijs in het openbaar vervoer (en dus 
subsidiëring) in de huidige omstandigheden verantwoord is omdat precies het wegvervoer niet 
de volledige kosten draagt. Eens dat aangepakt vervalt volgens deze visie de noodzaak om 
prijscorrecties onder de vorm van subsidies toe te passen in andere vervoermodi. Deze visie 
wordt door een aantal organisaties ten gronde niet gedeeld met in het bijzonder verwijzing 
naar de maatschappelijke en sociale rol die het openbaar vervoer vervult en zal blijven 
vervullen. Daarnaast wordt ook verwezen naar het feit dat het collectieve vervoer uitdrukkelijk 
minder externe kosten veroorzaakt.  
 
1 . 1 . 4  I n v o e r i n g  n i e t  z o n d e r  b e l a n g r i j k e  m a a t s c h a p p e l i j k e  

r a n d v o o r w a a r d e n  

Heel wat organisaties signaleren belangrijke maatschappelijke en sociale gevolgen wanneer 
een prijsinstrument gekoppeld aan het effectief gebruik en dus aan de effectief gereden 
kilometers wordt ingevoerd voor het personenvervoer. Er wordt geargumenteerd dat voor veel 
gebruikers – in het bijzonder in het woon-werkverkeer – de auto een onvermijdelijk 
vervoermiddel is en zal blijven. In een aantal tussenkomsten is de vrees geuit voor een 
groeiende vervoersarmoede door stijgende kosten van het autogebruik, meer zelfs er is gepleit 
voor een zodanig concept van prijsinstrument dat ook vervoersarmoede effectief wordt 
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bestreden. De signalen over mogelijke negatieve maatschappelijke en sociale gevolgen zijn 
niet te negeren. Er is verwezen naar specifieke doelgroepen (zoals bijv. gehandicapten die 
over geen andere mogelijkheden beschikken dan een aangepast voertuig, grote gezinnen, …). 
De mogelijke weerslag die duurder autogebruik kan hebben op de reeds hoge arbeidslasten is 
onder de aandacht gebracht.  
Bij de toepassing van een heffing in het personenvervoer – zeker onder de formule van 
afstandgebonden heffing – zal voor deze problematiek bijzondere aandacht nodig zijn. Sociale 
correcties zullen moeten ter sprake komen. Twee denksporen zijn daarbij in het debat 
voorgesteld. De vertegenwoordigers van diverse organisaties pleiten voor sociale correcties in 
het prijsinstrument zelf, onder de vorm van verminderingen of vrijstellingen. Vanuit het 
expertcomité is daarentegen een pleidooi gehouden om de sociale correcties buiten het 
eigenlijke prijsinstrument te houden en te regelen via andere formules. Argumentatie daarvoor 
is de stelling dat iedere gebruiker moet geconfronteerd worden met de kosten van zijn of haar 
gebruik. Ook voor doelgroepen die voor eventuele sociale correcties in aanmerking komen 
geldt de noodzaak van een verantwoord verplaatsingsgedrag. Deze problematiek vergt zeker 
bijzondere aandacht, ook in het licht van het nodige draagvlak bij de bevolking. Er is voorts – 
in het bijzonder vanuit de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties - ook aandacht 
gevraagd voor de rol van het sociaal overleg wanneer het woon-werkverkeer in het geding is.  
 
De sterke nadruk op maatschappelijke gevolgen bij invoering van een prijsinstrument in het 
personenvervoer mag niet doen vergeten dat ook de weerslag op de concurrentiepositie van 
het bedrijfsleven aan de orde is, zeker bij toepassingen in het vrachtvervoer. De 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hebben daar in het bijzonder de aandacht op 
gevestigd.  
 

1 . 2 .  W a t  z i j n  d e  e s s e n t i ë l e  v o o r w a a r d e n  e n  k r i t i s c h e  
s u c c e s f ac t o r e n  vo o r  e e n  su c c e s vo l l e  i n v o e r i n g ?   

Over het algemeen – enkele belangrijke thema’s uitgezonderd – zijn de voorstellen en de 
vragen van de deelnemende organisaties voor dit onderdeel erg gelijklopend. Men kan de 
hieronder samengevatte thema’s dan ook beschouwen als vrij algemeen gedragen 
aanbevelingen aan het beleid. Een maatschappelijk debat in deze fase geeft natuurlijk op de 
eerste plaats een aantal aanzetten, concrete uitwerking (die mogelijke discussiepunten kan 
opleveren) blijft nog open. We vatten de besproken thema’s samen in 7 punten. 
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1 . 2 . 1  A f s t e m m i n g  m e t  d e  a n d e r e  g e w e s t e n  e n  a f s t e m m i n g  o p  
E u r o p e e s  n i v e a u  e e n  e v i d e n t i e  

Alle deelnemende organisaties zijn er over eens. Wat het Vlaamse gewest op dit domein plant 
moet afgestemd worden op de initiatieven in de andere gewesten en afstemming op de 
ontwikkelingen in de Europese Unie (zowel op het niveau van de unie zelf als op het niveau 
van de omliggende lidstaten) is van groot belang. Op zich is dat een weinig verrassende 
uitspraak.  
De draagwijdte van de concrete voorstellen verschilt wel duidelijk naargelang afstemming met 
de andere gewesten of afstemming met de rest van Europa aan de orde is. 
 
We kunnen zonder veel discussie stellen dat de meeste organisaties de invoering van een 
nieuw prijsinstrument door de gewesten slechts aanvaardbaar achten als het gebeurt binnen 
één en hetzelfde systeem voor het gehele land. Men ziet een afzonderlijk systeem voor één 
gewest absoluut niet zitten. Er wordt overigens op gewezen dat voor sommige vormen van 
prijsinstrument een federale procedure onvermijdelijk is. Dat is het geval wanneer men het 
bestaande eurovignet voor het zwaar vrachtvervoer zou willen vervangen door een 
afstandgebonden heffing. En initiatieven op het vlak van fiscaliteit t.a.v. het vervoer vergen 
hoe dan ook samenwerkingsakkoorden tussen de gewesten. Invoering van een prijsinstrument 
moet dus onvermijdelijk niet alleen gebeuren in gemeenschappelijk overleg tussen de 
gewesten, maar moet uitmonden in een eenvormig concept. Betrokkenheid van de federale 
overheid is daarbij ook nodig, rekening houdend met de federale fiscale bevoegdheden. Een 
eenvormig concept wil daarom nog niet zeggen dat de feitelijke toepassing geen differentiëring 
tussen de gewesten toelaat. Indien overigens wordt overgegaan tot naar plaats 
gedifferentieerde heffingen is een gewestelijke differentiatie ingebakken in het systeem. Maar 
over de opvatting van de verschillende organisaties t.a.v. eventuele gewestelijke 
differentiëring is er geen eenduidigheid. 
 
De afstemming Europees heeft op de eerste plaats te maken met de correcte toepassing van 
de bestaande richtlijnen, inzonderheid voor het vrachtvervoer en de richtlijn over de 
interoperabiliteit van de gebruikte technieken. Een belangrijke richtlijn – de zogenaamde 
Eurovignetrichtlijn – is momenteel in een herzieningsfase. Op het moment van het debat was 
daarover nog geen duidelijk uitsluitsel te geven. Een aantal organisaties wijzen er uitdrukkelijk 
op dat het dossier van infrastructuurheffingen in de ons omringende landen in beweging komt. 
Vlaanderen en België in het algemeen kunnen zich niet buiten deze internationale trends 
houden en moeten dan ook de keuzes afstemmen op wat in de ons omringende landen aan de 
gang is. In het bijzonder wordt verwezen naar Nederland en Duitsland. Voor sommige 
organisaties is overigens de Europese afstemming wel belangrijk, maar geen reden om te 
wachten met initiatieven in eigen land. Voorts vinden een aantal organisaties dat vanuit 
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Vlaanderen initiatieven moeten genomen worden om de herziening van de Eurovignetrichtlijn 
op een aantal onderdelen bij te sturen, zij het dat niet iedereen in dezelfde richting kijkt.  
 
1 . 2 . 2  E e n  s t e v i g  m a a t s c h a p p e l i j k  d r a a g v l a k  i s  n o d i g  

Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de organisaties vrij eenduidig aandringen op grote 
inspanningen om voor deze hervorming een maatschappelijk draagvlak te creëren. Iets anders 
kon moeilijk verwacht worden. Maar deze opvattingen worden ook – blijkens de inbreng van 
het expertcomité – bevestigd door wetenschappelijk onderzoek en door experimenten en 
concrete initiatieven in het buitenland. In het debat zijn twee zaken in het bijzonder benadrukt. 
 
Er wordt ten eerste aangedrongen op een uitgebreide en vooral volgehouden communicatie 
over de invoering van een prijsinstrument. Volgende elementen zullen bij die communicatie 
naar de bevolking moeten aan de orde zijn: 
 

• over het “waarom” van deze maatregel, duidelijke omschrijving van de problemen die 
moeten worden aangepakt; 

• over de effecten die de overheid met de maatregel wil bereiken en liefst zo concreet 
mogelijk zodat achteraf ook degelijke toetsing mogelijk is en de effectief 
gerealiseerde effecten kunnen aangetoond worden; 

• over de precieze werking van het prijsinstrument, transparantie is hier de boodschap; 
• over wat er met de opbrengsten zal gebeuren aan de hand van een zo concreet 

mogelijke programmering.  
 
Ten tweede is vanuit het debat duidelijk aangegeven dat draagvlak niet alleen een kwestie van 
communicatie is. Een draagvlak bij de bevolking en bij de bedrijven wil zeggen dat de beoogde 
gedragswijziging zich ook in de praktijk doorzet. De degelijke en transparante uitwerking van 
het instrument is daar dan een essentiële factor in. Buitenlandse voorbeelden (die weliswaar 
vooral betrekking hebben op stedelijke cordonheffingen) geven aan dat het draagvlak bij de 
bevolking ook groeit naarmate het systeem in werking is: van een aanvankelijk grote 
terughoudendheid naar een groeiend akkoord met de maatregelen. Dat kan alleen maar het 
geval zijn als de bevolking en de bedrijven ook effectief kunnen vaststellen dat er met deze 
maatregelen geen afbreuk wordt gedaan aan hun mobiliteitsmogelijkheden, aan de 
levenskwaliteit in het algemeen en aan de concurrentiepositie van de bedrijven. Vanuit het 
expertcomité is in het debat gewezen op de toch wel beloftevolle perspectieven die op basis 
van diverse buitenlandse analyses en experimenten kunnen verbonden worden aan de 
invoering van een prijsinstrument dat inspeelt op duidelijke mobiliteitsdoelstellingen. 
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1 . 2 . 3  G e e n  n i e u w  p r i j s i n s t r u m e n t  i n v o e r e n  z o n d e r  g r o n d i g e  
v o o r b e r e i d i n g  

Even algemeen is de expliciete vraag bij de meeste organisaties dat de invoering van een 
nieuw prijsinstrument slechts doorgang vindt na een grondige voorbereiding. In dat verband 
wordt uiteraard regelmatig verwezen naar de ervaringen in Duitsland. Hoe evident deze vraag 
ook is, ze hangt heel duidelijk samen met de onzekerheid bij heel wat organisaties over de 
consequenties van dergelijke hervorming. 
In het debat zijn een aantal elementen heel duidelijk naar voor gekomen die onderdeel moeten 
zijn van die grondige voorbereiding: 
 

• een zo precies mogelijke becijfering van kosten en baten, diverse organisaties 
betreuren het dat over de kosten van mogelijke systemen en de inschatting van 
opbrengsten op basis van de beschikbare gegevens over verkeersstromen geen 
uitsluitsel kan gegeven worden. Er worden in ieder geval daarover expliciete vragen 
gesteld om zo snel mogelijk over een becijfering te kunnen beschikken; 

• voor alle organisaties is het klaar dat bij elk prijsinstrument vlotte doorstroming van 
het verkeer absoluut moet verzekerd worden. Men aanvaardt geen beperkingen op 
dat vlak om te moeten betalen voor een instrument dat betere doorstroming moet 
verzekeren. Techniek zal daarbij onvermijdelijk aan de orde zijn. Aanwending van 
geavanceerde technieken moet goed doordacht gebeuren. De implementatiekosten 
moeten zo laag mogelijk gehouden worden en de kosten moeten zeker in verhouding 
zijn met de opbrengsten. In het debat is verwezen naar de ratio’s die kunnen afgeleid 
worden uit buitenlandse voorbeelden en wanneer de kosten een bepaald aandeel 
van de opbrengsten overschrijden wordt de invoering ervan in vraag gesteld; 

• transparantie in een vroeg stadium is een essentiële voorwaarde en uit het debat 
komt vooral naar voor: een transparante berekeningsbasis voor het in te voeren 
tarief (zowel het gemiddeld tarief als de verhouding van het tarief voor de 
verschillende vervoersegmenten) en transparantie over de aanwending van extra 
opbrengsten; 

• voorafgaand aan de definitieve beslissingen moet een omvattende effectenanalyse 
beschikbaar zijn (die onder meer toelaat om varianten te beoordelen), de te 
bestuderen effecten slaan op de verkeerskundige effecten, milieu- en 
gezondheidseffecten, verkeersveiligheid, sociale en economische effecten. Enkele 
organisaties vragen om duidelijk aan te geven wie bij de invoering van de maatregel 
de kosten draagt en wie de baten verwerft. 

 
1 . 2 . 4  E e n  d e g e l i j k e  h a n d h a v i n g  i s  e s s e n t i e e l  v o o r  e e n  

g e l o o f w a a r d i g  s y s t e e m  

Zonder in detail in te gaan op de diverse aspecten hebben de meeste organisaties benadrukt 
dat de handhaving via een efficiënte controle een essentieel element is voor de 
geloofwaardigheid van het systeem. Het spreekt voor zich dat geloofwaardigheid een 
belangrijke factor zal zijn in het draagvlak bij de bevolking.  
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1 . 2 . 5  K o s t e n n e u t r a l i t e i t  v o o r  d e  b i n n e n l a n d s e  g e b r u i k e r s  a l s  
p r i n c i p e  a a n h o u d e n  

Voor de meeste organisaties is kostenneutraliteit voor de binnenlandse gebruiker een absolute 
voorwaarde, voor een aantal organisaties is het een aanvaardbare en vooral vanuit het 
oogpunt van draagvlak verdedigbare optie. De kosten voor de Belgische automobilisten en 
voor de Belgische bedrijven mogen in vergelijking met het huidig belastingsniveau niet stijgen. 
Wat de binnenlandse gebruikers betalen moet gecompenseerd worden via verlaging van 
bestaande vervoersbelastingen. Algemeen wordt wel aanvaard dat bij invoering van een 
prijsinstrument dat direct gekoppeld is aan het gebruik (onder de vorm van een 
kilometerheffing) de bedoelde compensatie geldt voor de “gemiddelde gebruiker” (wie veel rijdt 
zal dan meer betalen, wie minder rijdt zal dan minder betalen). Een aantal organisaties 
koppelen dat wel aan de vraag naar sociale correcties, terwijl andere organisaties precies 
verwachten dat vooral de zogenaamde “slimme kilometerheffing” het meest gunstig zal 
uitpakken voor de sociaal meest kwetsbare groepen als er ook sprake is van een verbeterd 
aanbod van openbaar vervoer. 
 
Bij dit algemeen principe zijn in het debat wel een aantal bedenkingen en kanttekeningen 
geplaatst. Een strikte kostenneutraliteit voor de binnenlandse gebruikers zal de extra 
opbrengsten (na afrekening van de operationele kosten) sterk beperken. De doelstelling 
“inzetten van de extra opbrengsten voor het versnellen van mobiliteitsprojecten” zou daar dan 
door in het gedrang kunnen komen. Vanuit het expertcomité en ook vanuit een aantal 
organisaties wordt er wel op gewezen dat een efficiënt prijsinstrument ook baten oplevert voor 
gebruikers en voor maatschappelijke sectoren. Gerealiseerde baten als vermeden kosten (bijv. 
onder de vorm van tijdwinsten, …) zijn bij het principe van kostenneutraliteit ook in rekening te 
brengen en kunnen aanleiding zijn tot het verantwoorden van een niet volledige 
kostenneutraliteit voor de automobilisten en de transportsector. Deze afweging is in de praktijk 
pas om te zetten als men kan beschikken over een transparante rekening van kosten en 
baten.  
 
1 . 2 . 6  B i j z o n d e r e  v o o r w a a r d e n  b i j  i n v o e r i n g  v o o r  h e t  

p e r s o n e n v e r v o e r  

Voor een aantal organisaties kan er geen sprake zijn van de invoering van een prijsinstrument 
voor het personenvervoer – en dan zeker onder de vorm van kilometerheffing met directe 
koppeling aan het gebruik – zonder dat er degelijke alternatieven in het openbaar vervoer 
beschikbaar zijn (en meer in het algemeen collectief vervoer, in het bijzonder voor het woon- 
werkverkeer). Voor deze organisaties – in het bijzonder de werknemersorganisaties - is dat op 
dit ogenblik nog niet het geval zowel wat het aanbod betreft (basismobiliteit, verbindingen met 
tewerkstellingscentra) als wat de betaalbaarheid betreft.  
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Andere organisaties benadrukken eveneens het groot belang van dergelijke alternatieven en 
breiden dat overigens uit naar alle duurzame vormen van vervoer (bijv. fietsverkeer), maar 
zien de alternatieven mee tot stand komen en gestimuleerd worden precies door het invoeren 
van een nieuw prijsinstrument voor het wegvervoer.  
 
Vanuit het expertcomité is er op gewezen dat de alternatieven niet alleen moeten gezocht 
worden bij het openbaar vervoer. De gedragswijzigingen die kunnen optreden zullen misschien 
ruimer zijn dan openbaar vervoer: andere momenten van verplaatsing, carpoolen, …. Er wordt 
voor gepleit om de promotie van het openbaar vervoer en het collectief vervoer in het 
algemeen op zichzelf te benaderen en los van de invoering van een heffing op het 
wegvervoer. Maar ook binnen het expertcomité wordt het belang van het openbaar vervoer als 
alternatief wel erkend, er is wel voor gepleit om na invoering van een heffing in het wegvervoer 
te streven naar een juiste kostenaanrekening in het openbaar vervoer. Voor een aantal 
organisaties en voor de sector van het openbaar vervoer en van het collectief vervoer is dat 
omwille van de sociale en maatschappelijke rol niet te verantwoorden, temeer daar volgens 
deze opvatting de totale kosten van het openbaar en collectief vervoer uitgesproken lager 
uitvallen. 
 
1 . 2 . 7  M o g e l i j k e  w e e r s l a g  o p  d e  p r i v a c y  

In een aantal voorstellen wordt door sommige organisaties expliciet verwezen naar de 
weerslag op privacy. Met die weerslag valt rekening te houden bij de uitwerking van de 
systemen en in het bijzonder de betalingsmodaliteiten. Over het algemeen signaleren de 
organisaties in deze fase van het debat geen grote problemen wat de privacy betreft.  
 

1 . 3 .  W a t  w o r d t  h e t  i n  d e  p r a k t i j k ?  

Hoe ruim ook de informatie over het invoeren van heffingen voor het gebruik van de 
wegeninfrastructuur is, toch kan men niet verwachten dat de organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld daar al tot in alle details een sluitend antwoord kunnen op geven. 
Onvermijdelijk zijn bij deze meer concrete uitwerking de tegenstellingen ook groter. En de 
voorstellen worden vooralsnog door de meeste organisaties met de nodige omzichtigheid 
geformuleerd vooral omwille van het ontbreken van voldoende becijferde gegevens voor een 
concrete toepassing in Vlaanderen. Niettemin zijn vanuit het debat relevante denksporen 
aangebracht en vooral ook elementen die hoe dan ook bij de concrete uitwerking aan bod 
zullen moeten komen. Wat volgt kan dan ook als een nuttige inventarisering beschouwd 
worden. 
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1 . 3 . 1  W e l k  s o o r t  i n s t r u m e n t  e n  o p  w i e  i s  h e t  v a n  t o e p a s s i n g ?  

Het streefbeeld op termijn waar in het debat het meest naar gerefereerd wordt is zowel voor 
het goederenvervoer als het personenvervoer de invoering van een kilometerheffing die in de 
definitieve fase zodanig gedifferentieerd wordt dat zowel congestiebestrijding als 
milieudoelstellingen kunnen gerealiseerd worden. Dit streefbeeld komt duidelijk naar voor. Dat 
belet niet dat een aantal organisaties dergelijke kilometerheffing pas toegepast zien op het 
personenvervoer nadat in het kader van het openbaar vervoer de nodige alternatieven voor 
handen zijn. In de aanloop naar dergelijke kilometerheffing moeten deze alternatieven voor 
hen duidelijk geprogrammeerd worden. Andere organisaties – en in het bijzonder de 
automobilistenverenigingen – blijven erg terughoudend t.a.v. een kilometerheffing voor het 
personenvervoer en zien voorlopig enkel een mogelijke toepassing via een eenvoudig forfaitair 
wegenvignet.  
 
Vrij algemeen koppelen de organisaties aan hun visie op een definitieve fase de opvatting dat 
niet op de lange termijn moet gewacht worden om nu al initiatieven te nemen. Op basis 
daarvan kunnen enkele mogelijke tijdspaden worden uitgetekend. Tijdspaden die een lange 
termijnvisie kunnen koppelen aan de vereiste van geleidelijkheid die meerdere organisaties 
uitdrukkelijk naar voor schuiven. 
 
Een aantal tijdspaden kunnen werden uitgetekend. Ze zijn nog niet zodanig dat een eenduidig 
tijdspad daaruit kan afgeleid worden, er is vooralsnog sprake van enige overlapping. En we 
kunnen zeker niet spreken van een volledige eenstemmigheid onder alle deelnemende 
organisaties. Maar in de uitwerking van een tijdspad zullen hoe dan ook alternatieven en 
varianten aan de orde zijn. De mogelijke tijdspaden die uit het debat kunnen worden afgeleid 
zijn de volgende: 
 

a) In een eerste fase (op korte termijn mogelijk) voor het zwaar vrachtvervoer 
houden wat er bestaat (het eurovignet) en voor het totale overige vervoer een 
forfaitair wegenvignet in te voeren. Over het algemeen blijkt uit het debat dat 
dergelijke – op heel korte termijn wel de meest haalbare– formule op weinig 
enthousiasme kan rekenen. Er zijn geen wezenlijke effecten van te verwachten 
zeker op het vlak van congestiebestrijding, het is uiteindelijk alleen goed om mits 
een degelijke controle buitenlandse voertuigen uit het segment overig vervoer te 
laten betalen voor gebruik van onze infrastructuur. En er werden in het debat ook 
vragen gesteld naar de kosten die hoe dan ook met dergelijke formule gepaard 
zullen gaan en de verhouding met de uiteindelijke extra opbrengsten. Zoals reeds 
aangegeven is deze formule wel vooralsnog de enig haalbare en aanvaardbare 
keuze in geval van het personenvervoer op korte termijn. 

b) Op korte termijn een keuze maken om op middellange termijn een platte 
kilometerheffing (één tarief per kilometer zonder differentiatie naar tijd en plaats) 
in te voeren voor bepaalde wel afgelijnde vervoersegmenten. Op de eerste plaats 
wordt gedacht aan het vrachtvervoer. Een organisatie pleit er ook voor om die 
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categorie onderworpen voertuigen in deze fase al uit te breiden tot het 
zogenaamde professionele vervoer. Hoe dan ook de beperking tot een wel 
afgelijnd vervoersegment is over het algemeen ook gekoppeld aan de 
technologische mogelijkheden. In deze fase zou het toe te passen tarief wel 
gedifferentieerd worden naar voertuigkenmerken (gewicht en milieukenmerken). 
Hoewel de sector van het goederenvervoer op zich voorstander is van een 
kilometerheffing kunnen de betrokken organisaties zich moeilijk verzoenen met 
de idee dat uitsluitend het vrachtvervoer zou onderworpen worden. Dit denkspoor 
is voor hen niet aanvaardbaar. Zij wijzen er trouwens op dat bij een toepassing op 
een duidelijk afgebakend wegennet (autosnelwegen en belangrijke parallelle 
wegen, zie verder) het perfect mogelijk is om ook het personenvervoer mee in het 
systeem te betrekken (verwijzing naar het Oostenrijkse systeem, waar de aan te 
schaffen transponder amper 5 euro kost maar wel een net van bakens vereist).  

c) Op korte termijn de keuze maken om knelpuntheffingen in te voeren waarin alle 
wegvervoer zou aan onderworpen worden. Deze heffingen kunnen er in dit 
voorstel uitsluitend komen als ze gekoppeld worden aan zeer concrete initiatieven 
om bestaande plannen voor de oplossing van knelpunten versneld aan te pakken. 
De opbrengsten worden volledig ingezet om de betrokken knelpunten aan te 
pakken. Deze optie wordt door het bedrijfsleven aangebracht en die koppelen dat 
voorstel aan een versterking van publiek private samenwerking in het 
infrastructuurbeleid. 

d) Op een langere termijn een voor het personenvervoer en het goederenvervoer 
ook naar tijd en plaats gedifferentieerde kilometerheffing. In dat verband is 
meestal sprake – vooral door milieu – en mobiliteitsorganisaties - van een 
“slimme kilometerheffing”.  

 
1 . 3 . 2  E e n  m e e r  p r e c i e z e  a f b a k e n i n g  v a n  d e  d o e l g r o e p e n  

Hoewel de sector van het goederenvervoer een afzonderlijke heffing voor het vrachtvervoer 
niet ziet zitten wordt er vrij algemeen voor gepleit bij de afbakening van het segment 
vrachtvervoer bij invoering van een heffing de grens op 3,5 ton maximaal toegelaten gewicht 
te plaatsen. Maar er wordt zelfs voorgesteld om alle vrachtvervoer aan de betrokken heffing te 
onderwerpen (dus tot en met bestelwagens). Daarmee wordt de diversiteit die er in het 
vrachtvervoer in werkelijkheid bestaat ook volledig doorgetrokken in de heffing. 
 
Dit voorstel gaat in de richting van de optie om de toepassing van een kilometerheffing in een 
eerste fase uit te breiden tot het professionele vervoer. Algemene eenstemmigheid daarover is 
er niet. De concrete afbakening is overigens ook nog open. Wel wordt dit voorstel onder meer 
geargumenteerd vanuit de problemen die een aantal organisaties hebben met de bestaande 
fiscale behandeling van de bedrijfswagens. In het bijzonder vanuit de werknemersorganisaties 
wordt er op gerekend dat bij invoering van een gebruiksheffing scheeftrekkingen terzake 
zullen worden rechtgezet. 
 
Een veelvuldig aangebrachte problematiek zijn de verminderingen of vrijstellingen die zouden 
moeten toegepast worden. De voorstellen zijn vrij uitgebreid. Er is weinig discussie over de 
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toepassing van vrijstellingen voor bijv. hulpdiensten en sommige nutsvoertuigen. Het wordt al 
iets moeilijker als ook voorstellen voor vrijstellingen voor het openbaar vervoer en het 
collectief vervoer in het algemeen (taxibedrijven, autocarbedrijven) aan de orde zijn. En 
hoewel in het debat vrij algemeen de uiteenlopende weerslag op verschillende 
bevolkingsgroepen wordt erkend is er eveneens nog al wat discussie over vrijstellingen of 
verminderingen voor die betrokken bevolkingsgroepen.  
 
Vanuit het expertcomité wordt in het bijzonder t.a.v. het openbaar vervoer en het collectief 
vervoer geargumenteerd dat er geen redenen zijn om dit vervoer uit te sluiten van 
kilometerheffing in geval die heffing naar tijd en plaats wordt gedifferentieerd. Ook dit vervoer 
veroorzaakt kosten bij het gebruik van de infrastructuur. Voor de sector van het openbaar 
vervoer (en ondersteund door diverse organisaties) en voor de verenigingen die het collectief 
vervoer vertegenwoordigen is het daarentegen onverantwoord om vervoermodi die precies op 
plaatsen en tijdstippen waar congestie groot is een alternatief bieden bijkomend te belasten 
met een infrastructuurheffing.  
Vanuit het expertcomité (en ondersteund door sommige organisaties) wordt er voor gepleit om 
de noodzakelijke sociale correcties (bijv. gehandicapten, grote gezinnen, werknemers 
waarvoor geen alternatieven beschikbaar zijn in het woon-werkverkeer) niet in het systeem 
zelf toe te passen, maar via doelgerichte sociale correcties aan te pakken die losstaan van het 
effectief gebruik en die desgevallend gefinancierd worden via de opbrengst van de heffingen. 
De motivatie daarvoor is dat ook deze groepen moeten worden aangezet tot efficiënt gebruik. 
De mogelijke impact op non profitsectoren uit de thuisverzorging werd eveneens in het debat 
gesignaleerd.  
 
1 . 3 . 3  O p  w e l k e  w e g e n i n f r a s t r u c t u u r  w o r d t  h e t  t o e g e p a s t ?  

Vrij algemeen kiezen de organisaties voor een systeem van infrastructuurheffingen dat van 
toepassing is en volledig geregeld wordt op een “nationaal – gewestelijk “ niveau. Daaruit valt 
af te leiden dat er weinig animo is voor lokale stedelijke initiatieven (bovenop de bestaande 
regelingen voor parkeerheffingen) desgevallend onder de vorm van cordonheffingen. Spijts 
eerder succesvolle bestaande initiatieven en het opstarten van nieuwe initiatieven in het 
buitenland lijkt dat bij het maatschappelijk middenveld geen prioriteit te zijn. De vrees voor de 
concurrentiepositie van de stedelijke centra in de Vlaamse context speelt daarbij een 
belangrijke rol. Deze toch wel duidelijke keuze sluit niet uit dat sommige organisaties wel 
degelijk de prioriteit benadrukken om congestie in de stedelijke gebieden aan te pakken, maar 
dat moet blijkbaar bij voorkeur een onderdeel zijn van een “nationaal – gewestelijke” aanpak.  
 
Veel minder eenstemmigheid is er tussen de organisaties over de keuze tussen een 
gebiedsdekkend systeem en een systeem beperkt tot de autowegen en de belangrijke 
parallelle wegen (in de praktijk het zogenaamde Eurovignetwegennet). Diverse organisaties 
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zien bij toepassing uitsluitend op een afgebakend hoofdwegennet grote problemen opduiken 
voor het onderliggende en lokale wegennet onder de vorm van sluipverkeer. De keuze blijft na 
het debat nog open. Veel heeft ook te maken met de concrete uitwerking van het systeem: 
welke soort instrument, de segmenten van het wegvervoer die onder de heffing vallen. Een 
forfaitair wegenvignet op bijv. het autowegen- en snelwegennet zal duidelijk minder aanleiding 
zijn tot sluipverkeer dan een afstandgebonden heffing op datzelfde netwerk. Wordt een 
afstandgebonden heffing uitgebreid tot het personenvervoer dan is de impact ook groter. De 
mogelijkheden om voor het totale wegvervoer een sluitend gebiedsdekkende kilometerheffing 
in te voeren is overigens ook sterk bepaald door de technologische mogelijkheden (zie 
verder). Vanuit de sector van het goederenvervoer wordt er overigens op gewezen dat voor 
het goederenvervoer weinig risico op sluipverkeer aanwezig is omdat verlies aan tijd op het 
onderliggende wegennet zwaarder doorweegt dan een tolheffing op het autowegennet. 
Niettemin blijft de onzekerheid over deze problematiek bij de meeste organisaties erg groot. 
En er is dan ook een vrij algemene stelling dat bij mogelijke beslissingen om de heffing 
uitsluitend toe te passen op het hoofdwegennet de weerslag op het onderliggende wegennet 
zeer expliciet moet meegenomen worden onder de vorm van zo precies mogelijke 
inschattingen. En naar de bevolking zal daarover duidelijk moeten gecommuniceerd worden. 
 
1 . 3 . 4  W e l k e  k o s t e n  w o r d e n  i n  r e k e n i n g  g e b r a c h t  v o o r  h e t  b e p a l e n  

v a n  h e t  t a r i e f ?  

Dit onderdeel hangt natuurlijk sterk samen met de visie die de verschillende organisaties 
vooropstellen over de aard van de kosten die aan het vervoer kunnen worden aangerekend. 
Vanuit de sector van het goederenvervoer en overigens ook door andere organisaties 
ondersteund wordt expliciet verwezen naar bestaande Europese richtlijnen die gelden voor het 
vrachtvervoer. Zowel in de bestaande richtlijn als in de voorgestelde herziening zijn de aan te 
rekenen kosten uitdrukkelijk beperkt tot de infrastructuurkosten (inclusief 
infrastructuuruitgaven die dienen voor het verhogen van de verkeersveiligheid en het 
terugdringen van milieuhinder)1. Een aantal organisaties – en in het bijzonder de 
automobilistenverenigingen – pleiten er uitdrukkelijk voor deze benadering (uitsluitend 
infrastructuurkosten) ook strikt door te trekken voor het gehele vervoer en dus inclusief het 
personenvervoer. 
 
Het andere spectrum is de volledige internalisering van alle externe kosten. Een groot deel 
van de deelnemende organisaties beschouwt dit op termijn als onvermijdelijk en ook 
consistent met een volledig ontwikkelde kilometerheffing. Maar voor heel wat organisaties 

                                                           
1  Bij de bespreking in de debatconferenties over dit thema was er nog geen aanduiding van de wijzigingen die 

in het Europees parlement werden voorgesteld op dit punt en waardoor veel sneller dan oorspronkelijk 
voorzien de commissie met een concrete methode voor de berekening van externe kosten op tafel moet 
komen en die dan ook op korte termijn zou kunnen toegepast worden.  
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blijven er nog belangrijke onzekerheden en discussiepunten open. De volgende zaken zijn 
aangebracht: 
 

• voor sommigen is de draagwijdte van een aantal externe kosten nog niet evident, dat 
geldt in het bijzonder voor de meest belangrijke externe kost (zeker bij het 
personenvervoer) de congestiekost; 

• voor sommige organisaties blijft de wetenschappelijkheid van heel wat metingen van 
externe kosten nog problematisch. Vanuit het expertcomité is er op gewezen dat er 
al grote eenstemmigheid is over de methodes voor het meten van congestiekosten, 
dat er iets meer problemen zijn voor de milieueffecten en dat vooral de raming van 
de ongevallenkosten nog het meeste discussie geeft; 

• een aantal organisaties vrezen bij een volledige internalisering een onverantwoorde 
verhoging van de mobiliteitskosten met sociale gevolgen van dien, met gevolgen 
voor de concurrentiepositie van onze bedrijven en voor onze logistieke positie. Bij de 
sociale gevolgen werd er in het bijzonder op gewezen dat de middengroepen wel 
eens de grootste verliezers zouden kunnen zijn. De positie van gebruikers die in het 
kader van het woon-werkverkeer over geen alternatieven beschikken (geen andere 
vervoermodi, geen uitwijkingsmogelijkheden, …) werd onder de aandacht gebracht.  

 
1 . 3 . 5  H o e  w o r d t  h e t  t a r i e f  g e d i f f e r e n t i e e r d ?  

De uiteenlopende standpunten over de in rekening te brengen kosten kunnen voor een stuk 
overbrugd worden door de mate van differentiëring die op de gemiddelde tarieven kan worden 
toegepast.  
De Europese richtlijnen beperken de aan te rekenen kosten wel tot de infrastructuurkosten, 
maar voorzien ook al de mogelijkheid om daarop te differentiëren zowel naar 
voertuigkenmerken als naar tijd en plaats. Hoe dan ook geeft het debat aan dat vrij algemeen 
in een eerste fase gedacht wordt aan uitsluitend differentiëring naar voertuigkenmerken. Dat 
zou ook het best in overeenstemming zijn met de vereiste van geleidelijkheid die door heel wat 
organisaties wordt bepleit en ook het meest garanties biedt op een bedrijfszekere uitvoering. 
Voor die differentiëring komen twee aspecten aan de orde: enerzijds gewichtsklassen en 
aantal assen (vertaling van de schade die aan de infrastructuur wordt veroorzaakt) en 
milieukenmerken van de voertuigen. Naast de reeds bestaande indeling op Europees vlak van 
toepassing (ook in de Eurovignetrichtlijn) met name de indeling in Euro-klassen werd in het 
debat zowel vanuit de milieubeweging als vanuit het expertcomité verwezen naar de recent 
ontwikkelde “ecoscore”. Omdat bij die benadering alle aspecten zijn meegenomen (inclusief 
CO2) en omdat het een zogenaamde “well to wheel” – aanpak is (ook de effecten van de 
productie van de gebruikte brandstoffen is mee verrekend) biedt deze “ecoscore” 
mogelijkheden ook voor toepassing in gebruiksheffingen. In het debat is wel de aandacht 
gevraagd voor een samenhangende aanpak van de vervoersfiscaliteit. In de bestaande 
belastingen kunnen en zullen op termijn meer dan waarschijnlijk ook deze elementen van 
differentiëring worden verwerkt. 
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In volgende fasen zal differentiëring naar tijd en plaats aan de orde zijn. De mogelijke 
differentiëring naar tijd roept bij een aantal organisaties vragen en weerstanden op: 
 

• vanuit het vrachtvervoer wordt er op gewezen dat er finaal weinig mogelijkheden zijn 
om uit te wijken naar andere tijdszones. Een dergelijke differentiëring zou dus weinig 
effect hebben in het vrachtvervoer en alleen maar leiden tot meer kosten voor de 
transportsector; 

• er is bij heel organisaties terughoudendheid omwille van de maatschappelijke en 
sociale gevolgen, men vreest een nog verder stijgende druk naar meer flexibiliteit, 
voor sommige belangrijke zaken hebben bijv. gezinnen geen andere mogelijkheden 
dan te rijden op de meest drukke momenten, het woon-werkverkeer heeft minder 
alternatieven dan gedacht (dat laatste wordt door anderen dan weer genuanceerd 
met verwijzing naar alternatieven binnen het autogebruik zelf of door versterking van 
de opportuniteiten van het fietsverkeer op korte afstanden). 

 
1 . 3 . 6  D e  t e c h n o l o g i s c h e  m o g e l i j k h e d e n  e n  b e p e r k i n g e n .   

De keuze van het soort instrument is uiteraard bepalend voor de technologische keuzes. In 
geval van een forfaitair wegenvignet is uiteindelijk bij de voorstellen maar de mogelijkheid van 
een papieren vignet aan de orde geweest. Toepassing daarvan stelt heel wat problemen op 
het vlak van een efficiënte handhaving, die bij een elektronisch vignet beter kan verzekerd 
worden. Belangrijke hypotheek daarbij zijn wel de hoge kosten. In geval van een papieren 
vignet worden de technische en organisatorische aspecten voor de invoering beperkt tot een 
goed georganiseerd distributiekanaal. Voor de binnenlandse gebruikers werd voorgesteld de 
distributie van de vignetten te koppelen aan de verkeersbelasting en voor de buitenlandse 
voertuigen wordt verwezen naar de mogelijkheden via de automobilistenverenigingen. 
In geval van een kilometerheffing moet de technologie uiteraard heel wat meer gesofisticeerd 
zijn om er voor te zorgen dat het systeem behoorlijk werkt en bovendien een vlotte 
doorstroming van het verkeer blijft garanderen. Uit de toelichtingen vanuit het expertcomité is 
duidelijk gebleken dat de keuze van het wegennet (afgebakend versus gebiedsdekkend) en de 
nu bestaande mogelijkheden en beperkingen van de technologieën bij het uitwerken van een 
concept doorslaggevend zijn. In het algemeen kan gesteld worden dat op een afgebakend 
wegennet (bijv. autowegen en belangrijke parallelle wegen) voor de toepassing van een platte 
kilometerheffing de technologie beschikbaar is en op punt staat. En dat geldt zowel onder de 
vorm van een GPS gestuurd systeem (zoals in Duitsland waarbij het apparaat in het voertuig 
het meest belangrijke element is) als onder de vorm van een radiobakensysteem (waarbij de 
infrastructuur langs de weg het belangrijkste is gekoppeld aan een eenvoudiger apparaat in 
het voertuig). Voor een gebiedsdekkend systeem en bovendien via een “slimme 
kilometerheffing” met differentiëring naar tijd en plaats staat de technologie ook op punt, 
tenminste voor interstedelijke verbindingen (voor toepassing in stedelijke zones stelt de 
vereiste nauwkeurigheid van de plaatsbepaling grotere problemen). Concrete toepassingen 
zijn er nog niet en de hoge kostprijs blijft een belangrijke onzekerheid. Zwitserland past voor 
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het vrachtvervoer vanaf 3,5 ton wel een gebiedsdekkend systeem toe, maar zonder 
differentiëring naar tijd en plaats en via de tachograaf. In het Verenigd Koninkrijk wordt wel 
een gebiedsdekkend systeem met mogelijkheden tot differentiëring naar tijd en plaats in het 
vooruitzicht gesteld. Tot nu toe uitsluitend voor het vrachtvervoer en operationeel vanaf 2008, 
maar ondertussen zijn de lopende procedures daarvoor opgeschort en zal de regeling voor het 
vrachtvervoer opgenomen worden in een globaal plan voor “road pricing”. Het is afwachten 
wat de reële mogelijkheden zullen zijn.  
 
De vereisten aan de betalingsmodaliteiten zijn niet ten gronde ter sprake gekomen. De enkele 
voorstellen benadrukken de vereisten van privacy, gebruiksvriendelijkheid en minimaliseren 
van de administratieve kosten voor het bedrijfsleven.  
 
1 . 3 . 7  O n d e r  w e l k  b e s t u u r l i j k  k a d e r  w o r d t  h e t  p r i j s i n s t r u m e n t  

i n g e v o e r d  e n  b e h e e r d ?  

Door het gros van de organisaties is daarover geen standpunt ingenomen. Vanuit het 
bedrijfsleven is één concreet voorstel voor een algemeen kader geformuleerd. Het nieuwe 
prijsinstrument zou moeten opgezet en beheerd worden door een onafhankelijke 
overheidsvennootschap. Binnen dat kader moet de mogelijkheid voorzien worden om de 
gebruiksheffingen in te zetten voor de financiering van PPS – constructies. Een onafhankelijke 
commissie moet voorstellen doen voor de prijszetting.  
In het debat zelf is daarover niet ten gronde gediscussieerd. Sommige organisaties – in het 
bijzonder de werknemersorganisaties - hebben bezwaren gemaakt tegen mogelijke 
privatiseringen. Daarnaast is ook wel aandacht gevraagd voor de integratie van bestaande 
concessies in het nieuw in te voeren prijsinstrument.  
Over de mogelijke bevoegdheidsaspecten voor dergelijk bestuurlijk kader zijn er vanuit het 
debat geen specifieke voorstellen geformuleerd (gemeenschappelijke initiatieven van de 
gewesten, federale betrokkenheid, ….). 
 

1 . 4 .  W a t  d o en  w e  m e t  d e  o p b r en g s t en ?  

Deze vraag heeft veel aandacht gekregen in het debat en dat niettegenstaande de meeste 
organisaties er vanuit gaan dat het invoeren van een nieuw prijsinstrument niet op de eerste 
plaats de overheidsfinanciën moet dienen, maar mobiliteitsproblemen moet oplossen. 
Bovendien is er bij de organisaties nog heel wat onzekerheid over de reële impact van extra 
opbrengsten. Er is grote vraag naar becijfering daarvan. Het debat heeft daar enige indicaties 
over gegeven, maar niet meer dan een orde van grootte en zeer benaderend. Van diverse 
kanten is er op gewezen dat al te hoge verwachtingen moeten getemperd worden, veel hangt 
natuurlijk af van de draagwijdte van het instrument. Hoewel niet uitdrukkelijk door iedereen 
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even sterk benadrukt kunnen we toch wel aangeven dat voor de deelnemende organisaties 
vaststaat dat het instrument in ieder geval zodanig moet zijn dat het extra middelen oplevert 
en geen extra last op het overheidsbudget veroorzaakt.  
De aandacht voor deze vraag heeft in hoofdzaak te maken met twee elementen: 
 

• wat we doen met de opbrengsten is meebepalend voor het effect dat het instrument 
heeft, hoofdzakelijk vanuit macro-economisch oogpunt en in het bijzonder kan het 
ook van belang zijn voor het opvangen van de sociale gevolgen van een 
prijsinstrument; 

• een duidelijk zicht op wat we doen met de opbrengsten zal één van de essentiële 
elementen zijn in de creatie van een maatschappelijk draagvlak. Iedereen benadrukt 
dit heel uitdrukkelijk. 

 
Drie zaken zijn bij dit thema aan de orde geweest. 
 
1 . 4 . 1  K o s t e n n e u t r a l i t e i t  v o o r  b i n n e n l a n d s e  g e b r u i k e r s  v e r g t  

c o m p e n s a t i e s  o p  b e s t a a n d e  b e l a s t i n g e n  

Kostenneutraliteit voor de binnenlandse gebruikers (de globale groep van gebruikers) wordt 
algemeen aanvaard en door de meeste organisaties ook expliciet als principe vooropgezet. 
Dus invoering van een prijsinstrument moet gepaard gaan met compensatie op bestaande 
belastingen t.a.v. het wegvervoer. In het debat zijn een aantal belangrijke bedenkingen 
geformuleerd: 
 

• binnenlands volledig compenseren beperkt natuurlijk in belangrijke mate de 
mogelijke extra opbrengsten. Ze zullen – zeker bij formules van forfaitaire heffing - 
uitsluitend komen van buitenlandse voertuigen en bovendien ook nog de 
operationele kosten van het systeem moeten dekken; 

• compensaties invoeren voor binnenlandse voertuigen zal onvermijdelijk in 
overeenstemming moeten zijn met de Europese richtlijnen. Niet discriminatoire 
behandeling van de gebruikers is hierbij doorslaggevend. In het debat is er op 
gewezen dat de compensaties t.a.v. het vrachtvervoer (en zeker t.a.v. het zwaar 
vervoervervoer dat het meest internationaal opereert) vrij problematisch zijn in het 
licht van de bestaande en te verwachten Europese richtlijnen. De discussie die 
momenteel gevoerd wordt over de Duitse voorstellen voor compensatie (via 
accijnzen in geval effectief in Duitsland wordt getankt) is in dat opzicht relevant. Het 
is hierbij wel duidelijk dat bij de invoering van bijv. een kilometerheffing voor het 
vrachtvervoer de afschaffing van het bestaande eurovignet geen probleem oplevert; 

• zoals al aangegeven pleiten een aantal deelnemers in het debat ook voor een niet 
volledige compensatie omdat de weggebruikers ook zullen kunnen genieten van 
baten, in het bijzonder onder de vorm van tijdwinst (in de veronderstelling dat het 
gekozen instrument daar inderdaad effect op heeft); 

• vanuit de lokale besturen is de aandacht gevestigd op de bijzondere gevolgen die 
een compensatie via de verkeersbelasting heeft voor de gemeenten. Op de 
gewestelijke verkeersbelasting wordt immers een opdeciem geheven die uiteraard bij 
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een verlaagde verkeersbelasting ook lagere opbrengsten genereert voor de 
gemeenten. Dat wordt des te meer een probleem als de gemeenten – naar gelang 
van het gekozen instrument en het gekozen wegennet – extra lasten zouden moeten 
dragen op het gemeentelijk wegennet (problematiek van sluipverkeer). 

 
1 . 4 . 2  A a n w e n d i n g  v o o r  m o b i l i t e i t  

De extra opbrengsten (na de compensatie en na verwerking van de operationele kosten) zijn 
aan te wenden voor mobiliteit en infrastructuur. Dit standpunt wordt algemeen door alle 
deelnemende organisaties verdedigd. Sommige organisaties houden voor de lange termijn (bij 
een verder ontwikkeld prijsinstrument) de mogelijkheid wel open dat de extra opbrengsten ook 
een andere sociale of economische bestemming kunnen krijgen. 
Dit standpunt wordt algemeen aanvaard door de organisaties, niettegenstaande de 
bedenkingen en de resultaten vanuit wetenschappelijke hoek die ook in het debat door een lid 
van het expertcomité werden aangebracht. Het macro-economische effect – en in het 
bijzonder ook het effect op de werkgelegenheid waar sommige organisaties ook de klemtoon 
op leggen – zal het grootst zijn wanneer de extra opbrengsten worden ingezet voor het 
aanpakken van het belangrijkste probleem waar onze economie mee geconfronteerd wordt: de 
hoge lasten op arbeid. Andere bestemmingen (bijv. uitsluitend aanwenden voor 
infrastructuurinvesteringen in het wegvervoer of een ruimere besteding voor mobiliteit) hebben 
ook positieve effecten. Maar modelberekeningen geven aan dat die effecten (bijv. groei van 
het BBP) kleiner zullen zijn dan bij een besteding voor verlaging van arbeidskosten.  
 
De elementen die voor de deelnemende organisaties meespelen om toch vast te houden aan 
een bestemming voor de vervoersector zijn de volgende: 
 

• het transportsysteem werkt niet optimaal, om dat bij te sturen zullen nog heel wat 
investeringen en initiatieven nodig zijn. Het is dan ook perfect verdedigbaar om 
opbrengsten vanuit de vervoersector bij prioriteit aan te wenden om die bijsturing te 
financieren; 

• voor het bekomen van een draagvlak voor dergelijke hervorming wijzen buitenlandse 
onderzoekingen, experimenten en bestaande initiatieven uit dat aanwending voor 
mobiliteit essentieel is; 

• aanwending van de opbrengsten voor bijv. lastenverlagingen op arbeid kunnen voor 
sommigen ook aanleiding zijn tot bevoegdheidsconflicten (federaal – gewestelijk) en 
de hervorming ook communautair belasten.  

 
1 . 4 . 3  W e l k e  m o b i l i t e i t s i n i t i a t i e v e n  e n  i n f r a s t r u c t u u r i n v e s t e r i n g e n  

e n  o n d e r  w e l k e  f o r m u l e ?  

De duidelijke eenstemmigheid om de extra opbrengsten binnen het domein van vervoer te 
houden wordt niet verder doorgetrokken als meer concrete bestemmingen aan de orde zijn. 
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Het debat heeft daarover nog niet tot een grotere eenduidigheid geleid. Wel is duidelijk dat de 
initiatieven en projecten die voor de aanwending van de extra opbrengsten in aanmerking 
komen expliciet op hun sociaal-economisch rendement moeten getoetst worden. En dat moet 
dan ook blijken uit grondige sociaal-economische evaluatie van die projecten. Dus zomaar 
geen projecten omdat er extra geld voor beschikbaar is.  
T.a.v. de formules waaronder die extra opbrengsten moeten beschikbaar gesteld worden voor 
het mobiliteitsbeleid zijn weinig voorstellen aangebracht. Vanuit één organisatie is expliciet 
verwezen naar de formule van een mobiliteitsfonds, maar verder is daar niet over 
gedebatteerd.  
 
Voor het overige zijn de standpunten over de concrete aanwending binnen het domein van het 
mobiliteitsbeleid als volgt samen te vatten: 
 

• voor sommige organisaties zijn de extra opbrengsten uitsluitend aan te wenden voor 
de modus die ook effectief de opbrengsten genereert: dat wil zeggen voor 
onderhouden en verdere uitbouw (missing links) van de wegeninfrastructuur. 
Eventueel kunnen andere initiatieven t.a.v. het wegvervoer overwogen worden, bijv. 
ondersteuning van het gebruik van alternatieve brandstoffen; 

• voor andere organisaties is die prioritaire aanwending voor wegeninfrastructuur ook 
doorslaggevend, maar de mogelijkheid van aanwending in andere vervoermodi is 
niet uit te sluiten mits er bij die aanwending duidelijke resultaatverbintenissen worden 
vooropgezet. Mogelijke missing links ook in de andere vervoermodi (spoorwegen, 
binnenvaart) worden vanuit dat principe niet uitgesloten en dan vooral met het oog 
op het versneld aanpakken van algemeen vastgestelde knelpunten; 

• andere organisaties stellen daarentegen heel uitdrukkelijk dat de extra opbrengsten 
moeten aangewend worden voor het volledig mobiliteitsbeleid en dus principieel ook 
voor de andere vervoermodi. Bijzondere nadruk moet gaan naar het bevorderen van 
duurzame vervoermodi: openbaar en collectief vervoer, versterking van het 
fietsverkeer op korte afstanden. 
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2.  Wat leert  d i t  maatschappel i jk  debat? 

Er zijn duidelijk een aantal lessen te trekken uit dit maatschappelijk debat, lessen die van 
belang kunnen zijn voor het verdere besluitvormingsproces over de invoering van een nieuw 
prijsinstrument voor het gebruik van de wegeninfrastructuur. We proberen in dit onderdeel een 
antwoord te geven op drie vragen. 
 

1. Is er al of niet een ruim draagvlak bij de organisaties voor de invoering van een 
nieuw prijsinstrument onder de vorm van gebruiksheffingen? 

2. Wat is de draagwijdte van een mogelijk draagvlak? 
3. Welke belangrijke aandachtspunten kunnen vanuit dit debat worden 

meegenomen voor de verdere besluitvorming? 
 

2 . 1 .  I s  e r  e e n  r u i m  d r a a g v l a k  v o o r  d e  i n v o e r i n g  v a n  e e n  
n i e u w  p r i j s i n s t r u m e n t ?  

De samenvatting hierboven en de omstandige verslaggeving van de debatconferenties tonen 
aan dat er bij een aantal organisaties een stevig draagvlak aanwezig is en er bovendien vrij 
hoge verwachtingen worden gesteld aan het invoeren van een prijsinstrument. Bij andere 
organisaties is er duidelijk meer terughoudendheid.  
Deze uiteenlopende opvattingen buiten beschouwing gelaten kunnen we niettemin op de 
vraag naar een algemeen draagvlak antwoorden met een “voorzichtig ja”. 
 
Ja, voor het nemen van concrete maatregelen als eerste aanzet op korte en middellange 
termijn voor een toepassing van het principe “de gebruiker betaalt”. Uit het debat blijkt verder 
dat er voldoende draagvlak is om op korte termijn minstens te starten met een grondig 
onderzoek en voorbereiding om eventueel op lange termijn te evolueren naar een 
gedifferentieerde kilometerheffing voor het gebruik van de infrastructuur door zowel 
personenvervoer als goederenvervoer. 
Voorzichtig, omdat aan de uitwerking van concrete maatregelen heel wat voorwaarden worden 
gekoppeld, zeker maar niet uitsluitend bij de toepassing van een afstandgebonden heffing in 
het personenvervoer. Het verzekeren van voldoende alternatieven in het bijzonder via 
openbaar vervoer wordt gevraagd. En voorts kan niet genegeerd worden dat bij een aantal 
organisaties er over het lange termijnperspectief van een gedifferentieerde kilometerheffing 
voor alle wegvervoer heel wat terughoudendheid blijft bestaan.  
Maar over het algemeen komt uit het debat naar voor dat in hoofde van de deelnemende 
organisaties het thema terecht op de beleidstafel ligt en via een grondig onderzoek moet 
aangepakt worden, met inbegrip van diverse varianten. 
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2 . 2 .  W a t  i s  d e  d r a a g w i j d t e  v a n  d i t  a l g e m e e n  d r a a g v l a k ?  

We splitsen het antwoord op deze vraag uit in twee delen: 
 

• over een aantal zaken is het geconsulteerde maatschappelijk middenveld vrij 
duidelijk; 

• over een aantal zaken biedt het debat met het maatschappelijk middenveld 
interessante denksporen aan. Daarover is in het debat geen sluitende conclusie 
getrokken, maar deze denksporen zouden in het besluitvormingsproces zeker 
moeten meegenomen worden. 

 
2 . 2 . 1  O v e r  e e n  a a n t a l  z a k e n  i s  e r  r e d e l i j k e  d u i d e l i j k h e i d  

De afstemming met de andere gewesten. 
De geconsulteerde organisaties zijn over het algemeen erg duidelijk over één zaak: 
afzonderlijke en uiteenlopende gewestelijke initiatieven worden afgewezen. Meer zelfs, voor 
de invoering van een prijsinstrument wordt door meerdere organisaties sterk gepleit voor een 
gemeenschappelijk systeem. Dus niet alleen overleg, maar ook een eenvormig systeem. In de 
praktijk zal moeten blijken in welke mate een dergelijk eenvormig systeem differentiëring over 
de gewesten toelaat. Maar naar de gebruiker die onvermijdelijk veelvuldig 
gewestoverschrijdende verplaatsingen uitvoert moet de eenvormigheid van het systeem 
volledig worden doorgetrokken. Aan deze stelling zijn een tweetal zaken verbonden: 
 

• Die belangrijke vereiste moet echter wel in overeenstemming gebracht worden met 
een andere duidelijke stelling van de deelnemende organisaties: de invoering van 
een prijsinstrument moet zodanig zijn dat de algemeen erkende mobiliteitsproblemen 
mede daardoor een oplossing krijgen: vrij algemeen congestie, bereikbaarheid en 
milieu-impact, daarnaast verkeersveiligheid en vervoersarmoede. De 
mobiliteitsproblemen lopen uiteen naar gelang van de gewesten. En spijts een 
verregaande afstemming tussen de gewesten wordt er verwacht dat de invoering van 
een prijsinstrument zoveel als mogelijk een oplossing oplevert voor de 
mobiliteitsproblemen waarmee Vlaanderen geconfronteerd wordt.  

• In het kader van deze afstemming met de andere gewesten zal de eventuele 
invoering van een forfaitair wegenvignet aan de orde zijn. In het debat is gebleken 
dat de invoering van een forfaitair wegenvignet (dus naast het bestaande eurovignet 
voor het zwaar vrachtvervoer een forfaitair vignet voor het overige vervoer) op weinig 
enthousiasme kan rekenen. Maar er is ook geen uitdrukkelijk verzet tegen, in het 
bijzonder omdat er wordt gerekend op een compenserende verlaging van de 
verkeersbelasting voor binnenlands geregistreerde voertuigen. Het beperkte 
enthousiasme heeft hoofdzakelijk te maken met het feit dat dergelijk prijsinstrument 
geen oplossing biedt voor het congestieprobleem, geen fundamentele meerwaarde 
biedt t.a.v. de bestaande autofiscaliteit afgezien van het belasten van buitenlandse 
voertuigen. Bovendien worden vragen gesteld naar de verhouding tussen kosten en 
extra opbrengsten van dergelijke formule. Het lijkt dan ook voor de meeste 
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organisaties een formule die kan verantwoord worden in het kader van een 
uitgewerkte lange termijnstrategie.  

 
Belangrijke vereisten gekoppeld aan de invoering van een prijsinstrument. 
De organisaties hebben in het debat vrij duidelijk aangegeven dat aan de invoering van de 
maatregelen een aantal belangrijke vereisten zijn verbonden. Die vereisten hebben betrekking 
op: 
 

• het voorbereidingsproces, dat moet ten gronde voor- en nadelen van verschillende 
onderzoeken en effecten, kosten en baten becijferen. Uit deze voorbereiding moet 
ook blijken welke stappen op lange termijn zullen gezet worden; 

• een klare formulering van de na te streven doelstellingen en een toetsing van de 
verwachte effecten; 

• de transparantie van de maatregel, een transparante basis voor de berekening van 
tarieven en voor de verhouding tussen de tarieven voor de verschillende 
vervoersegmenten, transparante programmering voor de aanwending van de extra 
opbrengsten 

• geloofwaardigheid, een prijsinstrument inzetten vergt degelijke handhaving. 
 
De bestemming van de opbrengsten. 
De organisaties zijn tot op zekere hoogte duidelijk over de bestemming van de opbrengsten 
van een nieuwe gebruiksheffing (en dat zeker op korte en middellange termijn). Die extra 
opbrengsten moeten de operationele kosten van het ingevoerde systeem dragen. Er is 
voldoende eenstemmigheid over het feit dat die opbrengsten moeten ingezet worden om via 
compensatie op bestaande belastingen een kostenneutraliteit voor de gemiddelde 
binnenlandse verkeersdeelnemers (automobilisten en het goederenvervoer) na te streven. 
Rekening houdend met deze vereisten is er voldoende besef dat extra opbrengsten realistisch 
moeten ingeschat worden, vooral in de formule van een forfaitair wegenvignet. Deze extra 
opbrengsten moeten volgens de geconsulteerde organisaties ingezet worden voor mobiliteit en 
infrastructuur. Over de precieze bestemming en afweging is het debat nog niet afgesloten. Wel 
is benadrukt dat aanwending in ieder geval moet gaan naar projecten die een voldoende 
sociaal-economisch rendement hebben.  
 
Een federaal – gewestelijk systeem. 
De geconsulteerde organisaties geven geen prioriteit aan lokaal stedelijke initiatieven bovenop 
bestaande parkeerheffingen (zoals bijv. een cordonheffing) en dat niettegenstaande sommige 
organisaties uitdrukkelijk de klemtoon leggen op de prioritaire aanpak van stedelijke congestie. 
De buitenlandse voorbeelden worden met belangstelling bekeken, maar over het algemeen 
ziet men daarvoor geen toepassing in Vlaanderen. Deze vaststelling impliceert dat vanuit het 
debat gepleit wordt uitsluitend voor een systeem dat op federaal – gewestelijk niveau wordt 
uitgewerkt en beheerd.  
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2 . 2 . 2  H e t  m a a t s c h a p p e l i j k  d e b a t  r e i k t  e e n  a a n t a l  d e n k s p o r e n  a a n  

De technische complexiteit die aan de orde is bij de concrete implementatie maakt het voor de 
organisaties uit het maatschappelijk middenveld uiteraard niet gemakkelijk om een 
samenhangend beeld te geven van het concrete prijsinstrument. Er zijn niettemin enkele 
interessante denksporen aangebracht die bij de verdere besluitvorming nuttig kunnen zijn. We 
refereren in het bijzonder naar drie thema’s waarvoor interessante denksporen zijn 
aangebracht. Ze kunnen zeker niet beschouwd worden als gemeenschappelijke 
voorstellen en zijn dus vooral te beschouwen als mogelijke varianten die bij de 
voorbereiding van een beslissing zouden kunnen aan bod komen. De drie thema’s zijn de 
volgende. 
 
Denksporen voor het tijdspad 
Hoewel er tussen de organisaties over het definitieve streefbeeld voor een nieuw 
prijsinstrument nog geen volledige eenstemmigheid is staat toch in ieder geval voorop dat 
geleidelijkheid bij de invoering een belangrijke vereiste is. In die context zijn een aantal 
mogelijke tijdspaden voorgesteld. Ze zijn meer in detail toegelicht in punt 1.3.1 van dit 
hoofdstuk, maar komen in algemene termen hierop neer: 
 

• op korte termijn kan een forfaitair wegenvignet ingevoerd worden dat bij compensatie 
van binnenlandse voertuigen de buitenlandse voertuigen die niet vallen onder de 
categorie “zwaar vervoer” extra laat betalen. Rekening houdend met de geringe 
mobiliteitsimpact zal dit via een eenvoudig systeem moeten ingevoerd worden (om 
de kosten binnen de perken te houden); 

• op middellange termijn de invoering van een afstandgebonden heffing 
(kilometerheffing met een vast tarief per kilometer zonder differentiëring naar tijd en 
plaats) voor duidelijk afgelijnde vervoersegmenten. Het particuliere vervoer blijft in de 
meeste voorstellen in deze fase buiten het systeem. Technische systemen zullen 
ook in belangrijke mate de afbakening van gebruikers en wegennet in deze fase 
bepalen; 

• op middellange termijn de invoering van knelpuntenheffingen voor alle 
vervoersegmenten. Deze knelpuntheffingen zijn direct gekoppeld aan de aanpak van 
de knelpunten; 

• op een langere termijn – en onder meer in functie van de ervaringen met de 
technologieën – de invoering van een naar tijd en plaats gedifferentieerde heffing.  

 
Denksporen voor de afbakening van de vervoersegmenten. 
Heel wat voorstellen gaan in de richting van een invoering op middellange termijn van een 
kilometerheffing voor een deel van het wegvervoer. In eerste instantie wordt daarbij gedacht 
aan het goederenvervoer. Uit het tot nu toe gevoerde debat is gebleken dat de sector van het 
goederenvervoer deze fasering niet kan aanvaarden. En in ieder geval een voorbarige 
conclusie vindt. Er blijkt wel eenstemmigheid te zijn om de omschrijving van het vrachtvervoer 
bij invoering van een kilometerheffing ruim te interpreteren. De ondergrens voor de afbakening 
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moet dan ook naar beneden: zeker van 12 ton naar 3,5 ton, maar er wordt ook voorgesteld om 
alle vrachtvervoer (inclusief bestelwagens) mee in de kilometerheffing te betrekken. Deze 
optie is uiteindelijk ook een variante op een ander voorstel om in de eerste fase van de 
kilometerheffing de doelgroep uit te breiden naar het zogenaamde professionele vervoer. Daar 
is geen eenstemmigheid over en de precieze afbakeningscriteria daarvoor zijn nog niet 
duidelijk.  
 
De kostenbasis en de differentiëring van de heffing. 
Er is in het debat geen eenduidigheid over de kosten die effectief aan de basis moeten liggen 
van het tarief. Grofweg gaat het over de tegenstelling tussen strikt infrastructuurkosten versus 
alle externe kosten. Maar vrij algemeen wordt wel door de organisaties verdedigd dat er in een 
eerste fase differentiëring naar voertuigkenmerken (gewicht en milieu-impact) aangewezen is. 
In die context is naast de nu al gebruikte differentiëringscriteria in de Europese richtlijnen 
(EURO klassen) verwezen naar de mogelijkheden van de onlangs ontwikkelde “ecoscore”.  
 

2 . 3 .  B e l a n g r i j k e  a a n d ac h t s p u n te n  v o o r  d e  v e r d er e  
b e s l u i t v o r m i n g  

Één van de doelstellingen van dit maatschappelijk debat was zeker het inventariseren van 
knelpunten en vragen die de organisaties signaleren rond het thema van gebruiksheffingen. 
We brengen een zestal punten onder de aandacht. 
 
Weerslag op specifieke bevolkingsgroepen en sectoren. 
Verschillende organisaties signaleren mogelijk negatieve impact zeker vanaf het ogenblik dat 
wordt overgegaan tot de invoering van een afstandgebonden heffing (kilometerheffing). Dat 
geldt vanaf het moment dat de kilometerheffing op een ruime schaal wordt toegepast. Bij 
eventuele toepassing op het particuliere vervoer is de vrees voor negatieve sociale effecten 
heel groot (voor groepen zoals gehandicapten, grote gezinnen en werknemers in het woon-
werkverkeer). Maar ook professionele sectoren (zoals openbaar vervoer, de diverse vormen 
van collectief vervoer, thuisverpleging, …) stellen de toepassing voor hun sectoren in vraag. 
De problematiek van verminderingen en vrijstellingen is dan ook aan de orde. Deze aspecten 
zullen onvermijdelijk aan bod komen in de besluitvorming en het zal belangrijk zijn om daarop 
een maatschappelijk aanvaardbaar antwoord te geven zonder de werking van het systeem in 
het gedrang te brengen. 
 
De problematiek van het sluipverkeer op het secundaire wegennet.  
Sommige voorstellen en de reële mogelijkheden op technologisch vlak gaan in een eerste fase 
in de richting van een invoering van een nieuw prijsinstrument op het hoofdwegennet 
(autowegen en belangrijke parallelle wegen, in de praktijk het zogenaamde 
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Eurovignetwegennet). Er is uit het debat trouwens geen sluitend antwoord gekomen op de 
tegenstelling tussen een gebiedsdekkend systeem en een systeem op een afgelijnd wegennet. 
Zeker vanaf het ogenblik dat – zowel om economische als om technische redenen - een 
kilometerheffing zou worden ingevoerd uitsluitend op het hoofdwegennet is de problematiek 
van het sluipverkeer voor heel wat organisaties een ernstige hypotheek. Op die zorg zal zeker 
een antwoord moeten komen om voldoende draagvlak voor de maatregel te creëren.  
 
Compensaties t.a.v. het vrachtvervoer problematisch? 
Het principe van compensatie via bestaande belastingen wordt vrij algemeen aanvaard, en in 
ieder geval ook voor het vrachtvervoer. In het debat is er wel op gewezen dat compensatie 
voor het vrachtvervoer gegeven de Europese voorschriften minder evident is dan meestal 
wordt verondersteld. Bij invoering van een kilometerheffing voor het vrachtvervoer is de 
afschaffing van het eurovignet geen enkel probleem. Die compensatiemogelijkheid is uiteraard 
verworven. Maar extra compensatie daarboven op is in de huidige context problematisch. Die 
problematiek moet in acht genomen worden en een oplossing krijgen.  
 
Weerslag op de lokale financiën bij compensaties. 
De optie om te compenseren via de verkeersbelasting is niet zonder gevolgen voor de 
inkomsten van de gemeenten. In de huidige regeling ontvangen de gemeenten een opdeciem 
op de verkeersbelasting. Bij vermindering van de verkeersbelasting om te compenseren voor 
de nieuwe gebruiksheffing worden ook de ontvangsten van de gemeenten verminderd. Dat 
aspect is mee te nemen in de besluitvorming.  
 
De plaats van het nieuwe instrument in de totale autofiscaliteit. 
Er wordt weliswaar vanuit gegaan dat de invoering van een gebruiksheffing zal leiden tot 
vervanging van bestaande “vaste” belastingen. De mogelijkheid dat er gecompenseerd wordt 
op de reeds bestaande gebruiksheffing (de accijnzen) wordt zelfs op termijn niet uitgesloten. 
Dat impliceert echter niet dat alle bestaande belastingen verdwijnen. Het is dan ook nodig om 
de nieuw in te voeren gebruiksheffing te situeren in een algemene samenhangende visie op de 
autofiscaliteit (welke belastingen vervullen welke functie?). In deze context is ook verwezen 
naar de fiscale behandeling van bedrijfswagens. Ontwikkelingen op Europees vlak (zie o.m. 
commissievoorstel rond de aankoopbelastingen) zijn uiteraard ook mee te nemen.  
 
Welk bestuurlijk kader? 
Een nieuwe gebruiksheffing moet worden beheerd, geïnd en gehandhaafd. Er zijn enige 
voorstellen gedaan rond een mogelijk bestuurlijk kader, maar in het debat niet ten gronde 
verder uitgewerkt. Het blijft dan ook nog een belangrijke vraag die in het verder 
besluitvormingsproces een antwoord moet krijgen.  
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Hoofdstuk 2 – verslag van de 
debatconferenties 

1.  Algemeen  

Negentien organisaties uit het maatschappelijk middenveld hebben de vragenlijst ingevuld en 
konden op de debatconferenties hun inbreng toelichten. De debatconferenties vonden plaats 
op 13 oktober, 27 oktober en 10 november 2005. De negentien organisaties werden verdeeld 
over de drie debatconferenties. De namen van deze organisaties en de verdeling ervan over 
de drie debatconferenties zijn te vinden in bijlage 4 van dit verslag. 
 
Iedere debatconferentie verliep volgens eenzelfde schema: 
 
1. een bespreking van drie thema’s 
2. en voor ieder thema drie rondes. 
 
De drie behandelde thema’s zijn: 
 
1. de doelstellingen, de kritische succesfactoren en de afstemming met andere 

overheden; 
 
2.  de praktische uitwerking van een prijsinstrument; 
 
3.  en de bestemming van de opbrengsten en de effecten. 
 
Na een toelichting door de ingeschreven organisaties werd een inbreng gedaan door 
vertegenwoordigers van het expertcomité. De leden van het expertcomité en het aan hen 
gevraagde schriftelijk expertiseverslag is opgenomen in bijlage 5. Vervolgens werd 
gedebatteerd door alle aanwezigen over de ingebrachte stellingen.  
 
Naast de organisaties die een afzonderlijke inbreng hebben gedaan tijdens de 
debatconferenties hebben een aantal aangeschreven organisaties hun standpunten achteraf 
overgemaakt. Deze bijdragen zijn in een afzonderlijk punt (5) opgenomen in dit verslag. 
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2.  De doelstel l ingen,  de kr i t ische succesfactoren 
en de afstemming met  andere overheden 

 

2 . 1 .  D e  i n b r e n g  v a n  d e  o r g a n i sa t i e s  

FEBETRA ziet een prijsinstrument vooral als een onvermijdelijk instrument om iets te doen 
aan de slechte toestand van ons wegennet. Het goederenvervoer in het bijzonder heeft nood 
aan een degelijk wegennet, en waarop het goederenvervoer prioriteit krijgt op de grote assen. 
Een prijsinstrument moet de financiering mogelijk maken van nieuwe wegeninfrastructuur en 
van een beter onderhoud van de bestaande infrastructuur.  
Goederenvervoer over de weg blijft een belangrijke schakel in onze economie. Een wegennet 
dat dichtslibt zal dan ook nefaste gevolgen hebben voor onze economische positie. De inzet 
van een prijsinstrument moet er dan ook voor zorgen dat de doorstroming van het 
goederenvervoer duidelijk verbetert.  
Het in te zetten prijsinstrument moet ook een billijk systeem zijn. Met het huidige eurovignet is 
dat niet het geval. Hetzelfde geldt voor een wegenvignet in het algemeen. Een forfaitair 
bedrag houdt geen rekening met de effectief gereden kilometers. Met een kilometerheffing is 
dat wel het geval en binnen het beroepsgoederenvervoer is daar een breed draagvlak voor 
aanwezig.  
FEBETRA meent verder dat een prijsinstrument maar positieve gevolgen zal hebben voor de 
mobiliteit als het effect heeft op het personenvervoer en er in slaagt een overheveling van 
personenvervoer over de weg naar het openbaar vervoer te realiseren. Het prijsinstrument 
inzetten om een overheveling van het vrachtvervoer naar spoor en binnenvaart te bevorderen 
is een verkeerd uitgangspunt. Weg, spoor en binnenvaart zijn beslist complementaire 
vervoermodi, maar het wegvervoer zal steeds de belangrijkste modus blijven omdat de meeste 
transporten over korte afstanden gebeuren en er bovendien bij spoor en binnenvaart nog altijd 
voor- en natransport nodig blijft.  
Vanuit deze overwegingen is het voor FEBETRA onvermijdelijk dat ook het personenvervoer 
onder het prijsinstrument valt. Verder is de uitbouw van een degelijk openbaar vervoer een 
noodzaak.  
Voor FEBETRA is het volkomen onrealistisch dat de gewesten afzonderlijke systemen zouden 
uitwerken. De stelregel moet zijn: “één systeem, één factuur”. Bestaande tolsystemen moeten 
in het nieuwe systeem geïntegreerd worden. En uiteraard moet ons land zich inpassen in de 
Europese regelgeving. Interoperabiliteit op Europees niveau is een must.  
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VOKA zet één centrale doelstelling voorop: het congestieprobleem op de Vlaamse wegen 
aanpakken zodat Vlaanderen een competitieve regio blijft. Om congestie te bestrijden zijn er 
twee zaken nodig: de noodzakelijke missing links in het infrastructuurnetwerk oplossen (en dat 
zowel op de weg, bij het spoor en de binnenvaart) en een sturend beleid dat er voor zorgt dat 
het verkeer meer in de tijd wordt gespreid en dat efficiënt gebruik van de wegeninfrastructuur 
door zowel goederen- als personenvervoer bevordert. Een prijsinstrument is een essentieel 
onderdeel van een sturend beleid. De ontvangsten uit het prijsinstrument moeten bij prioriteit 
ingezet worden om die missing links aan te pakken.  
Dergelijk prijsinstrument kan maar slagen als transparantie en efficiëntie voorop staan. Het 
gehanteerde elektronisch tarificatiesysteem moet compatibel zijn met toekomstige systemen in 
andere Europese landen.  
Essentiële voorwaarde is een goed bestuurlijk kader. VOKA ziet daarin volgende kenmerken. 
Het opgezet systeem moet beheerd worden door een onafhankelijke overheidsvennootschap. 
Het systeem moet zodanig georganiseerd worden dat de mogelijkheid bestaat om versneld via 
PPS – constructies de nodige missing links te realiseren. Een koppeling naar de Participatie 
Maatschappij Vlaanderen (PMV) is eventueel te voorzien. Kosten en administratieve lasten 
moeten voor bedrijven tot een minimum beperkt blijven. En een onafhankelijke commissie 
moet na overleg met de betrokken stakeholders beslissen over de hoogte van het tarief. 
Redelijkheid is daarbij noodzakelijk om te vermijden dat de concurrentiepositie van 
Vlaanderen als logistiek centrum en als vestigingsplaats van ondernemingen in het gedrag 
komt.  
 
Voor VAB staat het principe van “de gebruiker betaalt” centraal. Dat impliceert dat iedereen 
betaalt voor het gebruik van de infrastructuur, dus ook de buitenlandse gebruikers en dat 
gebeurt in functie van de werkelijk berokkende schade aan de wegeninfrastructuur. Het 
vrachtvervoer moet dus meer betalen en op die manier zal het doorgaand vrachtverkeer 
ontmoedigd worden, wat zowel vanuit veiligheidsoverwegingen als omwille van 
milieudoelstellingen nodig is. Deze doelstellingen kunnen bereikt worden door het invoeren 
van een wegenvignet voor het personenvervoer en een kilometerheffing voor het 
vrachtvervoer. Een dergelijk prijsinstrument heeft t.a.v. andere instrumenten van het 
mobiliteitsbeleid enkele duidelijke voordelen. VAB ziet de volgende: het brengt geld op terwijl 
andere instrumenten kosten of niets opbrengen. De opbrengst moet dan wel besteed worden 
aan het onderhoud en de optimalisatie van het wegennet. Extra middelen daarbovenop 
kunnen naar mobiliteitsinitiatieven gaan in de ruime zin. En bovendien stimuleert dit instrument 
de mensen om alternatieven te gebruiken.  
Zonder voldoende maatschappelijk draagvlak wordt dit instrument geen succes. Voor VAB 
draait het om geloofwaardigheid van het systeem. Dat geldt dan zowel voor de controle en de 
handhaving, een eerlijke prijszetting (de hoogte van het tarief en in geval van de 
kilometerheffing ook de toepassing van milieulasten en gewichtsklasse) en een transparante 
return voor de gebruikers door effectieve aanwending van de middelen voor mobiliteit. Veel zal 
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ook afhangen van de concrete technische uitwerking van het systeem, bijv. op het vlak van de 
distributiemogelijkheden die voor een wegenvignet worden opgezet of het gebruik van de 
technologie bij een kilometerheffing (waar problemen zoals in Duitsland moeten vermeden 
worden).  
Voor VAB is een wegenvignet in te voeren op federaal niveau. Een kilometerheffing moet 
geregeld worden op Europees niveau.  
 
Voor het ABVV zijn de doelstellingen bij toepassing in het goederenvervoer drievoudig: een 
modal shift naar milieuvriendelijker en veiligere alternatieven zoals spoor en binnenvaart 
realiseren, de beladingsgraad van het goederenvervoer over de weg verhogen en de 
concurrentievoorwaarden van de Belgische vervoersondernemingen verbeteren door ook de 
buitenlandse voertuigen mee te laten betalen voor het gebruik van de infrastructuur. Als het 
prijsinstrument ook zou ingezet worden voor het personenvervoer dan moet het dienen om 
mee te vervoersarmoede aan te pakken. Dat kan door het bezit van de auto goedkoper te 
maken en het gebruik duurder op voorwaarde dat de gemiddelde gebruiker niet moet betalen 
dan hij nu betaalt.  
Het ABVV meent dat een prijsinstrument maar succes zal hebben als er volwaardige 
alternatieve vervoermiddelen zowel in personenvervoer als in het goederenvervoer 
voorhanden zijn. De opbrengsten moeten dan ook besteed worden aan alle vervoermiddelen 
en dus niet alleen aan het wegvervoer. De alternatieve vervoermiddelen moeten ook 
betaalbaar blijven of betaalbaar gemaakt worden. De gebruikers moeten ook op korte termijn 
resultaten zien onder de vorm van minder files, minder ongevallen en minder 
milieuverontreiniging. 
Het ABVV benadrukt heel uitdrukkelijk dat het invoeren van een prijsinstrument in het 
personenvervoer moet gekoppeld worden aan het verminderen van de vaste kosten gekoppeld 
aan het autobezit. Dat moet vervoersarmoede tegengaan. In dat verband is een gelijkaardig 
prijsmechanisme dat alle kosten in rekening brengt voor de alternatieve vervoermiddelen in 
het personenvervoer niet verantwoord. En bovendien hecht het ABVV veel belang aan de 
gevolgen voor het woon-werkverkeer en de afstemming met de totale fiscale aanpak van 
wagens. Twee zaken zijn in dat verband te verzekeren: uitbouwen van een sociaal overleg met 
gedeelde verantwoordelijkheid op bedrijfsniveau voor het woon-werkverkeer en een aanpak 
van de fiscaliteit op de bedrijfswagens zodat de netto kost voor iedere gebruiker even groot is.  
Voor het ABVV is het evident dat een prijsinstrument vooraf een akkoord vergt tussen de 
gewesten en ook de federale overheid zal vooral voor het globale fiscale luik mee in het 
akkoord moeten betrokken worden. Even onvermijdelijk is de afstemming op de Europese 
richtlijnen (bestaande en in voorbereiding). Het beleid van de ons omringende landen is ook 
richtinggevend.  
 
Voor de BBL staat voorop dat het in te zetten prijsinstrument de impact van het wegverkeer op 
een duurzaam niveau moet brengen. Dat vergt een impact op verschillende terreinen : 
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luchtvervuiling, lawaaihinder, energiegebruik, uitstoot broeikasgassen, congestie en 
ongevallen. Deze doelstellingen op deze verschillende terreinen zijn in diverse 
beleidsdocumenten en Europese richtlijnen opgenomen. Duurzaamheid betekent ook dat het 
mobiliteitsaanbod zodanig is dat burgers en bedrijven hun mobiliteitsbehoeften kunnen 
vervullen. In het bijzonder wil de BBL in het prijsinstrument een maximale internalisering van 
de externe kosten van het wegverkeer. Prijsinstrumenten zijn essentiële onderdelen van het 
beleid, tot op vandaag is dat nog de onbrekende schakel in een brede mix van instrumenten. 
Deze doelstellingen kunnen volgens de BBL het best gerealiseerd worden door de invoering 
van een “slimme kilometerheffing”, maar eventuele alternatieven daarvoor die dezelfde 
resultaten boeken zijn te onderzoeken.  
Om het prijsinstrument succesvol te maken zijn voor de BBL enkele voorwaarden essentieel: 
de eventuele extra inkomsten besteden aan zinvolle initiatieven herkenbaar voor wie betaalt 
(preventie overlast, sociale lasten verlagen, uitkeringen verhogen, …), een uitgebreide en 
volgehouden communicatie en het aanbod en de kwaliteit van alternatieve vervoermodi verder 
versterken.  
Binnen België is afstemming tussen de gewesten een evidentie. Voor gebiedsdekkende 
systemen stemt Vlaanderen zich best af op wat in de buurlanden bestaat, in het bijzonder op 
Duitsland. Afstemming op het Europees niveau is belangrijk, maar geen excuus om nog niets 
te doen. Vlaanderen dreigt voorbijgestoken te worden door wat in andere landen bestaat of in 
de steigers staat.  
 
Volgens UPTR is de inzet van een prijsinstrument – en er wordt geopteerd voor een 
kilometerheffing - mogelijk mits duidelijke doelstellingen worden vooropgesteld. De bedoeling 
van deze kilometerheffing moet zijn om de congestie te verlagen, de infrastructuur te 
financieren en te onderhouden en de milieuschade te beperken. Een bijkomende doelstelling 
is om via de opbrengsten van de kilometerheffing middelen te voorzien voor de 
commercialisering van alternatieve brandstoffen.  
Belangrijk is evenwel dat de invoering van een heffing de concurrentiepositie van de Belgische 
transportondernemingen ten opzichte van de buitenlandse ondernemingen niet mag 
ondermijnen en dat er moet worden betaald in functie van de schade die wordt aangericht.  
Belangrijk voor het succes van de maatregel is dat hij een maatschappelijke meerwaarde 
heeft. Het mag dus niet gaan om een gewone belasting. Meer in het bijzonder moeten er 
goede, minder milieubelastende alternatieven worden aangeboden. Realisatie van eenzelfde 
systeem in gans Europa moet nagestreefd worden, zodat overal dezelfde objectieven kunnen 
vooropgesteld en bereikt worden.  
 
UNIZO pleit voor een geleidelijke en vooral stapsgewijze invoering van een prijsinstrument. 
(geen ’big bang’). Het is hierbij evenwel van belang dat een spreiding van de kosten over alle 
gebruikers (met name ook de buitenlanders) worden bewerkstelligd. Het instrument moet in de 
eerste plaats ingezet worden voor congestiebestrijding en een vlottere doorstroming van het 
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verkeer maar zal tegelijkertijd ook een ecologische doelstelling moeten dienen, namelijk het 
verminderen van de milieuschade. Indien een prijsinstrument wordt ingevoerd moet dit 
voldoen aan drie principes: geleidelijkheid, transparantie en compensatie. 
Met geleidelijkheid wordt bedoeld het stap voor stap invoeren van een variabele 
kilometerheffing per voertuigcategorie na een testperiode.   
Onder transparantie wordt verstaan : duidelijkheid over de tarifering (welk voertuig is aan welk 
tarief per afgelegde kilometer onderhevig), over de technologie voor de inkomstenwerving en 
over het gebruik van de extra inkomsten. Het kan volgens UNIZO niet de bedoeling zijn dat de 
mobiliteit, het transport en het vervoer over de weg in eerste instantie het openbaar vervoer en 
de binnenvaart zullen subsidiëren. Zolang onderhoudswerken, optimaliseringsnoden, missing 
links en grote wegeninfrastructuurprojecten blijven bestaan, dienen deze inkomsten prioritair 
aan dergelijke projecten besteed te worden.  
Een derde kritische succesfactor is de compensatie. Daarmee wordt bedoeld dat bij een 
hervorming van het heffingssysteem (introductie van een prijsinstrument) de gehele 
mobiliteits- en vervoersfiscaliteit in rekening wordt gebracht. Met andere woorden er mogen 
geen bijkomende lasten aan de Vlaamse economie in het algemeen en de Vlaamse 
ondernemingen in het bijzonder worden opgelegd. Het moet om een budgetneutrale operatie 
gaan. 
UNIZO pleit voor een afstemming met de andere gewesten. Op termijn moet worden gekomen 
tot een geharmoniseerd systeem, met een éénvormige technologie en geharmoniseerde 
tarieven.  
 
Voor het ACV is het sturen van de mobiliteit in functie van een modale verschuiving, samen 
met het aanrekenen aan de gebruiker van een aantal externe kosten die door het wegverkeer 
worden veroorzaakt de prioritaire doelstelling. Binnen het kader van deze doelstellingen 
moeten een aantal principes worden in acht genomen : Het prijsinstrument moet belasten op 
het gebruik van een motorvoertuig in plaats van op het bezit, buitenlandse voertuigen moeten 
mee betalen voor het gebruik van de Belgische wegeninfrastructuur, de intermodale 
verschuiving van wegtransport naar het spoor en de binnenvaart en van het 
personenwegvervoer naar het openbaar vervoer moet worden gestimuleerd, er moeten 
middelen voor het onderhoud en de verbetering van wegeninfrastructuur worden gegenereerd, 
er moet een rechtvaardige verdeling zijn van de kosten door schade aan het wegdek en 
andere wegeninfrastructuur, het prijsinstrument moet ook de verkeersveiligheid kunnen 
verbeteren alsook de congestie bestrijden. Tevens moet het de bedoeling zijn om de uitstoot 
van broeikasgassen door de transportsector te reduceren en een efficiënter gebruik van de 
wegeninfrastructuur te realiseren, o.a. door een verhoging van de beladingsgraad van het 
goederenvervoer over de weg. 
Belangrijke voorwaarde voor het succes van een prijsinstrument is dat de invoering ervan 
geleidelijk moet gebeuren. Daarom wordt gepleit om in een eerste fase – alleen voor het 
goederenvervoer - een wegenvignet in te voeren. Daarna kan een kilometerheffing voor het 
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wegtransport worden ingevoerd. Tenslotte eventueel ook een kilometerheffing voor het 
personenvervoer wanneer er voldoende waardevolle alternatieven voor de auto bestaan. De 
mogelijkheid moet bestaan om de invoering van een bepaald prijsinstrument vooraf uit te 
testen op bepaalde trajecten. 
Uiteraard zal het maatschappelijke draagvlak voor dergelijke maatregelen voldoende groot 
moeten zijn. Daarom is informatie, communicatie en overleg met de bevolking absoluut 
noodzakelijk. Binnen deze context moet het ingevoerde prijssysteem daarom vooral 
transparant zijn (o.m. voor wat betreft de kosten die in aanmerking komen voor de 
tariefbepaling). Het systeem dient dus ook voorspelbaar te zijn. Men moet vooraleer men zich 
op de weg begeeft, kunnen weten hoeveel men zal moeten betalen voor een bepaald traject. 
Voorts mag de invoering van een prijsinstrument geen negatieve impact hebben op de 
overheidsbegroting (noch federaal noch regionaal) en het moet fiscaal neutraal zijn voor alle 
Belgen. Dat wil zeggen dat de gemiddelde gebruiker niet meer mag betalen dan wat hij 
vandaag reeds betaalt aan vervoersbelastingen. Bijkomende voorwaarde is ook dat de kost 
van het privé-autogebruik vóór belasting voor elke Belgische autogebruiker dezelfde moet zijn. 
Met andere woorden: geen fiscale gunstregimes meer voor bedrijfswagens. De budgettaire 
implicaties van de gekozen scenario’s/prijssystemen moeten eerst en vooral voldoende 
duidelijk te zijn.  
De invoering van een wegenvignet of een kilometerheffing dient volgens het ACV te gebeuren 
op nationaal niveau (tenzij het om een cordonheffing binnen één Gewest gaat). De invoering 
en de modaliteiten ervan moeten overlegd en overeengekomen zijn tussen de drie 
verschillende Gewesten en de federale overheid. Vlaanderen en België zouden best ook 
toetreden tot het Duitse systeem van de LKW-Maut voor wat betreft de technische kant van 
het systeem (elektronische heffing volgens GPS-systeem). De invoering van een 
gedifferentieerde heffing vergt immers interoperabiliteit en standaardisatie op Europees 
niveau. 
 
KOMIMO is van oordeel dat net zoals voor elke beleidsmaatregel inzake mobiliteit, de 
uiteindelijke doelstelling van een prijsinstrument moet zijn : een mobiliteitssysteem creëren dat 
op een zo duurzaam mogelijke wijze functioneert. Duurzaam betekent o.m. dat de beschikbare 
ruimte en de natuurlijke middelen zo optimaal mogelijk moeten worden benut, dat de 
bereikbaarheid wordt gegarandeerd en de toegankelijkheid wordt verzekerd, dat de 
(verkeers)leefbaarheid van onze steden en dorpen wordt gewaarborgd, dat men oog heeft 
voor de verkeersveiligheid en dat het economisch welzijn wordt gegarandeerd. 
De invoering van een prijsinstrument moet ervoor zorgen dat individuen en bedrijven een meer 
bewuste keuze maken in hun verkeersgedrag. Dit kan wanneer de kosten die zij veroorzaken 
door hun verkeersgedrag worden weerspiegeld in de prijs die zij daarvoor betalen.  
Daarom zal het prijsinstrument zo verfijnd mogelijk moeten zijn en zal rekening moeten 
worden gehouden houden met factoren zoals tijd, plaats, type voertuig e.d.  
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Een slimme kilometerheffing is volgens KOMIMO het meest aangewezen instrument om het 
verkeersgedrag te sturen.  
Een noodzakelijke vereiste hierbij is de realisatie van een maatschappelijk draagvlak. Het 
inzetten van een prijsinstrument dient door de bevolking beschouwd te worden als een middel 
om het verkeerssysteem te optimaliseren en de kosten ervan op een rechtvaardige manier te 
verdelen. Aan de publieke opinie zal dus duidelijk moeten worden gemaakt welke kosten het 
wegverkeer allemaal met zich meebrengt en hoe deze kosten nu worden betaald. Er moet 
vermeden worden dat dit prijsinstrument wordt beschouwd als een belastingmaatregel. 
Daarom is het belangrijk dat de opbrengsten terugvloeien naar de mobiliteitssector. 
Om de maatschappelijke aanvaarding te waarborgen is een geleidelijke invoering, waarbij 
eerst op het (zware) vrachtverkeer wordt gemikt, aangewezen. 
Belangrijke randvoorwaarde is ook dat de invoering van een prijsmechanisme niet los mag 
gezien worden van andere beleidsmaatregelen inzake mobiliteit. De overheid moet (verder) 
investeren in de andere vervoersmodi, zowel voor goederen- als personenvervoer. 
De beleidskeuzen die Vlaanderen maakt, zullen volledig afgestemd moeten worden op de 
beleidskeuzes die in Wallonië en Brussel worden gemaakt. Deze beleidskeuzes zullen ook 
rekening moeten houden met het kader dat door de Europese Unie wordt ontwikkeld.  
 
De FIETSERSBOND wil via de invoering van een prijsinstrument vooral een modal shift van 
het wegverkeer naar de alternatieve meer duurzame vervoersmiddelen (collectief vervoer, 
fiets, enz.) realiseren en een wijziging van het vervoersgedrag bewerkstelligen. Een prijsbeleid 
– de Fietsersbond pleit voor een kilometergebonden heffing - wordt onontbeerlijk geacht om 
het vervoersgedrag te wijzigen. In het woon-werkverkeer is er nog een enorm potentieel 
aanwezig om deze verschuiving effectief te realiseren. Een groot deel van de verplaatsingen 
van minder dan 5 km wordt immers nog altijd met de auto afgelegd. Een derde van alle 
verplaatsingen in het woon-werkverkeer gaat niet verder dan 5 km, een perfect fietsbare 
afstand. Toch wordt voor 42% van deze woon-werkverplaatsingen tot 5 km nog steeds de 
wagen gebruikt. Voor ca. 14% van alle woon-werkverplaatsingen kan de wagen dus zonder 
problemen vervangen worden door de fiets, gelet op de korte afstand van maximaal 5 km. 
Deze cijfers geven aan dat het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer relevant kan zijn. 
Met de opbrengst die het prijsinstrument genereert kunnen investeringen worden gedaan ten 
behoeve van de duurzame vervoersvormen, o.m. voor een betere fietsinfrastructuur. Het is 
dus belangrijk dat niet alleen geïnvesteerd wordt in missing links voor het wegverkeer, maar 
ook voor andere modi (bijv. veilige fietspaden). 
De invoering van een prijsinstrument mag echter niet gepaard gaan met vormen van 
sluipverkeer, in het bijzonder in de dorpskernen. Dit moet omwille van de verkeersveiligheid 
absoluut worden vermeden. Tevens moeten inspanningen geleverd worden voor een 
comfortabel en efficiënt openbaar vervoer. 
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Bij de invoering van een prijsinstrument met Europese eenvormigheid worden nagestreefd, 
maar Vlaanderen/België hoeft niet per definitie te wachten. Er moet hoe dan ook een 
prijsinstrument worden ingevoerd. 
 
TOURING maakt een duidelijk onderscheid tussen de korte termijn en lange termijn. Op korte 
termijn ziet men de invoering van een autovignet met de bedoeling om buitenlanders te laten 
betalen voor het gebruik van onze infrastructuur. Andere (elektronische) technologieën zijn op 
dit ogenblik nog te onbetrouwbaar en vereisen zware investeringen die achteraf wellicht niet 
passen in een Europees concept. Op lange termijn moet een prijsinstrument worden 
ontwikkeld dat interoperabel is in een Europese context. Indien gekozen wordt voor “dure” 
elektronische systemen, mag de kost daarvan niet verhaald worden op de weggebruiker. Een 
conditio sine qua non is dat de (Belgische) gebruiker niet meer mag betalen dan vandaag. Een 
verhoging van de kosten komt neer op het penaliseren van één bepaalde transportmodus die 
trouwens de voorkeur wegdraagt van de overgrote meerderheid van de bevolking. Volgens 
TOURING is een totaal gebrek aan ruimtelijke ordening in het verleden één van de oorzaken 
voor het gebruik van de auto voor de woon-werkmobiliteit en de mobiliteit verbonden aan 
gezins- of sociale activiteiten. Men kan de automobilist dan ook geen extra kosten opleggen 
omwille van een beleid dat onvoldoende heeft geanticipeerd op een aantal tendensen.  
Controle is een belangrijke succesfactor. Controle van het autowegenvignet voor binnenlandse 
gebruikers zou voorlopig kunnen gebeuren via de controle op de verkeerstaks. Controle op 
buitenlanders zou kunnen gebeuren aan de vroegere grensposten en op regelmatige 
tijdstippen door politie- of douanediensten.  
Aangezien meer en meer rekening moet worden gehouden met het Europees karakter van het 
vervoer, is het van essentieel belang dat binnen Europa concrete afspraken worden gemaakt 
rond één systeem waarbij alle Europeanen probleemloos doorheen Europa kunnen reizen 
zonder telkens geconfronteerd te worden met verschillende systemen. 
 
Voor GTL moet een prijsinstrument leiden tot het meer gebruiken van collectief 
georganiseerde vervoersvormen. Het moet de bedoeling zijn om het gebruik van de bestaande 
infrastructuur te laten dalen door de gebruiker te laten betalen in verhouding tot zijn gebruik. 
De buitenlanders moeten hierbij eveneens betalen.  
De focus moet gelegd worden op de infrastructuuruitbouw van het collectief vervoer. Het 
collectief vervoer moet een volwaardig alternatief kunnen worden voor het privé-vervoer. In het 
verlengde hiervan mag de gebruiker evenwel niet worden gestraft voor het ontbreken van 
alternatieve infrastructuur. Het bereiken van deze doelstellingen kan door een 
gebruikerssysteem waarbij het gebruik per km op een slimme manier uitgewerkt (zogenaamde 
slimme kilometerheffing). 
Invoering van een dergelijke kilometerheffing mag echter niet resulteren in een puur 
bestraffingsysteem, maar moet belonend werken voor mensen die minder de bestaande 
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infrastructuur gebruiken. Communicatie is in deze erg belangrijk. Via een goede communicatie 
moet duidelijk zijn hoe het systeem bijdraagt in winst voor elke Vlaming. 
Tevens is het belangrijk dat door de uitbouw van het systeem geen nieuwe bottlenecks worden 
gecreëerd (v.b. wachtrijen aan de grens). 
GTL pleit ook voor een realistische prijszetting als belangrijke vereiste voor het succes van het 
instrument. 
Er is een volledige afstemming nodig tussen de drie regio’s en voor het internationaal vervoer 
moet Europese afstemming worden nagestreefd met zoveel mogelijk ‘linking’ tussen de 
verschillende prijsinstrumenten. 
 
SAV pleit voor een inhaalbeweging op het vlak van wegeninfrastructuur. Het primair doel van 
een eventueel nieuw prijsinstrument moet dan ook de financiering van het onderhoud van de 
bestaande wegen zijn, alsook de verdere uitbouw van het wegennet. Investeringen in 
wegeninfrastructuur dienen daarbij ook verder te gaan dan de tot nu toe aangenomen “missing 
links”. Het is voor onze economie en onze algemene welvaart immers van groot belang dat de 
logistieke koppositie van Vlaanderen op langere termijn wordt gevrijwaard. 
Een kilometerheffing is voor SAV een transparante en consequente toepassing van het 
principe van “de gebruiker betaalt”, waarbij met name ook buitenlandse voertuigen mee de 
lasten moeten dragen. Voor binnenlandse gebruikers staat daar tegenover dat fiscale 
neutraliteit moet nagestreefd worden. Dit impliceert dat bestaande fiscale lasten (vb. 
verkeersbelasting, Eurovignet) verminderd dan wel afgeschaft moeten worden.  
SAV dringt sterk aan op de toepassing van het prijsinstrument voor alle voertuigen, waarbij 
geen ondergrens voor het gewicht van de (vracht)voertuigen mag worden vastgelegd. Zo 
duiken in Duitsland, waar een kilometerheffing slechts geldt voor vrachtwagens van meer dan 
12 ton, steeds meer voertuigen op van net onder 12 ton. Dit is vanuit mobiliteitsoogpunt niet te 
verantwoorden.  
Het Vlaams gewest is hoe dan ook verplicht om overleg te plegen met de andere gewesten 
inzake een herziening van haar lidmaatschap van de Eurovignet-groep. Bovendien moet elke 
beslissing die het Vlaams gewest neemt, compatibel zijn met de Europese richtlijnen ter zake. 
Het is voor SAV ondenkbaar dat Vlaanderen zonder overleg met de andere gewesten een 
prijsinstrument zou invoeren. Bovendien kijkt Vlaanderen best ook naar de initiatieven die door 
Nederland genomen worden. Een afstemming op het vlak van timing en tarieven van beide 
landen moet hierbij overwogen worden.  
 
De BOERENBOND is eveneens voorstander van het “de gebruiker betaalt” – principe. 
Belangrijke voorwaarde hierbij is evenwel dat de gebruiker duidelijk weet waarvoor hij betaalt. 
Indien het prijsinstrument er komt voor medefinanciering voor het onderhoud van het 
wegennet, moeten op redelijke termijn duidelijke resultaten worden geboekt en moeten deze 
zichtbaar en voelbaar zijn voor de gebruiker. Volgens de Boerenbond is het geenszins zeker 
dat een prijsinstrument zal leiden tot minder vrachtvervoer. Ook is het niet duidelijk of inlands 



 
- 46 - 

 
 
 

personenverkeer hierdoor drastisch zal minderen (tenzij er een heel duur prijsbeleid gevoerd 
wordt, wat niet wenselijk is).  
Om daadwerkelijk (en lokaal) effect op de mobiliteit te kunnen hebben, zullen tegelijkertijd 
investeringen moeten gebeuren die de alternatieven aantrekkelijk maken (openbaar vervoer 
en fietsgebruik). Dit impliceert ook maatregelen naar gebruikscomfort voor fietsen en voor de 
openbaar vervoergebruiker, aandacht voor het tijdsaspect van een verplaatsing, maatregelen 
inzake het woonbeleid en de nabijheid van diensten en voorzieningen. Naast investeringen in 
volwaardige alternatieven zullen ook nog andere factoren van belang zijn voor het succes van 
een prijsinstrument. Zo moet er in de eerste plaats zekerheid en duidelijkheid zijn over de prijs 
die moet betaald worden en moet het om een eerlijke prijs gaan. Duidelijke afstemming met 
andere prijsmaatregelen zoals accijnzen op brandstoffen, verzekeringen en dergelijke meer is 
een andere voorwaarde. Ook een goede afdwingbaarheid en handhaving zal van belang zijn 
voor.  
Toch wil de Boerenbond niet te veel doelstellingen koppelen aan het prijsinstrument. Het 
belangrijkste is dat duidelijk moet zijn wat met de opbrengst zal gerealiseerd worden: bij 
voorkeur voor betere wegen en voor projecten rond duurzame mobiliteit. 
In een ééngemaakt Europa zou het wenselijk zijn om met eenzelfde systeem, en aan 
eenzelfde tarief grensoverschrijdende verplaatsingen te doen. Vooral voor vrachtvervoer zou 
dit een voordeel zijn. Internationale afstemming en compatibiliteit moet dus zo maximaal 
mogelijk worden nagestreefd.  
 
Volgens FBAA moet het invoeren van een prijsinstrument drie doelstellingen beogen: 1) het 
gebruik van de Vlaamse autosnelwegen- en wegeninfrastructuur doeltreffender maken, 2) een 
juiste concurrentie tussen de verschillende vervoermodi verwezenlijken op basis van hun 
respectievelijke sociale kost en 3) de duurzame ontwikkeling van de transportsystemen 
verstevigen. Maar voor de autobus- en touringcarsector is het voeren van een effectief 
promotiebeleid van het collectief personenvervoer echter veel essentiëler dan de invoering 
van een prijsinstrument. 
Ieder systeem van infrastructuurlasten moet als doel hebben het aanmoedigen van de 
overgang van personenwagens naar modi met een lagere sociale kost. Vanuit dit standpunt 
verdient het collectief personenvervoer over de weg ondersteund te worden. Eerst en vooral 
maakt het een beter gebruik van de (autosnel)wegeninfrastructuur. Daarnaast is de impact van 
het collectief vervoer op het milieu veel beperkter.  
De invoering van een systeem van infrastructuurlasten mag volgens de FBAA niet beperkt 
worden tot het wegvervoer alleen, maar moet toegepast worden op alle vervoermodi. 
Een andere belangrijke kritische succesfactor is zeker en vast ook de realisatie van een 
maatschappelijk draagvlak voor de inzet van een prijsinstrument. 
Voor de FBAA moet er zowel op Belgisch niveau (akkoord tussen de verschillende gewesten) 
als Europees niveau een afstemming worden nagestreefd. 
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Voor ACLVB moet een prijsinstrument in de eerste plaats worden ingezet om een betere 
mobiliteit te realiseren. Het wegwerken van de toenemende verkeersstroom is hierbij 
primordiaal. Het instrument moet daarom mobiliteitsturend zijn en dus differentieerbaar naar 
plaats, tijd en type voertuig. Het moet ook de milieuschade ( ozon, CO2, HO2, …) aanpakken 
alsook het risico op ongevallen verminderen. De invoering van een prijsinstrument moet 
daarnaast ook investeringen in vervoerscapaciteit (infrastructuur, openbaar vervoer, collectief 
vervoer) mogelijk maken, tewerkstelling creëren alsook nieuwe technologische toepassingen 
(innovatie) stimuleren. Daarnaast moet een prijsinstrument ook extra middelen kunnen 
genereren om het Vlaams wegennet op het gewenste kwaliteitsniveau aan te leggen of te 
onderhouden. Belangrijk hierbij is dat de bevolking daadwerkelijk ziet wat er gerealiseerd 
wordt. De realisatie van deze doelstellingen via de inzet van een prijsinstrument moet 
uiteindelijk leiden tot een beheerde en beheersbare vervoersmarkt 
ACLVB wil zo vlug mogelijk een interregionale en Europese afstemming over deze materie. 
 
De GEZINSBOND focust op een betere mobiliteit – zeker ook voor de gezinnen - als 
belangrijkste doelstelling van een prijsinstrument. Mobiliteit is een basisrecht, ze moet dan ook 
betaalbaar zijn en blijven voor alle gezinnen. Binnen deze context moet een prijsinstrument 
een bewuster verplaatsingsgedrag stimuleren en de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van 
onze steden en dorpskernen bevorderen. Maar tegelijkertijd moeten stadskernen uiteraard 
economisch leefbaar blijven en steeds toegankelijk zijn voor de bewoners. Via een 
prijsinstrument moet ook milieuvriendelijk rijden worden gestimuleerd. 
Uitgangspunt is het principe van “de gebruiker betaalt”. Vrachtwagens moeten in die optiek 
meer betalen dan personenwagens omdat zij een grotere druk uit op de infrastructuur 
uitoefenen.  
Voor de Gezinsbond volstaat een prijsinstrument alleen echter niet om een oplossing te 
bieden aan de problemen die gepaard gaan met het autogebruik (congestie, 
verkeersonveiligheid, milieuvervuiling). Een prijsinstrument moet daarom gepaard gaan met 
een waaier aan andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld de uitbouw van voldoende 
alternatieven zodat gezinnen en bedrijven de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een 
ander vervoermiddel, maatregelen die fysieke verplaatsingen overbodig maken (bijv. uitbouw 
van telethuiswerk) en uitgebreide communicatie van de maatregelen naar de gezinnen en 
andere doelgroepen. 
Belangrijke succesfactor is de aanwezigheid van voldoende maatschappelijk draagvlak. Zo 
moet erop gelet worden dat er geen sociale onrechtvaardigheden optreden doordat bepaalde 
gezinnen of groepen in de samenleving de toegang tot de automobiliteit wordt ontzegd wegens 
te duur. In dit opzicht dient (voor de gezinnen) een eventueel nieuw prijsinstrument de 
bestaande belastingen te vervangen, zodat mobiliteit niet duurder wordt dan vandaag. Daarbij 
moet er aandacht zijn voor alle inkomensklassen. Afhankelijk van het type prijsinstrument 
kunnen immers andere sociale groepen benadeeld worden.  
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Andere belangrijke randvoorwaarde is het vermijden van sluipverkeer doorheen woonbuurten 
als gevolg van een prijsinstrument.  
Mede daarom moet het openbaar vervoer een kwaliteitsvol en betaalbaar alternatief vormen. 
Daartoe moet de kwantiteit, de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit verder 
verhogen.  
 
Voor VVSG is de inzet van het debat het realiseren van een betere sturing van het 
gemotoriseerd verkeer richting duurzamer gebruik, duurzamere vervoerswijzen en het 
verminderen van de congestie. Erg belangrijk voor VVSG is dat het onderliggend wegennet 
wordt moet gevrijwaard blijven indien een prijsinstrument wordt ingezet. Het wegennet van 
primaire en secundaire wegen omvat slechts 10 % van het totale wegennet in Vlaanderen. 
Indien dit de wegen zouden zijn die gevat worden door het Vlaams wegenvignet, wordt 
bijgevolg 90 % van het wegennet uitgesloten – of anders gezegd, als alternatief aangeboden – 
en bestaat het gevaar voor negatieve mobiliteitseffecten op die andere wegen, voornamelijk 
de gemeentewegen. Het onderliggend wegennet is daarvoor echter niet uitgerust, en het is 
ook niet hun functie. Anderzijds legt sluipverkeer ook een hypotheek op de verkeersveiligheid 
en verkeersleefbaarheid in verblijfsgebieden en zal het meer onderhoud vergen op deze 
wegen.  
Het wegenvignet zou daarom moeten gelden voor alle wegen, zodat er geen ‘financiële’ 
argumenten zijn om de hoofdroutes te verlaten.  
VVSG verwijst ook naar het regeerakkoord waarin staat dat zal worden gestreefd naar de 
invoering van het wegenvignet ter vervanging van de verkeersbelasting. Maar de afschaffing 
van de verkeersbelasting leidt op zijn beurt tot het verdwijnen van de gemeentelijke 
opdeciemen op deze belasting. Dit betekent een minderinkomst voor de Vlaamse gemeenten 
van ruim 72 miljoen euro (gegevens 2004). Die moeten integraal en structureel 
gecompenseerd worden.  
 

Voor TRANSCOM moeten bij de invoering van een nieuw prijsinstrument verschillende 
doelstellingen worden vooropgezet. Congestiebestrijding moet hierbij ook centraal staan. Er 
moet zoveel mogelijk gestreefd worden naar een verschuiving van wegvervoer naar andere 
vervoersmodi. Congestie kan echter niet enkel aan het vrachtverkeer toegeschreven worden. 
Dit impliceert dat het toepassingsgebied van een prijsinstrument niet enkel kan beperkt 
worden tot het vrachtverkeer. Ook het personenverkeer moet mee opgenomen worden.  De 
invoering van een eenvoudig wegenvignet komt geenszins tegemoet aan de doelstelling van 
het bestrijden van congestie. Daarnaast beschikken niet alle gebruikers vandaag over de 
mogelijkheid van een goed openbaar vervoersnetwerk. Het aanbod van een goed openbaar 
vervoer moet dan ook één van de prioriteiten zijn. 
Transcom verkiest een kilometerheffing die ook van toepassing is op buitenlanders. De 
kilometerheffing kan gedifferentieerd worden in functie van de vervuilingsgraad van de 
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gebruikers (in de doorrekening van de externe kosten moet men streven naar een gezond 
evenwicht tussen economie en milieu). Tegen een prijsinstrument dat differentieert in functie 
van de tijd staat Transcom huiverachtig, omdat dit de deuren opent voor nog meer vraag naar 
flexibiliteit van werknemers.  
Voorst mogen de operationele kosten van het prijsinstrument de inkomsten niet overstijgen. 
Deze inkomsten moeten deels aangewend worden voor verbetering en verdere uitbouw van de 
infrastructuur, met aandacht voor veiligheid. Daarnaast moeten ze aangewend worden voor de 
versterking van het openbaar vervoer. Bouw en exploitatie van transportinfrastructuur behoren 
tot de kerntaken van de overheid; privatisering van deze taken moet voorkomen worden. Het 
beheer van een prijsinstrument mag dan ook niet uitbesteed worden aan een privé-
onderneming.  
Het prijsinstrument mag er ook niet toe leiden dat de gebruiker meer moet gaan betalen dan 
het bedrag dat hij vandaag reeds betaalt aan vervoersbelastingen. Dit impliceert dat 
bestaande heffingen en belastingen moeten verminderd worden om op hetzelfde niveau uit te 
komen. Indien het toepassingsgebied geldt voor alle vervoerscategorieën, is een groot 
maatschappelijk draagvlak een essentiële voorwaarde. Indien wordt geopteerd voor een 
afstandsgebonden heffing, impliceert dit ook streven naar een optimale technologie, planning 
en informatiecampagnes. De invoeringsfase moet nauwgezet opgevolgd worden. De naleving 
van de nieuwe verplichting mag evenmin uit het oog worden verloren en vereist ook de 
aanwezigheid van sancties met een voldoende ontradend karakter. 
Gezien het feit dat rekening moet worden houden met de Belgische staatsstructuur en met een 
Europees kader, kan Vlaanderen niet anders dan haar beleid afstemmen op andere regio’s en 
op Europa.  
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2 . 2 .  D e  i n b r e n g  v a n u i t  h e t  e x p er t c o m i t é  

Vanuit het expertcomité bespreekt Stef Proost volgende thema’s: 

 De band tussen de vooropgezette doelstellingen en het effectief in te zetten 
prijsinstrument gekoppeld aan de besteding van de opbrengsten; 

 Het belang van het prijsinstrument voor het oplossen van de 
mobiliteitsproblemen in vergelijking met andere instrumenten; 

 Overtrokken verwachtingen t.a.v. een aantal doelstellingen die worden 
vooropgezet; 

 Essentiële kritische succesfactoren. 
 
De band tussen de doelstellingen en het prijsinstrument 
 
De vooropgezette doelstellingen hebben een directe impact op de keuze die men maakt voor 
het concrete prijsinstrument. Dat wordt geïllustreerd in onderstaand schema. 
 

VERHOOGDE 
HEFFING 

GEBRUIK OPBRENGSTEN 

 Reductie 
Arbeidsbelasting 

Reductie 
bestaande 
transportbelasting 

OV investering en
verlaging prijzen 

Extra wegcapaciteit 

Wegenvignet C 1 D 4 C 4 C 4 

Tijd en plaatsafhankelijk A 1 A 4 A 4 A 4 

Congestie-effect: ranking A,B,C,D  

Macro-economisch effect (heeft vooral te maken met het effect op de arbeidsmarkt): ranking 1,2,3,4. 

 
Een wegenvignet (forfaitaire heffing voor gebruik van de wegeninfrastructuur) scoort matig tot 
beperkt op de congestiedoelstelling. Macro-economisch is het effect van dit instrument het 
grootst als de extra opbrengsten gebruikt worden om lasten op arbeid te verlagen. Het macro-
economisch effect is beperkt bij de andere voorgestelde bestedingen.  
Een tijd en plaatsafhankelijke heffing scoort sterk op de congestiebestrijding, maar het macro-
economisch effect (hier vooral gemeten als het effect op de arbeidsmarkt) is beperkt tenzij de 
extra opbrengsten ingezet worden voor lastenverlaging op arbeid.  
 



 
- 51 - 

 
 
 

Het belang van het prijsinstrument voor het oplossen van de mobiliteitsproblemen 
 
De congestie kan maar effectief worden aangepakt door de invoering van een prijsinstrument 
en dan via een tijd – en plaatsgebonden heffing. Uitbreiding van infrastructuur en 
aanmoedigen van alternatieve vervoermiddelen lossen de congestie niet op. Op de eerste 
plaats omdat de extra ruimte of de vrijgekomen ruimte wordt ingenomen door ander verkeer. 
Het prijsinstrument moet er niet alleen op gericht zijn om congestie terug te dringen. Zeker in 
een eerste fase kan men kiezen voor het verwerven van inkomsten via een prijsinstrument 
voor het goederenvervoer om op die manier (zoals overigens ook het buitenland doet) op het 
buitenlands transitverkeer extra belastingsopbrengsten te genereren. Op langere termijn moet 
men echter evolueren naar een tijd- en plaatsgebonden heffing om effectief iets te doen aan 
de mobiliteitsproblemen.  
 
Overtrokken verwachtingen t.a.v. sommige doelstellingen 
 
De verwachtingen ten aanzien van de realisatie van de diverse vooropgestelde doelstellingen 
via de inzet van een prijsinstrument worden soms overschat. Zo gaan de milieu- effecten van 
een prijsinstrument eerder klein zijn ten aanzien van meer de gerichte milieu-ingrepen zoals 
een EU-normering voor auto’s en brandstoffen alsook ten aanzien de bestaande accijns op 
motorbrandstoffen. Evenmin zal het evident zijn om de verkeersveiligheid (ongevallen) met 
algemene prijsmaatregelen aan te pakken. Hier is vooral handhaving en een goede 
aangepaste infrastructuur van belang. De doelstelling om via het prijsinstrument te voorzien in 
financiering van het onderhoud en investeringen in infrastructuur is minder relevant aangezien 
in principe het wegvervoer reeds genoeg belastingen betaalt om infrastructuur te onderhouden 
en waar nodig bij te bouwen. Dit is evenwel een kwestie van beleidsprioriteiten.  
Een sociale kosten-baten analyse zou moeten uitmaken of er al dan niet infrastructuur moet 
aangelegd worden. Extra heffingen zijn hierbij geen garantie dat de juiste investeringen wel 
gebeuren. Voor investeringen in alternatieve vervoermiddelen zijn er in principe genoeg 
middelen. Daarenboven heeft het aanmoedigen van alternatieven weinig netto effect op de 
congestie op de weg. 
 
Essentiële kritische succesfactoren 
 
Een goede communicatie zal wellicht één van de meest cruciale succesfactoren zijn bij de 
invoering van een prijsinstrument. Maar meer concreet zal er een effectieve verbetering van 
fileleed moeten zijn, zullen er geen extra nieuwe belastingen mogen komen (met daaraan 
gekoppeld een eventuele reductie van andere belastingen) en zal het om een systeem moeten 
gaan dat technologisch goed functioneert maar tegelijkertijd weinig kost. Een zogenaamde 
slimme heffing mag slechts maximum 15 à 20% van de opbrengsten opslorpen, zoniet voert 
men het systeem beter niet in.  
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Het bestaan van alternatieven zoals openbaar vervoer is onderdaad een kritische succesfactor 
maar enkel indien de prijs van het openbaar vervoer de extra kosten van de nieuwe reizigers 
dekt. Er mag niet vergeten worden dat bij een verhoging van de heffing op wegverkeer, 
wellicht meer dan de helft van de trips die wegvallen in het wegverkeer niet vervangen worden 
door openbaar vervoer trips: deze vallen eerder weg door het schrappen van verplaatsingen 
over de weg (carpooling, verschuiven naar daluren, 4 dagen week , enz..).  
 
Cathy Macharis gaat dieper in op:  

 De relatie tussen de doelstellingen en de keuze van het prijsinstrument. De 
stelling is dat de impact van de geformuleerde doelstellingen belangrijke 
implicaties zal hebben voor de keuze van het prijsinstrument.  

 De kritische succesfactoren. 

 
Realisatie van welbepaalde doelstellingen hangt heel nauw samen met het in te zetten 
prijsinstrument. Voor het terugdringen van de congestie bijvoorbeeld is een wegenvignet geen 
geschikt middel. Rekeningrijden waarbij gedifferentieerd kan worden naar plaats en tijdstip is 
dan een veel geschikter instrument.  
Wanneer de doelstelling is om het milieuaspect aan te pakken, dan kan dit via een 
wegenvignet, waarbij dan gedifferentieerd wordt naar type wagen, bijvoorbeeld op basis van 
de zogenaamde Ecoscore2. Via het de methodiek van de Ecoscore kunnen milieufactoren, 
meer in het bijzonder verschillende aspecten van milieuschade (o.a. geluidsoverlast, directe 
en indirecte emissies, CO2- uitstoot) via één cijfer (de eigenlijke score) geïncorporeerd worden 
in het prijsinstrument en meegenomen worden bij de berekening van een eventuele heffing.  
 
Indien men uitsluitend inkomsten wil verwerven om het wegennet te onderhouden en uit te 
breiden dan is een wegenvignet een geschikt instrument, waarbij de extra inkomsten 
gegenereerd door de buitenlandse trafiek, nieuwe mogelijkheden kunnen geven.  
Voor het verbeteren van de leefbaarheid in de steden is dan weer een tolheffing zoals in 
Londen het meest aangewezen.  
 
Het stimuleren van een modal shift, door veel organisaties als doelstelling naar voor 
geschoven, is eerder een gevolg van het inschakelen van een prijsinstrument dan een 
doelstelling. De kostenverhoudingen tussen de transportmodi kunnen immers wijzigen, 
waardoor het spoor, de binnenvaart en de kustvaart (en het openbaar vervoer bij het 
personenvervoer) relatief interessanter worden.  
 

                                                           
2 Meer informatie over Ecoscore in het expertiseverslag van Prof. Dr. C. Macharis. Zie bijlage. 
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De kritische succesfactoren 
 
Onder de kritische succesfactoren komt vaak naar voor het bestaan van goede alternatieven. 
De vraag is of deze al dan niet binnen het de actieradius van het prijsinstrument moeten 
vallen. Alternatieven zouden buiten het prijssysteem moeten gehouden worden om zo de 
vraagzijde niet te beknotten. Indien de alternatieve transportmodi toch mee zouden worden 
opgenomen voor een internalisering van de externe kosten, zal het wegvervoer nog steeds 
relatief slechter af zijn. Het totale effect op de modal split is echter moeilijk in te schatten.  
Indien het milieuaspect in het prijsinstrument verwerkt wordt, dan is de vergelijking van de 
milieu-impact van de verschillende transportmodi belangrijk en noodzakelijk..  
Voor het personenvervoer wordt het voorzien in alternatieven eveneens als een belangrijke 
succesfactor gezien. Het invoeren van een congestion charge in Londen ging gepaard met 
een substantiële verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer. De vraag is of er een 
kruissubsidiëring nodig is voor het openbaar vervoer. Dit kan ofwel via een vergroting van het 
aanbod ofwel in het verlagen van de prijs voor de vraagzijde. Studies geven aan dat de prijs 
inderdaad een belangrijke factor is, maar dat daarnaast ook de locatie en de perceptie een 
belangrijke rol spelen.  
 
Het vermijden van sluipverkeer komt vaak terug als succesfactor en is zeer belangrijke 
randvoorwaarde die opnieuw betrekking heeft op de keuze van het instrument. Bij de invoering 
van een vignet is er geen problemen op het vlak van sluipverkeer. Indien een tolsysteem op 
bepaalde assen wordt ingevoerd, wel. Bij de invoering van een kilometerheffing, geldig voor 
het gehele gewest of land, speelt eerder de technologische haalbaarheid op korte termijn. 
 
Dirk Engels geeft verdere toelichting bij de relatie tussen het in te zetten prijsinstrument, de 
doelstellingen die men wil bereiken en andere instrumenten.  
 
Verhouding prijsinstrument t.o.v. andere instrumenten 
 
Het te gebruiken prijsinstrument hangt sterk af van de doelstellingen die men wil bereiken.  
 
Budgetverwerving voor infrastructuur kan in principe ook door heffingen op brandstof en een 
gewoon autovignet voor het gebruiksrecht van onze wegen Wil men echter het betalen voor 
het gebruik in directe relatie brengen met de mate waarin men deze gebruikt, is een 
prijsinstrument nodig gedifferentieerd naar de afstand die men op bepaalde wegen rijdt. 
Voor de realisatie van de milieudoelstellingen heeft een heffing voor het gebruikrecht van de 
infrastructuur en op de brandstof reeds een sturende bijdrage om het autogebruik af te 
remmen. Het beperken van congestie vereist wel een prijsinstrument dat differentieert naar tijd 
en plaats. 
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Wat de modal shift richting openbaar vervoer en fiets betreft wordt vastgesteld dat 
maatregelen die het openbaar vervoer aantrekkelijker maken een minder hoog effect hebben 
dan maatregelen die het gebruik van de auto ontmoedigen op voorwaarde dat alternatief 
openbaar vervoer beschikbaar is. Recente prijsmaatregelen die het openbaar vervoer 
goedkoper tot gratis maakten resulteerden wel in een sterke stijging van het gebruik maar 
slechts in beperkte mate in een verschuiving van het autogebruik naar het openbaar vervoer 
gebruik. Introductie en verhoging van de parkeertarieven resulteerden in een duidelijke 
verschuiving op voorwaarde dat de doelgroepen geen directe alternatieven beschikbaar 
hebben. 
 
Conclusie : een prijsinstrument gedifferentieerd naar tijd, plaats en type gebruiker biedt een 
aantal bijkomende mogelijkheden t.a.v. de klassieke prijsinstrumenten.  
 
Relatie doelstellingen - prijsinstrument 
 
Prijsinstrumenten kunnen inderdaad bijdragen om diverse doelstellingen (congestie, 
leefbaarheid, financiering infrastructuur, …) te bereiken. Daarbij wordt vastgesteld dat het 
soort prijsinstrument in sterke mate de impact bepaald. 
Zo zijn voor congestiebestrijding de “push” maatregelen in vele gevallen effectiever dan pull 
maatregelen die trachten de gebruikers naar andere modi te trekken. Een voorbeeld hiervan is 
is o.m. Londen waar een daling van het drukteniveau tot 20% wordt vastgesteld wat de 
congestie zeer sterk reduceerde. 
Wat de impact op het milieu betreft, zal een algemene heffing (identiek voor alle soorten 
motoren ) slechts in beperkt effect hebben. Een gedifferentieerde heffing in functie van de type 
motoren stimuleert vrij effectief het gebruik van milieuvriendelijkere motoren (wordt ook 
uitdrukkelijk beoogd door de EU richtlijnen ). Bedenking is wel dat dit ook wordt bereikt door 
heffingen op brandsof en op de aankoop van de wagens. 
In vele gevallen wordt de financiering van transportsystemen belangrijk geacht. Het is vooral 
het doorgaand verkeer dat men zo extra inkomsten kan doen genereren voor Vlaanderen.  
Het principe van “de gebruiker betaalt” kan alleen met een variabele kilometerheffing worden 
waargemaakt. 
 
De bijdrage van Geert Wets focust op het belang van de maatschappelijke aanvaarding van 
een prijsinstrument als een essentiële kritische succesfactor. 
 
Aanvaarding door de bevolking 
 
Hoewel al verschillende grote steden rekeningrijden succesvol hebben ingevoerd geniet 
rekeningrijden door de band genomen weinig steun vanuit de bevolking. Psychologisch is het 
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voor weggebruikers moeilijk te aanvaarden dat ze moeten betalen voor iets dat ze zelf ook niet 
willen namelijk congestie. Ze voelen zich persoonlijk niet verantwoordelijk voor het probleem. 
Maar ondanks publieke weerstand, is het toch mogelijk rekeningrijden succesvol te 
implementeren.  
 
Welke factoren kunnen de publieke aanvaarding beïnvloeden? 
 
Ten eerste moeten mensen zich bewust zijn van het verkeersprobleem en vooral van hun 
eigen aandeel in dit probleem. Daarom moeten mensen over hun rol in de 
transportproblematiek geïnformeerd worden en de overheid moet hen ervan overtuigen dat 
hun persoonlijke inspanningen een reële bijdrage vormen voor de oplossing van het probleem. 
 
Ten tweede moet rekeningrijden naar alle lagen van de bevolking toe gepresenteerd worden 
als een verbetering van de levenskwaliteit. Mensen mogen zich niet in hun vrijheid bedreigd 
voelen door de prijsmaatregelen en hun verplaatsingsmogelijkheden moeten minstens 
hetzelfde blijven en liefst zelfs verbeteren.  
 
Ten derde moeten de mensen overtuigd worden dat de prijsmaatregelen effectief zijn. De 
publieke aanvaarding zal groter zijn, als weggebruikers geloven dat rekeningrijden een 
realistische kans heeft om bij te dragen tot de oplossing van het transportprobleem. 
Communicatie tussen de overheid en de bevolking is essentieel. 
 
Ten vierde zullen door de beschikbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van 
alternatieven weggebruikers het vervoer per wagen minder superieur evalueren ten opzichte 
van deze alternatieve vervoerwijzen. Mensen zullen enkel overwegen hun verplaatsingsgedrag 
aan te passen, als de aangeboden alternatieven kunnen concurreren met het comfort, de 
snelheid en de flexibiliteit van auto’s. 
 
Belangrijke randvoorwaarde : inzicht van de bevolking in het prijsmechanisme 
 
Indien echter al de elementen van externe kosten opgenomen worden in de prijszetting, zal 
het ingewikkelder worden en zal de technologische implementatie veel moeilijker worden. Ook 
bestaat er een kans dat personen hun verplaatsingsgedrag niet langer op een logische manier 
aanpassen aan de gevraagde prijzen. Het is zelfs mogelijk dat weggebruikers hun 
verplaatsingen weigeren aan te passen aan een systeem dat ze niet logisch vinden of niet 
begrijpen waardoor de beoogde effecten van rekeningrijden niet zullen bereikt worden. 
 
Een niet al te complexe structuur voor de prijs moet dus best worden nagestreefd alsook 
voldoende informatie naar de bevolking toe over het in te zetten systeem. Er moet ook 
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rekening gehouden worden met het feit dat de manier waarop informatie aangereikt wordt, het 
beslissingsproces van de weggebruikers zal beïnvloeden. 
 
 
Impact prijsinstrument op verplaatsingsgedrag 
 
De impact van rekeningrijden op het verplaatsingsgedrag van weggebruikers mag niet 
overschat worden. Diverse onderzoeken komen tot de conclusie dat vooral wijzigingen in 
vertrektijden en in route – en vervoersmiddelenkeuze aan rekeningrijden toegeschreven 
kunnen worden, maar dat het exploratiegedrag slechts in beperkte mate wijzigt.  
 
 

2 . 3 .  S a m e n v at t i n g  v a n  h e t  d e b a t  

Algemene principes en doelstellingen 
 
Op basis van de inbrengen in het debat tekenen zich een viertal belangrijke algemene 
principes en doelstellingen af.  
 
Ten eerste is er de doelstelling om de gebruiker te laten betalen voor zijn/haar gebruik van de 
infrastructuur. Dit houdt in dat ook de buitenlanders mee moeten betalen voor het gebruik van 
ons wegennet. Dit is tevens belangrijk voor de concurrentiepositie van het eigen 
goederenvervoer.  
 
De tweede algemene doelstelling is het genereren van extra financiële middelen voor het 
infrastructuur – en mobiliteitsbeleid. 
 
Ten derde wordt het congestieprobleem en de verslechterde bereikbaarheid gezien als een 
belangrijk sociaal en economisch probleem. De inzet van een prijsinstrument heeft hierbij als 
doelstelling een belangrijke bijdrage te leveren voor de oplossing van dit probleem  
 
Ten vierde wordt de invoering van een prijsinstrument beschouwd als een middel voor de 
realisatie van een duurzaam mobiliteitsbeleid. De doelstelling van dergelijk instrument moet 
dan ook zijn het terugdringen van de negatieve milieueffecten van verkeer en vervoer, een 
bijdrage te leveren in de realisatie van de Kyoto-doelstellingen en het verhogen van de 
verkeersveiligheid. 
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Aan de twee laatste doelstellingen, namelijk het verbeteren van de congestie en de realisatie 
van een duurzamer, milieuvriendelijker mobiliteitsbeleid, worden een aantal subdoelstellingen 
gekoppeld. Enerzijds moet er een modal shift en grotere efficiëntie van het goederenvervoer 
gerealiseerd worden (o.a. een betere beladingsgraad, het vermijden van lege ritten,…), 
anderzijds moet er voor het personenvervoer een overstap naar het openbaar vervoer kunnen 
gemaakt worden, alsook een overstap naar milieuvriendelijker voertuigen.  
 
Succesfactoren 
 
Uit het debat kan worden afgeleid dat een ruim draagvlak voor de invoering van een 
prijsinstrument in ieder geval noodzakelijk zal zijn. Een goede communicatie zal daarbij 
essentieel zijn, maar het nieuwe prijsinstrument zal tegelijk ook transparant (zowel wat de 
werking, de return als de prijs betreft), technologisch goed doordacht en bestuurlijk goed 
omkaderd moeten zijn. Daarenboven zal het van belang zijn dat een goede handhaving voor 
het systeem wordt opgezet. Voor verschillende groepen is het ook heel belangrijk dat 
tegelijkertijd volwaardige alternatieven voor het wegverkeer (zeker voor het personenverkeer) 
beschikbaar zijn en dat het systeem voor de (binnenlandse) gebruiker een zo kostenneutraal 
mogelijke operatie is. 
 
Er is op zijn minst duidelijkheid en transparantie nodig over de extra opbrengsten en de 
knelpunten op het vlak van mobiliteit (in de breedste betekenis) die hiermee zouden moeten 
worden opgelost. De aanwending van de extra opbrengsten moet zo zichtbaar mogelijk zijn en 
moet bij voorkeur dienen voor het oplossen van concrete mobiliteitsknelpunten.  
 
Wat met de afstemming? 
 
Over de afstemming van de invoering van een prijsinstrument met de andere gewesten en met 
Europa zijn alle groepen het unaniem eens: er moet absoluut gestreefd worden naar maximale 
afstemming op beide niveaus. Voor het personenvervoer zeker (en minstens) moet er een 
federale afstemming zijn, voor het goederenvervoer is een zo groot mogelijke Europese 
afstemming een noodzaak. Sommige maatschappelijke groepen pleiten voor afstemming op 
specifieke lidstaten. Indien volledige afstemming op Europees vlak op relatief korte termijn niet 
haalbaar is hoeft België volgens diverse organisaties niet per se te wachten met de 
voorbereiding en de introductie van een prijsinstrument (waarbij afstemming tussen de 
gewesten wél een must is). 
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2 . 4 .  B o n d i g e  w e e r g a v e  v a n  d e  t u s s e n k o m s t e n  i n  h e t  d e b a t  

 
Over de impact van een prijsinstrument en de relatie met de doelstellingen 
 
Volgens FEBETRA zal een kilometerheffing weinig impact hebben op de daling van het 
goederenvervoer over de weg, omdat de laad- en lostijden voor vrachtwagens beperkt zijn; de 
marges zijn m.a.w klein, waardoor weinig ruimte is voor een verschuiving in de tijd. Daarom 
wordt beter geopteerd voor het Duitse mautsysteem. Wanneer alleen het vrachtvervoer wordt 
aangepakt, zal dit geen effect hebben op het congestieprobleem. 
 
Volgens Stef Proost zal de behoefte aan verplaatsingen dalen wanneer iedereen mee betaalt 
voor het gebruik van de infrastructuur en wanneer de behoefte daalt zal ook de noodzaak voor 
de realisatie van de missing links verkleinen. Maar een overheveling naar het openbaar 
vervoer (met een OV waarvoor de kosten niet doorgerekend worden) zal op de weg 
onmiddellijk worden opgevuld met nieuw (latent) autoverkeer. 
 
BBL pleit ervoor om zoveel mogelijk externe kosten (ook de gezondheidskost) in rekening te 
brengen en deze doelstelling mee te nemen bij de keuze van het prijsinstrument. De 
investeringen in een prijsinstrument kunnen zodanig worden georiënteerd dat er al dan niet 
een impact is op de milieukosten (zoals CO2- uitstoot). Dit zal afhangen van welke variabelen 
men wenst te betrekken. 
 
Volgens de VSV moet rekening gehouden worden met de impact van het prijsinstrument op de 
verkeersveiligheid van het onderliggende wegennet. 
 
KOMIMO pleit voor een slimme kilometerheffing, gekoppeld aan een verlaging van de 
accijnzen. Het accent moet daarbij blijven liggen op de milieudoelstellingen. 
 
Volgens de VAB moeten de doelstellingen gekaderd worden in de totale fiscaliteit van de auto. 
Het prijsinstrument moet in principe kostenneutraal zijn. De globale kost voor de automobilist 
mag niet stijgen. Indien het principe van de gebruiker betaalt wordt gehanteerd zullen de 
inkomsten voldoende zijn. 
 



 
- 59 - 

 
 
 

Het ABVV merkt op dat het duurder maken van (goederen)vervoer de bedrijven noodzaakt tot 
een grotere efficiëntie (bijv op het vlak van de beladingsgraad) met een mogelijke positieve 
impact op de mobiliteit.  
 
Volgens SAV heeft het beroepsgoederenvervoer een veel hogere beladingsgraad dan het 
zogenaamde eigen vervoer en rest er weinig marge om op dat vlak nog te optimaliseren.  
 
Volgens de MINA-Raad kan de inzet van een prijsinstrument een goede stimulans zijn om de 
best beschikbare technologie te introduceren. Er moet gestreefd worden naar de best 
beschikbare technologie met concrete effecten op de milieuparameters. 
 
VFG pleit voor een grotere toegankelijkheid van de infrastructuur voor personen met een 
handicap, die zich in de meeste gevallen niet anders kunnen verplaatsen dan via de weg (met 
speciaal uitgeruste voertuigen). Bij introductie van een prijsinstrument moeten dergelijke 
voertuigen vrijgesteld worden of reductie krijgen. 
 
Over het opvuleffect 
 
Touring is het niet eens met het automatische opvuleffect door het wegverkeer bij de aanleg 
van nieuwe infrastructuur. Er wordt verwezen naar Wallonië, waar de infrastructuur niet 
automatisch wordt opgevuld. Volgens Touring is er een grens aan het verkeer dat wordt 
gegenereerd. 
 
Stef Proost verduidelijkt dat het wegverkeer grosso modo bestaat uit 80% personenauto’s en 
20 % goederenvervoer. Wanneer alleen wordt ingegrepen op het vachtverkeer, zal het effect 
daarvan te verwaarlozen zijn omdat de (zeer beperkte) vrijgekomen ruimte meteen zal 
opgevuld worden met andere voertuigen . 
 
Over de (externe) kost van vervoer en de prijszetting 
 
Volgens De Lijn is de globale kost van het collectief vervoer sowieso een stuk lager dan van 
het privé vervoer.  
 
Volgens Stef Proost klopt deze vaststelling alleen als de bezettingsgraad van het collectief 
vervoer voldoende groot is. 
 
VOKA pleit voor een correcte prijszetting voor het goederenvervoer. Het goederenvervoer 
betaalt immers al veel via andere (fiscale)kanalen. 
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Volgens GTL kan het verplaatsingsgedrag ook beïnvloed worden door het aanbod en de 
optimalisering van alternatieven, en niet alleen door de invoering van een prijsmechanisme. 
 
Volgens Cathy Macharis hebben de mensen een onduidelijk en onvoldoende beeld over de 
werkelijke kost van hun verplaatsingen. Het is daarom niet evident om het verplaatsingsgedrag 
zomaar te wijzigen. 
 
Stef Proost stelt dat de congestiekosten met een factor 10 belangrijker zijn dan de 
milieukosten en dat voor de aanpak van de milieuschade andere middelen beter kunnen 
aangewend worden (bijv. ingrijpen via dieselprijs). 
 
UPTR is van oordeel dat transportsector eigenlijk al een heffing betaalt, via de brandstof. 
Daarbij is het boetesysteem in Vlaanderen bij overgewicht voldoende om de aangerichte 
schade aan het wegdek te betalen. 
 
Stef Proost stelt dat de schade aan de infrastructuur veel groter is dan de belasting die de 
transportsector betaalt.  
 
Cathy Macharis beschouwt congestiekosten niet volledig als externe kosten omdat diegene die 
in de file staat reeds zélf betaalt hiervoor. Bij milieukosten is dit anders. Ook met de CO2 
kosten moet rekening worden gehouden. 
 
Volgens Touring betekent een auto die in de file staat zeker en vast geen extra 
maatschappelijke kost om dezelfde reden : de filerijder betaalt al voor zijn eigen stilstaan in de 
file.  
 
Volgens Stef Proost bestaat de externe kost bij congestie erin dat wanneer een auto wordt 
toegevoegd aan de file, ook de anderen (extra) tijdverlies gaan lijden. Wat CO2 betreft, er is al 
een belangrijke CO2 belasting in de vorm van accijnzen. Reducties in andere sectoren (bijv 
huishoudens) kunnen grotere winst opleveren. 
 
 
Over de impact van een prijsinstrument 
 
Vanuit SAV wordt erop gewezen dat er in de praktijk (Duitsland) na de invoering van de LKW 
Maut slechts een minieme groei van de alternatieve modi kan worden genoteerd. Het spoor 
kan hier een eventuele modal shift niet opvangen alleen al omwille van capaciteitsproblemen 
op de spoorweginfrastructuur zélf. 
SAV pleit daarnaast voor een efficiënt controleapparaat indien een prijsinstrument wordt 
ingevoerd. 
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VOKA pleit voor onderzoek naar de omvang van de buitenlandse voertuigen op ons wegennet 
en naar die inkomsten die men van deze categorie kan verwachten. VOKA is voorstander van 
budgetneutraliteit, met evenwel een link tussen de inkomsten en de realisatie van de missing 
links. 
 
Dirk Engels heeft berekend dat er ca 900 miljoen tonkilometer zwaar buitenlands verkeer per 
jaar op ons wegennet rijdt. Met een kilometerheffing van 0,15 eurocent levert dat (in hoofde 
van het buitenlands vervoer) ca. 170 miljoen € extra op Belgisch niveau per jaar op. Het 
binnenlands zwaar verkeer (+ helft grensoverschrijdend verkeer) genereert ca. 270 miljoen € 
inkomsten. Het Eurovignet brengt nu ca 100 miljoen € per jaar op. Hij benadrukt dat deze 
cijfers slechts een ruwe indicatie geven en uiteraard nog moeten verfijnd worden. 
 
 
Over het draagvlak en de alternatieven  
 
Volgens de BBL wordt voorbijgegaan aan de essentie van de problematiek, nl. de manier 
waarop we vandaag ons vervoer organiseren. Wanneer men kiest voor een prijsinstrument om 
een aantal problemen op te lossen, dan moet men kiezen voor het instrument dat het beste 
scoort t.o.v. de doelstellingen. Het instrument moet hierbij getoetst worden aan diverse 
aspecten, waaronder ook de milieuparameters. 
 
ACV merkt op dat de realisatie van een modal shift stapsgewijs zal gebeuren. Het is een 
onderdeel van een globaal mobiliteitsbeleid dat ook op andere terreinen ingrijpt (bijv. 
ruimtelijke ordening, de andere modi,…). Het prijsinstrument kan een incentive zijn voor de 
realisatie van een modal shift, zeker wanneer dit gecombineerd wordt met het vergroten van 
het aanbod van alternatieve vervoerswijzen. 
 
De Fietsersbond is van mening dat het er vooral op aankomt om een aantal verplaatsingen te 
vermijden. Ingrijpen in de ruimtelijke ordening kan al een belangrijke stap zijn voor de 
realisatie van een modal shift. 
 
De Gezinsbond stelt dat het draagvlak voor een prijsinstrument zal verkleinen indien men 
moet betalen voor het gebruik van de infrastructuur terwijl het congestieprobleem niet is 
opgelost (en men dus in de file blijft staan) en indien er tegelijkertijd geen volwaardige 
alternatieven aanwezig zijn. De bond vreest er ook voor dat bepaalde activiteiten voor 
bepaalde bevolkingsgroepen (omwille van de prijs) noodgedwongen zullen wegvallen. 
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Volgens Geert Wets wijst onderzoek uit dat een prijsinstrument niet zozeer aanleiding geeft tot 
het wijzigen van activiteiten op zich, maar wél tot een andere manier van organiseren van 
deze activiteiten, bijvoorbeeld door een andere spreiding ervan in de tijd (bijv. vrijetijdsverkeer 
buiten de spitsuren wanneer het tarief van een eventuele heffing het hoogst is) of het 
aanpassen van de vervoersafstand voor de realisatie van de activiteiten (bijv. dichterbij gaan 
winkelen).   
 
Nog volgens Geert Wets is het belangrijk voor het draagvlak dat zo snel als mogelijk 
volwaardige vervoersalternatieven beschikbaar worden gesteld en dat daarover een gedegen, 
transparante communicatie moet worden opgezet met een duidelijk tijdspad en een duidelijke 
planning.  
 
Volgens Dirk Engels moet eerst duidelijk worden gedefinieerd wat wordt bedoeld met 
alternatieven. Een aantal verbindingen moet men inderdaad versterken met alternatieve 
vervoersmiddelen, maar het openbaar vervoer kan niet op elke verplaatsing een antwoord 
aanbieden. Een gebiedsdekkende kilometerheffing kan in die zin en uiteraard op termijn 
positief inwerken op de ruimtelijke ordening, waardoor sommige verplaatsingen of 
verbindingen via alternatieven zelfs overbodig worden. 
 
De FBAA is van menig dat een prijsinstrument alleen niet voldoende is voor de aanpak van de 
mobiliteits- en bereikbaarheidsproblematiek. Met het oog op voldoende vervoersaanbod is een 
degelijke uitbouw van alle vormen van collectief vervoer eveneens noodzakelijk. 
 
Wanneer tegelijk wordt gewerkt op het aanbod, de frequentie, de prijs en de doorstroming van 
het openbaar vervoer, dan is volgens het ACLVB de kans op een modale verschuiving reëel.  
 
Volgens VOKA is PPS een goede oplossing voor de realisatie van een maatschappelijk 
draagvlak, aangezien bij een PPS - concept de gebruiker meestal betaalt als de oplossing 
reeds is aangeboden (bijvoorbeeld een tunnel) en de link tussen heffing en bestemming ervan 
voor de gebruikers duidelijk is. In deze context houdt VOKA een sterk pleidooi voor een zo 
sterk mogelijke koppeling tussen de opbrengsten en de knelpunten die met deze opbrengsten 
worden aangepakt.  
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3.  De prakt ische ui twerking van een 
pr i js instrument  

 

3 . 1 .  i n b r e n g  v a n  d e  o rg a n i s a t i es  

Volgens FEBETRA is de formule van een wegenvignet geen billijk systeem. Indien een 
prijsinstrument in Vlaanderen wordt ingevoerd, dan dient het van toepassing te zijn op alle 
verkeersdeelnemers op basis van het principe “de gebruiker betaalt”. De voorkeur gaat uit 
naar een transparante kilometerheffing voor het goederenvervoer én het personenvervoer. 
Een variabele daarenboven kan hierbij een incentive zijn om de transporteurs te laten 
investeren in andere (milieuvriendelijker) voertuigen en technologie. Het prijsinstrument kan 
men laten differentiëren volgens de milieuvriendelijkheid van het voertuig (euronorm van de 
motor) en moet de gebruikers die investeren in milieuvriendelijkere voertuigen belonen. 
Anderzijds moet het prijsinstrument van die aard zijn dat het autogebruik wordt ontmoedigd, 
echter zonder dat de kostprijs van het goederenvervoer over de weg onnodig de hoogte wordt 
ingejaagd. Het prijsinstrument moet volgens Febetra ingezet worden op autosnelwegen en 
parallelle wegen. En vanuit de stelling dat “de gebruiker betaalt”, dienen logischerwijze ook de 
buitenlanders hun steentje bij te dragen.  
Indien er wordt vanuit gegaan dat alle gebruikers moeten betalen, moet een systeem worden 
ingevoerd dat zowel geschikt is voor reguliere gebruikers als voor occasionele gebruikers. 
Voor reguliere gebruikers is een elektronisch systeem (bijv boordcomputer) met een betaling 
via domiciliëring of tegoedrekening de meest gebruiksvriendelijke werkwijze. Tegenover een 
dergelijk elektronisch systeem staat echter een bepaalde kost, die voor een occasionele 
gebruiker niet altijd gerechtvaardigd is. Voor occasionele gebruikers kunnen internet of 
betaalautomaten een oplossing bieden. 
Febetra acht het belangrijk dat slechts de kosten worden in rekening gebracht die op een 
wetenschappelijke manier kunnen gekwantificeerd worden. Congestiekosten, 
ongevallenkosten, milieukosten zijn kosten die volgens deze organisatie niet op een 
wetenschappelijke manier kunnen gekwantificeerd worden. 
 
VOKA houdt een sterk pleidooi voor een pragmatische aanpak, met op termijn de invoering 
van een kilometerheffing zowel voor goederen- als voor personenvervoer. Een algehele 
toepassing van de heffing op het volledige wegennet lijkt volgens VOKA niet haalbaar binnen 
een redelijke termijn. Een pragmatische aanpak bestaat er dan in om eerst een heffing in te 
voeren op de primaire hoofdassen van de gewestwegen of op bepaalde knelpunten. Indien 
voor de gemeentewegen en provinciale wegen ook een dergelijke heffing wordt ingevoerd dan 
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moet dit gebeuren door een systeem dat compatibel is met het door het Vlaamse Gewest 
ingevoerde systeem. De heffing moet kunnen gedifferentieerd worden naar tijd, zodat men een 
betere spreiding van het verkeer krijgt. De betaling dient volledig elektronisch te gebeuren. 
Maar bovenal moet het systeem zo eenvoudig mogelijk zijn en moet het PPS-constructies 
mogelijk maken. Er kunnen reducties worden toegekend voor voertuigen die inspanningen 
leveren op milieu-technologisch gebied.  
In een eerste fase wordt de voorkeur gegeven aan een knelpuntenheffing. Dit systeem bestaat 
erin op bepaalde strategische knelpunten een heffing door te voeren. 
Er wordt benadrukt dat indien uitsluitend wordt geopteerd voor een heffing op 
goederenvervoer dit de facto neerkomt op het laten financieren van infrastructuurwerken door 
het bedrijfsleven. In dit geval moet de aanwending van de middelen dan ook prioritair gaan 
naar behoeften op vlak van infrastructuur die noodzakelijk zijn voor het bedrijfsleven en meer 
specifiek het goederenvervoer.  
Uitsluitend de kosten voor de aanleg van infrastructuurkosten, onderhoud en het operationeel 
houden van het systeem mogen in rekening worden gebracht bij het bepalen van de heffing. 
Andere kosten zijn volgens VOKA te arbitrair en moeilijk te berekenen.  
 
VAB maakt een onderscheid tussen personenvervoer en goederenvervoer. Voor het 
vrachtverkeer moet een kilometerheffing worden ingevoerd, voor het personenverkeer een 
wegenvignet. De kilometerheffing voor het vrachtverkeer kan gedifferentieerd worden 
naargelang de tonnenmaat en uiteraard in functie van het aantal gereden kilometers. Voor het 
wegenvignet is geen differentiatie nodig aangezien volgens VAB reeds milieuaspecten moeten 
spelen bij de aankoop van een voertuig. De beide prijsinstrumenten moeten zowel voor Belgen 
als voor buitenlanders van toepassing zijn. Voor het personenvervoer moet het wegenvignet 
voor de eigen inwoners gecompenseerd worden via de verkeersbelasting zodat totale factuur 
gelijk blijft. Voor het vrachtvervoer kan eventueel gedeeltelijke compensatie voor eigen 
vervoerders via de verkeersbelasting worden voorzien. Beide prijsinstrumenten moeten bij 
voorkeur gelden op autosnelwegen en autowegen. Daarbij zijn echter wel flankerende 
maatregelen noodzakelijk om sluipverkeer tegen te gaan.  
Wat de technische aspecten en de betaalmogelijkheden van de prijsinstrumenten betreft 
verwijst VAB voor de kilometerheffing naar het Duitse systeem met zoveel mogelijk 
voorafgaandelijke betaling, of betaling online in real time. Voor het wegenvignet opteert men 
voor het in mindering brengen in de verkeersbelasting. Belangrijk is dat bijzondere aandacht 
moet besteed worden aan de meest geschikte technologie. 
Een aantal categorieën moeten van het vignet worden vrijgesteld : motorrijders, taxibedrijven, 
openbaar vervoer, serviceverleners (vb. politie, ambulances, pechverhelpers,..) en 
categorieën weggebruikers die momenteel vrijgesteld zijn van verkeersbelasting (vb. 
gehandicapten). 
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Alle kosten die direct of indirect te maken hebben met wegeninfrastructuur (onderhoud, 
ontbrekende schakels, optimalisering op veiligheidsvlak en signalisatie) moeten in rekening 
worden gebracht bij het bepalen van de heffing.  
 
Ook het ABVV pleit voor een realistisch en eenvoudig systeem. Het prijsinstrument moet in 
alle geval gefaseerd ingevoerd worden. Eerst het goederenvervoer (logisch want 
goederenvervoer veroorzaakt het meeste schade) en in een volgende fase het 
personenvervoer. Wanneer echter een prijsinstrument voor personenvervoer wordt ingezet 
moeten eerst volwaardige alternatieven beschikbaar zijn (bijv. bij volledige realisatie van de 
basismobiliteit, inclusief de ontsluiting van de industrieterreinen ). Het prijsinstrument moet 
ingezet worden op alle wegen. Daarbij moet sluipverkeer uitgesloten worden. In de meest 
ideale situatie moet het instrument gedifferentieerd worden op basis van het type van wagen 
(personenwagen en vrachtwagen), de afstand, de plaats (onderscheid tussen plaatsen die 
goed ontsloten zijn met openbaar vervoer en plaatsten die dat niet zijn) en de 
milieuvriendelijkheid van wagens. Bij de milieuvriendelijkheid zou ook het rijgedrag (airco, 
gebruik versnellingen, snelheid, …) in rekening moeten worden gebracht.  
Basisregel moet zijn dat “de gebruiker betaalt”. Daarom moet het fiscaal gunstregime voor 
bedrijfswagens (dat het “gebruiker betaalt-principe” ondermijnt) worden afgeschaft. Voor het 
ABVV is dit een belangrijke voorwaarde. Evenals het beschikbaar zijn van volwaardige 
alternatieven voor het woon-werkverkeer van werknemers in zowel grote bedrijven als KMO’s. 
Momenteel is dit niet het geval en zijn het meestal de werknemers tewerkgesteld in de sterke 
sectoren en de grote bedrijven die eventueel de meerkost voor woon-werkverkeer gedeeltelijk 
kunnen recupereren via hun werkgever. Werknemers tewerkgesteld in de KMO’s zullen 
meestal de kosten zelf moeten dragen tenzij hierover een akkoord op interprofessioneel 
niveau wordt afgesloten,maar deze kans is eerder klein. Deze ongelijkheid tussen werknemers 
is voor het ABVV onaanvaardbaar.  
Voor het ABVV kan de inning van de het prijsinstrument aan een private partner worden 
uitbesteed indien de kostprijs lager is dan dat de overheid het zelf doet en indien de overheid 
de controle behoudt over de modaliteiten van het inningsysteem (tarieven, wijze van inning). 
De controle en handhaving moet in handen zijn van de belastingsdiensten. 
In principe is het ABVV voorstander voor de volledige internalisatie van alle externe kosten, 
maar er wordt getwijfeld aan de haalbaarheid ervan omwille van het gevaar op 
vervoersarmoede. De vraag stelt zich bovendien of de overheid voldoende prijsinstrumenten in 
handen heeft om de vaste kosten voldoende te doen dalen.  
 
Belangrijke invalshoek bij de BBL is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen professioneel 
vervoer (waaronder ook de bedrijfswagens) en privé vervoer en niet in de eerste plaats tussen 
goederen- en personenvervoer. Ook BBL pleit voor een fasering, maar een fasering waarbij 
eerst voor het professioneel vervoer een prijsinstrument wordt ingezet. Er wordt daarbij 
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geopteerd voor een satellietgestuurd systeem, met op termijn een zo groot mogelijke 
internalisatie van alle externe kosten. 
Het prijsinstrument moet in principe voor iedereen gelden, inclusief buitenlandse chauffeurs 
die door Vlaanderen rijden. Eventueel kunnen wel verschillende instrumenten ingevoerd 
worden voor verschillende doelgroepen. Een differentiatie van het prijsinstrument op basis van 
het ecoscore-systeem biedt volgens deze organisatie een goede basis voor een geïntegreerde 
benadering.  
Een vrijstelling voor bepaalde categorieën acht BBL niet ideaal. De regering werkt volgens hen 
beter via compensaties waar bepaalde doelgroepen meer van genieten dan andere, 
bijvoorbeeld door de sociale lasten te verlagen, of de sociale uitkeringen te verhogen. 
Eventueel kan specifiek verkeer, zoals bijvoorbeeld de spoeddiensten worden vrijgesteld.. 
Als basis voor het tarief moeten alle maatschappelijke interne en externe kosten in rekening 
worden gebracht. Deze laatste omvatten ondermeer luchtvervuiling, klimaat, lawaai, congestie 
en ongevallen. 
 
Volgens UPTR moet het prijsinstrument voor iedereen gelden en op alle wegen van 
toepassing zijn. Dit om te vermijden dat de verkeersstroom zich zou verplaatsen naar 
secundaire wegen. Betaling van de heffing (vignet) kan gebeuren naar analogie van de 
voorafbetaalde telefoonkaarten. 
Voor UPTR moeten hulpdiensten en niet commercieel transport van algemeen nut worden 
vrijgesteld. Vermindering of eventueel vrijstelling moet ook gegeven worden voor het rationeel 
gebruik van transportmiddelen en voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen. Voor 
veelgebruikers mag geen korting worden gegeven. 
Bij het bepalen van het tarief moeten alle kosten die schade veroorzaken aan de maatschappij 
in rekening worden gebracht, meer in het bijzonder de infrastructuurkosten en de milieukosten. 
En het mag binnen dit kader zeker niet de bedoeling zijn dat de schade aangebracht door 
buitenlands transitverkeer wordt afgewenteld op de Belgische vervoerders. 
 
UNIZO Heeft problemen met invoering wegenvignet in een eerste fase, vooral ook omwille van 
de kosten. Men is eerder voorstander voor de invoering van een variabele kilometerheffing, 
met differentiatie op basis van assen en milieuvriendelijkheid. Deze heffing moet van 
toepassing zijn op het personenvervoer en op het goederenvervoer en moet vooral omwille 
van de verkeersveiligheid gelden op het volledige wegennet. 
Volledige vrijstellingen moeten kunnen voor bepaalde categorieën vervoer, zoals (openbare) 
vervoersmaatschappijen en taxibedrijven. Daarenboven moeten ook plafonds worden 
ingebouwd voor de transportsector. 
Op technisch vlak wordt gedacht aan de installatie van een OBU (on board unit). De registratie 
en betaling moeten elektronisch gebeuren. Dus geen verkeersremmende tolhuisjes. 
UNIZO is voorstander van een differentiëring van de heffing op basis van het aantal assen van 
de voertuigen, het soort assen en euronorm/CO2-uitstoot.  
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Wat de tariefbepaling betreft moeten in een eerste fase de vaste kosten worden vervangen 
(eurovignet, BIV, verkeersbelasting, accijnscompenserende belasting en verhoogde 
verkeersbelasting) om in een volgende fase alle relevante kosten in rekening te brengen.  
  
Voor ACV moet de invoering van een prijsinstrument in de eerste plaats gefaseerd gebeuren: 
voor het goederenvervoer als eerste stap een wegenvignet invoeren en in een tweede fase 
een kilometerheffing, waarbij de heffing van toepassing moet zijn op alle vrachtverkeer vanaf 
3,5 ton. De invoering van een kilometerheffing voor het personenvervoer kan voor het ACV 
slechts als er een kwaliteitsvol, betaalbaar en volwaardig alternatief vervoersmiddel 
beschikbaar is (openbaar vervoer, collectief vervoer, …). Dit impliceert o.m. dat de Vlaamse 
overheid verder uitvoering geeft aan het decreet op de basismobiliteit en het netmanagement 
en dat er een uitbreiding komt van het concept basismobiliteit naar industrie- en 
bedrijfsterreinen en KMO-zones. Indien er geen volwaardige alternatieven zijn mogen 
werknemers niet financieel bestraft worden. Een wegenvignet voor personenvervoer mag 
maar ingevoerd worden als de operatie fiscaal neutraal is voor alle Belgen.  
Voor werknemers die toch niet kunnen beschikken over een volwaardig alternatief voor hun 
woon-werktraject, voor collectief vervoer binnen het kader van bedrijfsvervoerplanning alsook 
voor personen met een handicap, moet de mogelijkheid tot vermindering of vrijstelling 
voorzien worden. Het openbaar vervoer moet worden vrijgesteld van het wegenvignet of de 
kilometerheffing omdat deze dienstverlening een groot maatschappelijk en sociaal belang 
heeft.  
Zowel een wegenvignet als een kilometerheffing dienen ingevoerd te worden voor het ganse 
Belgische grondgebied op alle wegen – vooral om sluipverkeer te vermijden - en moet van 
toepassing zijn op Belgen, zowel als op buitenlanders. 
Qua technologie sluit ACV zich aan bij een elektronisch heffing zoals het GPS-systeem in 
Duitsland. Dit systeem biedt de beste mogelijkheden voor differentiëring. Voor de invoering 
van een niet-prestatiegebonden wegenvignet zou men kunnen terugvallen op het huidige niet-
elektronische systeem van het eurovignet. 
Differentiëring is een must. Het prijsinstrument (wegenvignet/kilometerheffing) dient te worden 
gedifferentieerd volgens de afgelegde afstand (kilometerheffing), de emissieklasse van het 
voertuig (CO2-uitstoot), het aantal assen en het vermogen van de (vracht)wagen. Daarnaast 
kan het tarief kan ook variabel gemaakt worden volgens tijd en volgens plaats, ware het niet 
dat de maatschappelijke effecten van een dergelijke variabilisering onvoldoende gekend zijn. 
Ook wordt gedacht aan hogere tarieven op plaatsen die goed ontsloten zijn per openbaar 
vervoer, lagere tarieven waar er geen volwaardig openbaar vervoersaanbod is.  
De inning van de betalingen en de implementatie van het systeem moeten voldoen aan een 
aantal criteria. Eerst en vooral moet het systeem eenvoudig zijn, er moeten meerdere 
mogelijkheden tot betaling zijn, het systeem mag de privacy niet schenden en moet zo weinig 
mogelijk hinder veroorzaken voor de doorstroming van het verkeer. 
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In het tarief moeten de operationele kosten van het systeem (deze moeten zo laag mogelijk 
gehouden worden), de ongevallenkosten, de kosten gemaakt voor de verhoging van de 
verkeersveiligheid, de milieukosten en de congestiekosten in rekening worden gebracht. 
 
 
KOMIMO wil een prijsinstrument voor alle verkeersdeelnemers. Om de maatschappelijke 
aanvaarding te vergroten wordt een geleidelijke invoering voorgesteld waarbij begonnen wordt 
bij het (zware) vrachtverkeer. Op termijn moet gekomen worden tot een slimme 
kilometerheffing op gans het wegennet. Anders dreigen verschuivingen van de hoofdwegen 
naar alternatieve routes waardoor de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid in het 
gedrang komen. Het prijsinstrument kan gedifferentieerd worden naar tijd, plaats, type van de 
motor (milieuvriendelijkheid) en eventueel zelfs op basis van het rijgedrag. 
Voor de betaling is het aangewezen om zowel pre- als postpaid systemen aan te beiden aan 
de gebruiker.  
Een aantal groepen moeten vrijgesteld worden van het prijsinstrument: hulpdiensten, 
voertuigen van de openbaar vervoermaatschappijen en nutsdiensten. Ook voor andere 
doelgroepen kan aan een vrijstelling of een aangepast tarief worden gedacht (bvb minder 
validen, grote gezinnen, werklozen, autodelers).  
Daarnaast wil KOMIMO ook rekening houden worden met de beschikbare alternatieven. Indien 
er voor een bepaalde verplaatsing geen geschikt alternatief per openbaar vervoer of een 
andere vervoersmodus is, kan ook een verminderd tarief worden toegekend. Concreet kunnen 
werknemers die tewerkgesteld zijn op een bedrijfszone die (nog) niet via het openbaar vervoer 
wordt onsloten, eventueel genieten van een verminderd tarief.  
Ook KOMIMO gaat uit van het principe dat de gebruiker (en de vervuiler) betaalt. Daarom is 
het volgens deze organisatie evident dat zoveel mogelijk kosten in rekening worden gebracht. 
Naast de rechtstreekse kosten zoals de kosten van de aanleg en het onderhoud van de 
weginfrastructuur dienen ook de externe kosten van het wegverkeer in rekening te worden 
gebracht. Dit zijn kosten van de luchtvervuiling veroorzaakt door het wegverkeer, kosten van 
de klimaatverandering veroorzaakt door het wegverkeer, congestiekosten, ongevallenkosten 
en kosten van geluidshinder. 
 
 
De FIETSERSBOND is voorstander van een prijsinstrument zowel voor vrachtvervoer als voor 
personenvervoer, ook al zijn de alternatieven nog niet volledig beschikbaar. Het grootste effect 
op het vlak van de doelstellingen kan volgens de bond behaald worden in stedelijke gebieden, 
waar de afstanden kort en fietsbaar zijn en waar er een groot aanbod is aan openbaar vervoer. 
Het prijsinstrument moet van toepassing zijn op snelwegen en ringwegen en dient 
gedifferentieerd te worden naar tijd (bijv. ’s nachts wanneer openbaar vervoer niet beschikbaar 
is vermindering of vrijstelling). Toch moet men hiermee voorzichtig zijn, en eventuele overlast 
bij ’s nachts laden en lossen in woonkernen vermijden. 



 
- 69 - 

 
 
 

Vrijstelling en/of vermindering moet worden voorzien voor het collectief vervoer (openbaar 
vervoer, collectief vervoer georganiseerd door bedrijven, carpoolers, taxi,…), hulpdiensten en 
Politie. Er mag geen vrijstelling of vermindering worden toegekend aan veelgebruikers.  
Qua techniek pleit de Fietsersbond voor een zo eenvoudig mogelijk systeem. 
Nummerplaatherkenning gekoppeld aan een maandelijkse factuur lijkt hieraan te voldoen.  
Alle externe kosten moeten bij de tariefbepaling in rekening worden gebracht, met een extra 
gewicht voor kosten van duurzame investeringen (fietsinfrastructuur, openbaar vervoer, …). 
 
 
TOURING pleit voor de invoering van een forfaitair wegenvignet voor het personenvervoer 
(Belgen en buitenlanders). Het bedrag van het vignet moet wel voor iedere Belg afgetrokken 
worden van verkeersbelasting. Voor het goederenvervoer wil Touring het huidige Eurovignet 
behouden. De organisatie kant zich ook tegen een congestion charge in steden (zoals bijv. in 
London). Het parkeerbeleid biedt voldoende mogelijkheden als verkeerssturend instrument. 
Omwille van het dichte wegennet blijft een autovignet het meest aangewezen instrument. Alle 
autosnelwegen en gewestwegen uitrusten met elektronica zou een immense kost met zich 
brengen. Het vignet moet gelden op autosnelwegen en gewestwegen. 
Tijdsgebonden variabilisering moet eventueel mogelijk zijn; bijvoorbeeld tussen spitsverkeer 
en dalverkeer. Een hoger tarief zou ook kunnen gevraagd worden aan het just in time (JIT)-
vervoer teneinde de spits te ontlasten. Maar een variabilisering van de kosten kan slechts 
overwogen worden indien de gemiddelde kost voor de automobilist niet verhoogt. 
Indien het vignet wordt afgetrokken van de verkeersbelasting moeten geen uitzonderingen 
worden voorzien. Indien men op lange termijn toch zou denken aan elektronische 
heffingsystemen, dient het woon-werkverkeer te behoren tot de groep die voor een 
vermindering in aanmerking komt; het zou immers onverantwoord zijn arbeid te bestraffen. 
Over de kosten die in rekening moeten gebracht worden bij de bepaling van het heffingstarief 
is Touring van oordeel dat infrastructuurkosten, onderhoudskosten, operationele kosten, 
congestiekosten, ongevallenkosten, milieukosten, enz.. reeds door de automobilist betaald 
worden. De automobilist kan enkel de milieukosten of congestiekosten verminderen door 
minder kilometers te rijden, maar het gebruik van het openbaar vervoer is voor veel 
automobilisten echter geen volwaardig alternatief. Daarbij komt dat de milieukosten voor een 
groot deel afhangen van het aanbod van milieuvriendelijke wagens enerzijds en van 
overheidsmaatregelen (technologie voor betere doorstroming; promotie flexibelere 
werktijden/telewerk/thuiswerk; fiscaal ondersteunen van milieutechnologie zoals roetfilter) 
anderzijds. Daarenboven is er voor motoren op basis van alternatieve brandstoffen het 
probleem van tijdige en voldoende bevoorradingspunten. Vast staat evenwel dat in de nabije 
toekomst (5 à 15 jaar) de milieu-impact van wagens drastisch kan verminderen omdat zowel 
de klassieke verbrandingsmotor als motoren op alternatieve brandstoffen in voldoende aanbod 
ter beschikking zullen zijn. 
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Wat de ongevallenkosten betreft wordt gesteld dat ieder ongeval gedekt wordt door een 
verzekering waarop 27% taksen worden geheven. Er dienen bijgevolg geen extra kosten 
verrekend te worden vermits de automobilist daarvoor reeds betaalt. 
 
GTL is sterk gekant tegen een systematische congestietaks voor steden. Alleen indien het 
mobiliteitsmatig een noodzakelijkheid is, kan een “congestion charge” voor stedelijke kernen 
worden overwogen. Verschuiving van activiteiten van de stad naar de rand moet absoluut 
vermeden worden. 
Indien er een prijsinstrument wordt ingevoerd moet het, met uitzondering van de 
verkeersontlastende wegen, voor het ganse wegennet gelden en voor alle 
verkeersdeelnemers. Een uitzondering moet worden gemaakt voor het collectief vervoer en de 
taxi’s. Voor GTL moet de totaalkost van het systeem in relatie zijn met de ttotaalopbrengst. 
Vanuit de sector wordt gevraagd om een vrijstelling te voorzien binnen het wegenvignet in het 
kader van collectief georganiseerd vervoer. Indien deze vrijstelling niet wordt verleend voor 
collectief georganiseerd vervoer wil de taxisector vasthouden aan het voordeel van vrijstelling 
zoals die actueel geldt binnen de wetgeving op de verkeersbelasting. Wanneer zou worden 
beslist om de taxisector toch te onderwerpen aan een prijsinstrument (of een 
verkeersbelasting), dan moet duidelijk worden aangetoond wat de meerwaarde is van deze 
maatregel voor de sector. De sector zélf denkt hierbij onder meer aan een volledige 
toegankelijkheid van de taxi op alle infrastructuur van het openbaar vervoer welke momenteel 
niet toegankelijk is voor taxi’s. 
 
SAV is van oordeel dat het prijsinstrument principieel op elke weggebruiker van toepassing 
moet zijn met een graduele maar transparante tariefopbouw (met een niet té brede vork). 
Differentiatie van het tarief moet dus mogelijk zijn, zowel naar gewichtsklasse van de 
voertuigen, emissienormen, als naar tijd. Een variabilisering naar tijdstip kan een stimulans 
zijn om te rijden buiten de drukke uren, en verdient zeker aanbeveling. Vrijstellingen kunnen 
principieel niet. Door de aanwezigheid van meerdere personen in 1 voertuig zal het tarief per 
persoon evenwel beduidend lager uitvallen dan indien de persoon alleen zou rijden met een 
personenwagen. 
Het instrument moet ingezet worden op de autosnelwegen, en niet op de secundaire wegen. 
Alvast voor professionele verplaatsingen is volgens SAV het risico op sluipverkeer eerder 
beperkt. 
Het is uitgesloten dat Vlaanderen een systeem van tolpoorten zou krijgen. Men moet zoeken 
naar geautomatiseerde systemen. De buitenlandse lessen leren dat een elektronische 
tolheffing de piste is die de meeste landen kiezen. Op termijn moeten alle voertuigen voorzien 
zijn van een kastje, dat zo’n afrekening mogelijk maakt. Hierbij moet gestreefd worden naar de 
creatie van één Europese standaard, zij het dat er nu al twee totaal verschillende systemen 
bestaan voor systemen van tolhuisvrije kilometerheffing (Duitsland en Oostenrijk). Een 
elektronische tolheffing is realistisch gezien ook de enige manier die een optimale, en dus 
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bijna automatische controle mogelijk maakt. Bij elke andere vorm van heffingen zijn de 
manuele controlekosten voor de overheid hoog en de pakkans relatief te laag om succes te 
garanderen. Dit is nu al te merken inzake de veel te beperkte controle in België op 
buitenlandse voertuigen op de aanwezigheid van het Eurovignet voor vrachtwagens.  
Ook de noodzaak van een nog niet bestaand distributienetwerk voor “vignetten”, onontbeerlijk 
voor de transiterende voertuigen, zou belangrijke kosten met zich meebrengen. 
Principieel kunnen enkel de kosten voor aanleg van wegen en voor het onderhoud van de 
wegeninfrastructuur in rekening gebracht worden. Deze kosten houden evenwel ook de 
operationele kosten in. Europese richtlijn 62/1999 is wat dat betreft heel duidelijk, en staat niet 
toe dat andere kosten in rekening gebracht mogen worden. 
 

Voor de BOERENBOND moet het prijsinstrument gelden voor alle verkeersdeelnemers, maar 
eventueel op een gefaseerde manier. Zeker voor het vrachtvervoer (buitenlands en 
binnenlands) moet een prijsinstrument worden ingezet en bij uitbreiding ook voor het 
personenvervoer (buitenlands en binnenlands). De voorkeur gaat uit naar een gebiedsdekkend 
systeem (vignet), aangezien Vlaanderen een zeer hoge dichtheid aan wegen heeft en 
daardoor het gevaar op sluipverkeer zeer groot is. 
Differentiatie van het tarief ziet de Boerenbond vooral in functie vracht- en personenvervoer en 
in functie van de milieulast van het voertuig en niet in functie van plaats en tijd. 
Vrijstellingen of verminderingen moeten wel worden voorzien voor bepaalde categorieën. 
Onder meer voor milieuvriendelijke kleine wagens, occasioneel vervoer over de weg, sociaal 
zwakkere groepen en landbouwvervoer. Bestaande vrijstellingen in de verkeersbelasting 
moeten behouden te blijven. 
De betaling moet gebeuren via de jaarlijkse verkeersbelastingen. Betalen bij gebruik vergt 
immers grotere investeringen en controle. Een vignet op de voorruit lijkt dan ook de meest 
eenvoudige oplossing. 
 
Volgens FBAA mag gelijk welk in te voeren tariferingssysteem in geen enkel geval de 
concurrentiepositie van het collectief personenvervoer per touringcar en autobus inzake 
mobiliteit aantasten. Dergelijk systeem biedt trouwens een belangrijk potentieel om de 
aantrekkingskracht van het collectief personenvervoer over de weg te verhogen. Hiervoor 
moet wel volledig rekening gehouden worden met de troeven van het collectief 
personenvervoer over de weg inzake milieu en infrastructuur waardoor zijn kost gunstiger 
moet worden dan die van de personenwagen. De optimale oplossing bestaat erin touringcars 
en autobussen vrij te stellen van iedere vorm van infrastructuurlasten. Het invoeren van een 
wegenvignet zal de problematiek van de congestie niet oplossen. De vraag moet dus 
verminderen en dit kan via een goedkoper aanbod van collectief personenvervoer per 
touringcar en autobus gecombineerd met een doeltreffend promotiebeleid. Differentiatie van 



 
- 72 - 

 
 
 

het prijsinstrument op basis van de congestiegraad is essentieel. Het niveau van de heffingen 
voor de (autosnel)wegen zou m.a.w. moeten bepaald worden op basis van het congestiepeil. 
Wat de betalingswijze betreft wil FBAA streven naar interoperabiliteit zowel op Belgisch als op 
Europees niveau. Belangrijk is dat de bijkomende kost en de administratieve last verbonden 
aan het innen van de heffingen tot een minimum moeten herleid worden;  
De tariferingspolitiek moet in de eerste plaats ook transparant zijn.  
 
Voor ACLVB moet het gaan om de invoering van een zogenaamde slimme kilometerheffing 
voor het goederentransport, en dit voor het hele wegennet om ontwijkverkeer naar secundaire 
of lokale wegen te vermijden. Het instrument mag echter het congestierisico niet verhogen. In 
afwachting van een slimme kilometerheffing blijft het huidig Eurovignet van kracht. Voor het 
personenvervoer kan alleen een wegenvignet worden ingevoerd. Dus indien alleen de 
invoering van een wegenvignet wordt overwogen, dan uitsluitend voor het personenvervoer. 
Een kilometerheffing voor het personenvervoer is voor het ACLVB uitgesloten, ook op termijn. 
Ook het wegenvignet moet van toepassing zijn op het hele wegennet. 
Het tarief moet een forfaitair bedrag zijn dat ecologisch gemoduleerd wordt, waarbij vooral 
rekening gehouden wordt met de uitstoot van uitlaatgassen en broeikasgassen. 
 
De GEZINSBOND is van oordeel dat iedereen die gebruik maakt van de infrastructuur ook 
mee moet betalen. Bovendien is het zeker verantwoord om het prijsinstrument in functie te 
maken van de impact op de infrastructuur en het leefmilieu. In dit opzicht dient het vooral 
ingevoerd te worden voor het vrachtvervoer. De Gezinsbond opteert voor een gefaseerde 
invoering van een variabel heffingssysteem, dat het gebruik belast en niet het bezit: eerst het 
vrachtvervoer, op langere termijn een heffingssysteem voor iedereen. 
Indien ook gezinnen gevat worden door dit prijsinstrument moet er zeker rekening gehouden 
worden met de gezinnen en de gezinsgrootte, vooral dan wanneer het prijsinstrument functie 
wordt van het aantal afgelegd kilometers. Ouders moeten immers heel wat bijkomende 
verplaatsingen afleggen met hun kinderen, verplaatsingen die niet steeds met de fiets of het 
openbaar vervoer kunnen gebeuren.  
Daarnaast mag de automobiliteit niet ontoegankelijk worden voor bepaalde gezinnen wegens 
te duur. Voor kansarme gezinnen zou het toekennen van een vermindering onderzocht moeten 
worden.  
Het nieuwe prijsinstrument mag er zeker niet toe leiden dat er een toename ontstaat van het 
sluipverkeer door de steden en dorpskernen.  
Het nieuwe prijsinstrument mag ook niet neerkomen op bijkomende lasten voor de gezinnen. 
De huidige belastingen (verkeersbelasting, accijnzen, BIV,…) moeten m.a.w. worden 
vervangen. Daarnaast moeten verkeersdeelnemers wel, door een daling van hun factuur, 
aangemoedigd worden om minder met de wagen op stap te gaan of voor alternatieven te 
kiezen.  
Het openbaar vervoer moet vrijgesteld worden van een heffing. 
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VVSG stelt dat volgens het regeerakkoord het wegenvignet de verkeersbelasting zal 
vervangen. Dus moet het prijsinstrument per definitie gelden voor alle voertuigen. Er moet wel 
vrijstelling worden ingebouwd voor voertuigen van openbaar nut (zoals vuilniswagens, 
veegmachines, kolkenzuiger,…), collectief vervoer (De Lijn, schoolbussen,…), en hulpdiensten 
(politie, ziekenwagens, brandweerwagens,…). Vermindering moet er zijn voor 
mobiliteitsgerichte initiatieven zoals autodelen en voor taxi’s. 
VVSG denkt aan een prijsinstrument dat voor het vrachtvervoer gedifferentieerd is op basis 
van de categorie van de weg alsook op basis van de vervuilingsgraad van het voertuig.  
Een prijsinstrument moet de milieukosten en congestiekosten mee opnemen in het tarief, wat 
moet leiden tot duurzamer vervoer.  
 

Voor TRANSCOM moet het prijsinstrument, omwille van de concurrentiepositie van de eigen 
transportsector en de functie van België als transitland, eveneens van toepassing zijn op 
buitenlanders. Er wordt benadrukt dat de congestieproblematiek niet enkel wordt opgelost 
door het vrachtvervoer aan heffingen te onderwerpen. Het toepassingsgebied moet in dit 
opzicht ook uitgebreid worden tot personenvervoer. 
Belangrijk is evenwel dat indien een heffing voor het vrachtvervoer wordt ingevoerd, deze 
moet gelden voor alle vrachtvervoer, ook dat beneden de 3,5 ton. 
Indien we enkel een afstandsgebonden heffing op autowegen invoeren, zullen we al vlug 
geconfronteerd worden met sluipverkeer. In deze optiek kan de heffing niet enkel beperkt 
blijven tot het autowegennetwerk maar moet ze voor het ganse wegennet gelden. 
Transcom acht een differentiëring naar vervuilingsgraad haalbaar. Voor een differentiëring 
naargelang het tijdstip is Transcom terughoudend want dat zal waarschijnlijk op termijn voor 
werknemers van de transportsector betekenen dat ze meer flexibiliteit aan de dag moeten 
leggen.  
Het Openbaar vervoer moet vrijgesteld te worden van een prijsinstrument. 
Wat het technische luik betreft; het betalingssysteem moet zo eenvoudig mogelijk zijn en het 
moet ervoor zorgen dat gebruikers zo weinig mogelijk tijd verliezen.  
De kosten die in rekening gebracht moeten worden bij het bepalen van het tarief zijn de kosten 
verbonden aan de operationele kosten van het systeem, de aanleg van wegen, 
onderhoudskosten, kosten verbonden aan het verhogen van de veiligheid, congestiekosten en 
de milieukosten. 
 
 

3 . 2 .  D e  i n b r e n g  v a n u i t  h e t  e x p er t c o m i t é  

Stef Proost gaat in op de volgende vragen :  
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 Voor welke deelnemers moet een prijsinstrument gelden? 

 
 Waarvoor moet worden betaald?  

 
 
 
Voor welke deelnemers 
 
In principe moet een prijsinstrument voor iedereen van toepassing zijn. Op korte termijn kan 
eventueel een vermindering voor het openbaar vervoer en taxi’s worden overwogen, maar op 
lange termijn moet ook het openbaar vervoer en de taxi’s betalen voor het gebruik van de 
infrastructuur. 
 
Aangezien arbeid al zeer zwaar wordt belast, kan worden verdedigd dat de heffingen op 
pendelaars aftrekbaar zijn. Elke ontmoediging van arbeid kost de gemeenschap namelijk 
ongeveer minstens 50% van het brutoloon. Een pendelaar die minder werkt omwille van de 
congestieheffing is een netto verlies voor de gemeenschap.  
 
Waarvoor betalen  
 
In eerste instantie zal men moeten betalen voor de extra congestiekosten, de milieukosten, de 
ongevalkosten en de extra onderhoudskosten die men veroorzaakt aan de rest van de 
gemeenschap waarbij de belastingen die men al betaalde op autogebruik worden afgetrokken.  
 
De vraag is hoe betrouwbaar deze inschattingen zijn? In verschillende Europese 
onderzoeksprogramma’s (UNITE, GRACE) is gepoogd om deze externe kosten in te schatten: 
Externe congestiekosten bestaan hoofdzakelijk uit tijdskosten en daar bestaat een uitgewerkte 
methodologie voor. Externe milieukosten ramen vergt een inschatting van de kostprijs van een 
mensenleven: op dit terrein is veel vooruitgang geboekt maar is er nog onzekerheid. Externe 
ongevalskosten is de moeilijkste categorie om in te schatten. 
 
Er bestaat dus nog veel onzekerheid maar het type van instrument dat moet ingezet worden is 
duidelijk. Er kan begonnen worden met experimenten die hoofdzakelijk congestie aanpakken 
en dit kan gemakkelijk gemonitored worden.  
 
 
Cathy Macharis behandelt o.m. het element van differentiëring.  
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De differentiatie hangt evenals de keuze van het prijsinstrument sterk samen met de 
doelstellingen die voorop worden gesteld. Indien men wil trachten de externe kosten te 
internaliseren dan lijkt een differentiatie naar de Ecoscore van de wagen, de plaats, de afstand 
en het tijdstip belangrijk.  
 
De Ecoscores kunnen ingeschakeld worden in de berekening van tolheffingen of 
emissiekredieten. Bij de Ecoscore worden verschillende schade-effecten mee in rekening 
gebracht: broeikaseffect, luchtkwaliteit (gezondheidseffecten & effecten op ecosystemen) en 
geluidshinder. Deze milieuevaluatie laat toe deze verschillende effecten te combineren in één 
enkele indicator. Deze methodologie is gebaseerd op een “Well-to-Wheel” analyse. Dit wil 
zeggen dat er naast de emissies die vrijkomen tijdens het rijden, eveneens rekening wordt 
gehouden met de luchtpollutie ten gevolge van de productie en distributie van de brandstof. 
Dit laat toe verschillende brandstoftechnologieën met elkaar te vergelijken.  
 
Het rijgedrag, ook een belangrijke factor bij de berekening van de emissies in moeilijker op te 
nemen in het prijsinstrument. Dit zou kunnen via een belasting op het brandstofgebruik. 
Technologische oplossingen zoals een ISA-systeem zullen dit rijgedrag evenwel meer kunnen 
beïnvloeden.  
 
Volgens onderzoek kan de slimme kilometerheffing zorgen voor een reductie van het totaal 
aantal voertuigkilometer met 10 tot 15%. Dit betekent een daling van de emissies en 
energieverbruik met meer dan 30%, van de geluidshinder met meer dan 15% en van het 
aantal verkeersslachtoffers met meer dan 20%. Omdat bij de slimme kilometerheffing overal 
de marginale kosten worden doorgerekend, kan het instrument sommige negatieve effecten 
van het gewone rekeningrijden, zoals sluipverkeer, voorkomen. De haalbaarheid en 
uitvoerbaarheid van dit systeem zullen echter voor een groot deel afhangen van de mate 
waarin de slimme kilometerheffing met meerdere landen, of zelf binnen de ganse EU, kan 
worden.  
 
Dirk Engels geeft een overzicht van de gebruikte technieken.  
 
Een prijsinstrument kan op verschillende locaties worden ingezet: in stedelijke gebieden, op 
bepaalde types wegen, over een hele regio/land,… De specifieke locaties zijn afhankelijk van 
de nagestreefde doelstellingen. De systemen kunnen onderverdeeld worden naar gelang van 
de techniek die gebruikt wordt om de heffing in de praktijk toe te passen (zoneheffingen, 
trajectheffingen, afstandsgebonden heffingen). De techniek speelt een essentiële rol. De 
specifieke situatie van Vlaanderen speelt hier ook een belangrijke rol: een dicht wegennet, een 
hoog aandeel transitverkeer, de ruimtelijke ordening, …. 
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Ook de manier waarop er betaald wordt, kan erg verschillen: via tolhuisjes, elektronisch, met 
of zonder herkenning,… Naar privacy en handhaving toe, brengen de diverse systemen 
uiteraard andere implicaties met zich mee. 
 
 

3 . 3 .  S a m e n v at t i n g  v a n  h e t  d e b a t  

Welk prijsinstrument voor wie? 
 
De inbreng van de maatschappelijke organisaties over de doelgroepen voor wie een eventueel 
prijsinstrument bestemd moet zijn, leidt tot een viertal algemene vaststellingen.  
 
Als er een prijsinstrument komt, moet het ook gelden voor de buitenlanders die gebruik maken 
van onze wegeninfrastructuur. Buitenlanders moeten mee betalen. Het is evenwel van belang 
dat voorafgaandelijk een duidelijk zicht wordt verkregen over de mogelijke opbrengsten van 
deze optie.  
 
Het idee van een kilometerheffing op termijn wordt door een groot deel van de organisaties 
ondersteund. Minder eenduidigheid is er over welke doelgroepen aan het prijsinstrument 
onderworpen moeten worden en de fasering ervan. Onder meer de vertegenwoordigers van de 
transportsector benadrukken dat een heffing moet worden ingevoerd voor alle weggebruikers, 
dus zowel voor het personenvervoer als voor het vrachtvervoer. Het is voor hen van cruciaal 
belang dat als er een kilometerheffing wordt ingevoerd deze (in principe tegelijk) voor 
vrachtwagens én personenwagens moet gerealiseerd worden. 
 
Wat de afbakening van het vrachtvervoer betreft : Als er een heffing wordt ingevoerd moet 
deze in principe van toepassing zijn op alle vrachtvoertuigen. Omwille van 
mobiliteitsdoelstellingen zou er best geen ondergrens qua gewicht worden vastgelegd. Er is in 
eerste instantie overeenstemming over de toepassing van een eventuele heffing op 
vrachtvoertuigen vanaf 3,5 ton. Maar volgens een aantal organisaties zouden ook voertuigen 
beneden 3,5 ton aan het prijsinstrument moeten onderworpen zijn. De vrees dat anders zware 
vrachtwagens zullen vervangen worden door verschillende lichtere voertuigen waarop het 
prijsinstrument niet van toepassing is, en er op die manier extra verkeerdruk zal ontstaan, is 
reëel.   
 
Een derde blikvanger is het voorstel om een onderscheid te maken tussen professioneel 
vervoer (inclusief bedrijfswagens) en particulier vervoer, waarbij het professioneel vervoer 
eerst moet opgenomen worden in het prijsinstrument.  
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Ten vierde willen verschillende groepen vrijstellingen of vermindering voor diverse 
gebruikerscategorieën. Dit gaat van vrijstelling voor het openbaar vervoer en hulpdiensten, tot 
vrijstelling of vermindering voor woon-werkverkeer indien geen alternatieven aanwezig zijn. 
 
Op welke wegen 
 
Over op welke wegen een prijsinstrument van toepassing moet zijn, zijn de meningen 
verdeeld. Enerzijds zijn er de voorstanders van een gebiedsdekkend systeem (alle wegen). 
Anderzijds zijn er organisaties die opteren voor een meer selectief systeem (autowegen en 
parallelle wegen). Over de toename van sluipverkeer door het goederenvervoer bij een 
selectief, niet volledig gebiedsdekkend systeem zijn de meningen verdeeld. Volgens de 
vertegenwoordigers van het goederenvervoer is de kans op sluipverkeer op het secundair 
wegennet, omwille van economische motieven, eerder klein. Toch is er bij de meerderheid van 
de organisaties een reële bekommernis voor mogelijk sluipverkeer wanneer een 
prijsinstrument wordt inzet dat niet geheel gebiedsdekkend is.  
 
Een bijkomend voorstel is de invoering van een knelpuntenheffing naar Nederlands voorbeeld, 
waarbij alleen wordt betaald wanneer men in welbepaalde en afgebakende knelpuntenzones 
rijdt. 
 
Welke kosten in rekening? 
 
Er is geen volledige eenduidigheid over de vraag welke kosten in rekening moeten worden 
gebracht bij de tariefbepaling van het prijsinstrument. Sommigen pleiten voor het volledig 
aanrekenen van alle externe kosten (verminderd met de bestaande belastingen), anderen voor 
het uitsluitend in rekening brengen van de infrastructuurkosten. Waar men het wel over eens 
is, is dat de kosten op een correcte, wetenschappelijk onderbouwde manier moeten 
aangerekend worden. Indien dit niet mogelijk blijkt, dan moet hierover verder onderzoek 
worden verricht. 
 
Differentiëring 
 
Een meerderheid van de groepen is voorstander van een differentiëring van het 
prijsinstrument naar tijd en plaats (in ieder geval op de lange termijn), alsook naar 
voertuigkenmerken en milieu-effecten. Uitzondering is het goederenvervoer dat in de eerste 
plaats een afstandsgebonden kilometerheffing wenst, gedifferentieerd naar de kenmerken van 
het voertuig, maar niet zozeer naar tijd en plaats (zogenaamde platte kilometerheffing).  
Daarnaast wordt door andere groepen een differentiëring op basis van voertuigkenmerken 
volgens de Ecoscore voorgesteld. 
Welke technologie? 
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Op het vlak van technologie is het een belangrijke voorwaarde dat het moet gaan om een 
systeem waarvan de kosten zeker en vast de baten niet mogen overschrijden. Er moet een 
koppeling zijn tussen de doelstellingen die worden vooropgezet en het te implementeren 
prijsinstrument. Er moet geopteerd worden voor die techniek die het best geschikt is om de 
doelstellingen te realiseren. Diverse organisaties pleiten qua techniek voor aansluiting bij een 
systeem dat in andere landen van toepassing is (o.m. het Duitse systeem).  
 
 
 

3 . 4 .  B o n d i g e  w e e r g a v e  v a n  d e  t u s s e n k o m s t e n  i n  h e t  d e b a t  

Doelgroepen  
 
Voor FEBETRA is het wegenvignet geen billijk systeem. De voorkeur gaat uit naar een 
kilometerheffing voor het goederenvervoer én het personenvervoer. Het instrument moet 
transparant zijn. Er wordt voor gepleit om de belangrijkste verkeersassen prioritair voor te 
behouden voor vrachtvervoer. Het prijsinstrument moet van toepassing zijn op autosnelwegen 
en parallelle wegen. Een variabele tolheffing (op basis van voertuigkenmerken) kan een 
incentive zijn om de transporteurs te laten investeren in andere (milieuvriendelijker) voertuigen 
en technologie. 
 
VOKA is voorstander van een pragmatische aanpak, zowel voor het goederen- als voor het 
personenvervoer. Er wordt geopteerd voor een knelpuntenheffing in een eerste fase. In alle 
geval moet het prijsinstrument zo eenvoudig mogelijk zijn en moet het toelaten om PPS-
constructies op te zetten. Er moeten reducties worden toegekend voor voertuigen die 
inspanningen leveren op milieu-technologisch gebied.  
 
Voor VAB moet er een onderscheid worden gemaakt tussen een systeem voor het 
goederenvervoer en een systeem voor het personenvervoer. Meer bepaald een 
kilometerheffing voor het vrachtverkeer en een wegenvignet voor het personenverkeer. In 
beide gevallen moet bijzondere aandacht besteed worden aan de meest geschikte 
technologie. Het instrument moet van toepassing zijn op autosnelwegen en autowegen. Liefst 
niet op het gehele wegennet.  
 
Het ABVV is van oordeel dat wanneer een instrument voor personenvervoer wordt ingezet 
eerst volwaardige alternatieven moeten beschikbaar zijn (bijvoorbeeld de volledige realisatie 
van de basismobiliteit). Ook deze organisatie pleit voor een realistisch en eenvoudig systeem. 
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In principe zouden alle externe kosten moeten geïnternaliseerd worden, maar er wordt 
getwijfeld aan de haalbaarheid ervan omwille van het gevaar op vervoersarmoede. 
 
De BBL wil een onderscheid maken tussen professioneel vervoer (waaronder ook de 
bedrijfswagens) en privé vervoer en niet in de eerste plaats tussen goederen- en 
personenvervoer. De organisatie is voorstander van een variabilisering naargelang de tijd en 
de modus. Er wordt daarenboven ook gepleit voor een fasering, waarbij eerst voor het 
professioneel vervoer een prijsinstrument wordt ingezet. Een satellietgestuurd systeem wordt 
als beste oplossing gezien, met op termijn een zo groot mogelijke internalisatie van alle 
externe kosten. 
 
SAV wijst op de beperking van het systeem van nummerplaatherkenning. Nationaliteiten 
kunnen niet altijd onderscheiden worden en daarenboven is het nog een erg duur systeem 
omwille van de camera’s. Dus niet geschikt voor autosnelwegen.  
 
VCSPO wijst erop dat een bepaalde categorie van bedrijfswagens in de social profit sector 
(bijv. ziekenzorg) een ganse dag op de baan zijn. Hiermee zal rekening moeten worden 
gehouden bij de invoering van een prijsinstrument en de aanrekening van het tarief. 
 
Dirk Engels suggereert dat eerst en vooral een duidelijke definiëring van “vrachtvervoer” moet 
worden vastgelegd. Er moet een duidelijke aflijning worden gemaakt over welke voertuigen het 
precies gaat (welke gewichtklasse). Bij deze aflijning moet alvast rekening gehouden worden 
met het reële gevaar dat een prinsinstrument voor voertuigen vanaf 12 ton, aanleiding zal 
geven tot een stijging van kleine vrachtvoertuigen beneden deze ondergrens. Dergelijke 
evolutie is dan contraproductief voor de eventuele congestiedoelstelling. Daarnaast mogen 
geen te hoge verwachtingen op het vlak van congestievermindering worden gekoesterd van de 
invoering van een prijsinstrument voor het vrachtvervoer alleen. De congestiedoelstelling zal 
niet worden gerealiseerd met de invoering van een prijsinstrument dat uitsluitend bestemd is 
voor het vrachtvervoer. De doelstelling is dan eerder om de concurrentiepositie van het 
vrachtvervoer te vrijwaren (door buitenlands vrachtvervoer mee te laten betalen). 
 
Welke gewichtsgrenzen voor vrachtvervoer? 
 
Voor Febetra moeten alle voertuigen boven de 3,5 ton onderworpen zijn aan de heffing. 
 
Voor SAV moeten vanaf het begin ook de bestelwagens meegenomen worden in de heffing. 
Zoniet kan worden gevreesd voor een pervers effect op de mobiliteit. Eén vrachtwagen zal 
vervangen worden door meerdere bestelwagens. Er mag geen ondergrens worden vastgelegd. 
Ook voertuigen beneden de 3,5 ton moeten dus aan het prijsinstrument worden onderworpen. 
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Wat met het sluipverkeer?  
 
Volgens Febetra is er in Duitsland ondanks de Maut zeer weinig sluipverkeer. SAV treedt deze 
vaststelling bij en stelt dat omwille van tijdsaspecten en economische motieven, het 
vrachtverkeer niet zal kiezen voor alternatieve sluipwegen. 
 
Dirk Engels beaamt dat het effect (wanneer wordt gekeken naar de tijdswaardering) van 
sluipverkeer voor het vrachtvervoer minder is dan voor het personenverkeer. Toch twee 
randbemerkingen. Ten eerste kon er tijdens de werken aan de Ring in Antwerpen veel 
sluipverkeer van het vrachtvervoer worden genoteerd. Ten tweede mag men zich niet blind 
staren op sluipverkeer tijdens de zogenaamde spitsperioden en filemomenten. Ook buiten 
deze piekperioden moet er een voldoende incentive zijn om gebruik te maken van het 
auto(snel)wegennet om sluipverkeer te vermijden. 
 
Volgens het ACV kan de situatie in Duitsland niet vergeleken worden met deze in Vlaanderen, 
aangezien onze ruimtelijke ordening anders gestructureerd is. Hier bestaat er praktisch voor 
elke autosnelweg een kwaliteitsvol alternatief.  
 
Volgens BBL zal er wél degelijk sprake zijn van toenemend sluipverkeer. 
 
De Gezinsbond merkt op dat er binnen de categorie van het onderliggende wegennet ook nog 
verschillende subcategorieën zijn. Op basis van praktijkervaring kan reeds een verschuiving 
van sluipverkeer van gewestwegen naar gemeentewegen worden vastgesteld.  
 
Hoe differentiëren? 
 
Voor de VAB moet voor het personenvervoer een vignet worden ingevoerd en voor het 
goederenvervoer een kilometerheffing. De motivering: een personenauto belast de 
wegeninfrastructuur minder dan een vrachtwagen. 
 
Volgens Touring heeft men via de benzineprijzen reeds een instrument om te differentiëren. 
 
Stef Proost stelt dat het gemakkelijk is om te berekenen wat de asbelasting van voertuigen op 
het wegdek (en dus ook de schade) is en op die manier te differentiëren.  
 
Wat met de Europese beperkingen voor volledige internalisering van de kosten 
(infrastructuurkosten wél in rekening)? 
 



 
- 81 - 

 
 
 

Febetra volgt het EU-standpunt. Bij een plaatsgebonden heffing zullen de kosten aangerekend 
worden aan de eindgebruiker. Febetra is geen voorstander van een differentiatie naar plaats 
en tijd, wél van een platte kilometerheffing.  
 
Stef Proost merkt op dat omwille van de verschillende niveaus van congestieproblematiek in 
de verschillende regio’s, een gedifferentieerde heffing mogelijk moet zijn (tussen de regio’s).  
 
Volgens Febetra ontstaat er dan een reëel gevaar voor herlocalisatie van de activiteiten. 
 
Wat met het onderscheid professioneel verkeer en privé verkeer en de problematiek van de 
bedrijfswagens? 
 
Volgens VAB moet vooral gekeken worden naar welk soort verkeer tijdens de spitsuren rijdt. 
Dat is vooral het professionele verkeer en het vrachtverkeer. Daarom moet het professioneel 
verkeer, meer bepaald ook de grote bedrijfswagens, zo snel mogelijk mee betrokken worden in 
de heffing. Er moet evenwel een onderscheid gemaakt worden tussen het (noodzakelijk) 
professioneel verkeer van werknemers (die geen andere moduskeuze hebben) en de grotere 
wagens die ingeschreven zijn op naam van het bedrijf. 
 
VOKA is geen voorstander voor het onderscheid professioneel verkeer – privé verkeer. Sturen 
moet via alle voertuigcategorieën gebeuren. 
 
Volgens het ABVV moet de problematiek van de bedrijfswagens geregeld worden via het 
sociaal overleg. Er wordt wel voor gepleit dat bedrijfswagens moeten aangepakt worden. 
 
Stef Proost merkt op dat bedrijfswagens in veel gevallen een vorm van verloning is en dat dus 
moet rekening gehouden worden met de sociaal-economische impact van ingrijpen op het vlak 
van bedrijfswagens. 
 
Over flexibilisering 
 
SAV wijst op de principiële bereidheid van de goederenvervoersector om meer flexibel te 
rijden, maar flexibiliteit vereist flexibiliteit van een ganse ketting, ook industrie, magazijnen, 
enz… deze moeten mee volgen, anders werkt het systeem niet (cfr. mislukt experiment bij de 
goederenoverslagterminal van Hessenatie in de haven van Antwerpen). 
 
ACV stelt dat gans ons maatschappelijk bestel niet uitsluitend gericht mag zijn op de realisatie 
van de 24-uurs economie en het logistieke gebeuren. Men moet evenzeer rekening houden 
met maatschappelijke beperkingen. De invoering van een heffing mag niet leiden tot meer 
flexibiliteit voor werknemers door de verschuiving van de spitsuren en de werktijden naar de 
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vroege ochtend, de avond of de nacht. Een kilometerheffing mag geen asociale maatregel zijn 
die er voor zorgt dat alleen de begoede burger nog tijdens de spitsuren met de auto kan buiten 
komen.  
 
Vrijstellingen/verminderingen ja of neen en de mogelijke effecten ervan 
 
SAV is tegen vrijstelling van een heffing voor collectief vervoer. 
 
Volgens Cathy Macharis hoeven vrijstellingen in principe niet, aangezien een prijsinstrument 
net zorgt (of moet zorgen) voor een betere mobiliteitsdoorstroming en dus een verbetering van 
de concurrentiepositie. Tevens worden de kosten bij de alternatieve modi over meerdere 
passagiers/grotere volumes gespreid. Ten aanzien van het openbaar vervoer en het collectief 
vervoer kunnen eveneens andere kanalen ondersteunende maatregelen worden genomen. 
 
Geert Wets is evenmin voorstander van vrijstellingen van het prijsinstrument voor bepaalde 
groepen omdat in de eerste plaats voor alle vervoerscategorieën de reële kost moet worden 
aangerekend. Heel wat kosten worden momenteel immers niet aan het wegvervoer 
aangerekend. Daarenboven kunnen vrijstellingen net ook aanzetten tot overmatig gebruik 
(vervoer) van de infrastructuur, wat dan weer een negatieve impact kan hebben op de 
mobiliteit. Verminderingen voor welbepaalde groepen kunnen volgens hem wél. 
 
GTL is van oordeel dat bepaalde categorieën moeten kunnen worden vrijgesteld omdat dit 
bijdraagt tot het collectiviseren van mensen, ook al zijn bepaalde modi niet economisch 
rendabel (zoals het busvervoer). Het taxivervoer moet vrijgesteld worden. 
 
Volgens VFG moeten bij de introductie van een prijsinstrument voertuigen voor het vervoer 
van personen met een handicap vrijgesteld worden of reductie krijgen. 
 
Stef Proost stelt dat op de korte termijn, zolang de kosten niet correct kunnen aangerekend 
worden, subsidies voor het openbaar vervoer enigszins zinvol zijn. De kostenefficiëntie van 
het openbaar vervoer in de dalperiodes is heel laag. Op lange termijn moet men gaan naar 
volledige aanrekening van de kosten, ook voor het openbaar vervoer. 
 
Dirk Engels merkt op dat in London en Stockholm er wél gekozen is voor vrijstelling ten 
aanzien van het openbaar vervoer. Dit niet omwille van (vervoers)economische motieven, 
maar vooral omwille van het maatschappelijk draagvlak.  
 
Het ACV wijst erop dat de kostenefficiëntie van bedrijfswagens even laag is als deze van het 
openbaar vervoer (in de daluren). 
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Volgens de FBAA is een vrijstelling van het prijsinstrument net nodig omdat men moet gaan 
naar een duurzame mobiliteit. En het collectief vervoer is binnen die context een sterke troef. 
Deze troef moet dan ook alle kansen krijgen en maximaal gestimuleerd worden. 
 
VVSG wijst erop dat een vrijstelling voor bepaalde categorieën voertuigen absoluut nodig is. 
Hierbij wordt vooral gedacht aan de nutsvoertuigen die door de gemeenten worden ingezet en 
gefinancierd (bijv. politievoertuigen of bijv. voertuigen voor het net houden van de wegen in 
kwestie). Indien voor deze categorieën geen vrijstellingen worden gegeven zal dit voor de 
gemeenten aanleiding geven tot veel extra kosten, terwijl de inkomsten door de Vlaamse 
overheid zullen worden gegenereerd. De gemeenten zijn echter medewegbeheerder. De 
VVSG vreest dat de ‘lasten’ door de gemeenten en de Vlaamse overheid gedeeld zullen 
worden, en de ‘lusten’ enkel naar de Vlaamse overheid zullen gaan. 
 
Voor VCSPO moet men bij de inzet van een prijsinstrument ook rekening houden met non 
profit diensten aan huis die geen enkel ander alternatief hebben dan de weg (bijv. thuiszorg). 
Deze diensten zouden moeten vrijgesteld worden. 
 
De Fietsersbond wijst op mogelijk pervers effect van een wegenvignet: de neiging om 
maximaal te consumeren (te rijden) waarvoor betaald is en dus meer verkeer. 
 
Over een stedelijke aanpak 
 
De Fietsersbond geeft aan dat een goed verkeerscirculatieplan in de steden ook een efficiënt 
instrument kan zijn voor een modal shift in de steden. 
 
Over de techniek 
 
De Boerenbond vraag zich af of het momenteel wel technisch mogelijk is om een 
kilometerheffing voor alle personenwagens op te leggen en of er naast het wegenvignet en 
een kilometerheffing nog andere technieken en methoden kunnen worden geïmplementeerd 
om het mobiliteitsprobleem grondig aan te pakken. 
 
Dirk Engels licht toe dat een kilometerheffing op duidelijk afgelijnde wegen technisch mogelijk 
is. Een volledig gebiedsdekkende kilometerheffing ligt moeilijker en is nog niet volledig 
haalbaar omdat de technologie nog niet 100% betrouwbaar is. Hij pleit daarom voor een 
fasering. 
 
Voor Touring heeft men met de benzineprijs reeds een goed instrument om veel van de 
genoemde doelstellingen te realiseren, zonder dat men een vignet of een ander 
prijsinstrument nodig heeft. Via de benzineprijs kan eveneens gedifferentieerd worden. 



 
- 84 - 

 
 
 

Differentiëring is mogelijk voor de milieukost, het aantal afgelegde kilometer en ook het 
rijgedrag. Daarenboven is het een zeer goedkoop en flexibel systeem dat snel kan aangepast 
worden. Nadelen van dit instrument zijn dat het niet kan worden gedifferentieerd naar tijd en 
dat het geen garantie geeft dat buitenlanders mee betalen (deze kunnen buiten de 
landsgrenzen tanken). 
 
Dirk Engels nuanceert de denkpiste van Touring. Volgens hem zal dergelijk instrument een 
klein mobiliteitssturend effect hebben, omdat de link tussen de maatregel en de doelstelling 
niet duidelijk en transparant is voor veel mensen. Bovendien zal het effect van de buitenlandse 
voertuigen die België als transitland gebruiken, maar die elders zullen tanken, niet te 
onderschatten zijn. De benzineprijs kan een deeloplossing zijn, maar biedt geen 
totaaloplossing voor het probleem. Er zullen aanvullende maatregelen (systemen) nodig zijn. 
 
Touring stelt voor om die buitenlandse voertuigen een vignet te laten betalen. 
 
De Lijn merkt op dat de benzineprijs een federale bevoegdheid is. Er zullen dus goede 
afspraken nodig zijn over de inning, de inkomsten, enz… 
 
Voor SAV is de benzineprijs als prijsinstrument geen goede optie.  
 
Cathy Macharis geeft toelichting bij een mogelijk ander alternatief, namelijk de verhandelbare 
mobiliteitsrechten, waarbij iedereen een aantal mobiliteitsrechten krijgt die hij kan verkopen via 
een beurssysteem. Er kunnen dus rechten verkocht en gekocht worden.   
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4.  Bestemming van de opbrengsten en verwachte 
ef fecten 

 

4 . 1 .  I n b r e n g  v a n  d e  o rg a n i s a t i es  

Volgens FEBETRA moeten de opbrengsten van het prijsinstrument in de eerste plaats 
gebruikt worden voor de uitbouw en het onderhoud van het wegennet waarop dit 
prijsinstrument van toepassing is. Daarenboven moet dit prijsinstrument ook gebruikt worden 
om de mobiliteit van het goederenvervoer op de autosnelwegen te verbeteren. Dit doel kan 
echter alleen bereikt worden indien de andere weggebruikers (personenwagens) overstappen 
naar alternatieve vervoersmodi (openbaar vervoer). De invoering van een prijsinstrument voor 
alle weggebruikers, zal dit volgens Febetra niet alleen kunnen bewerkstelligen. Er is ook nood 
aan een voldoende en kwalitatief aanbod aan openbaar vervoer. De opbrengsten van het 
prijsinstrument moeten bijgevolg ook kunnen aangewend worden om dit aanbod uit te bouwen 
voor zover dit echter gekoppeld wordt aan een resultaatsverbintenis: meer investeringen in het 
openbaar vervoer moet ook meer passagiers tot gevolg hebben.  
 
Indien een nieuw prijsinstrument wordt ingevoerd voor het gebruik van de infrastructuur 
moeten andere heffingen voor het gebruik van die infrastructuur (bvb eurovignet) wegvallen. 
Er kan geen sprake zijn van dubbele belasting. Idealiter moeten alle forfaitaire taksen, waarbij 
louter het bezit en niet het gebruik van een voertuig belast wordt, afgeschaft worden.  
 
Voor VAB moeten de opbrengsten van het prijsinstrument in de eerste plaats aangewend 
worden voor het onderhoud en de optimalisatie van het wegennet. Bij een eventuele surplus 
kunnen ook andere mobiliteitsinitiatieven worden gefinancierd. 
Voor binnenlandse gebruikers moeten de bestaande heffingen in mindering gebracht worden 
(voor personenvervoer moet dit een nuloperatie zijn, voor vrachtvervoer een korting). 
VAB waarschuwt voor overtrokken verwachtingen op het vlak van de inkomsten. Hoe minder 
verkeer, hoe kleiner immers de inkomsten zullen zijn. Ook wordt gewaarschuwd voor mogelijk 
sluipverkeer. Flankerende maatregelen zijn hiervoor dan ook nodig. 
Positief dan weer is dat als gevolg van een prijsinstrument, een stuk doorgaand verkeer België 
zal vermijden. Dit is goed voor zowel het milieu als de congestie. 
 
VOKA wenst prioriteit te geven aan de realisatie van de noodzakelijke missing links in de 
infrastructuur, maar evenwel niet alleen voor het goederenvervoer over de weg. Ook voor 
spoor en binnenvaart kunnen missing links worden gerealiseerd mits een 
resultaatsverbintenis. De doelstelling is om congestieproblemen op ons wegennet op te 
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lossen, Dit betekent dat indien de heffing efficiënt wordt uitgevoerd (juiste knelpunten, 
vermijden van sluipverkeer, een administratief eenvoudig en Europees compatibel systeem) 
de nodige effecten kunnen worden bekomen om het verkeer beter te sturen en de nodige 
middelen kunnen vrijgemaakt worden om de noodzakelijke missing links te realiseren om het 
congestie probleem op te lossen. 
Indien de opbrengsten een surplus opleveren kan deze aangewend worden voor een 
versnelling van het wegenonderhoud.  
De bestaande heffingen moeten voor VOKA zoveel als mogelijk gecompenseerd worden, 
zodat het zoveel als mogelijk voor de bedrijven een budgetneutrale operatie is. 
 
Voor ABVV mogen de opbrengsten van het prijsinstrument niet alleen terugvloeien naar de 
wegensector. Ook de alternatieve vervoersmodi moeten een gedeelte van deze opbrengsten 
kunnen recupereren (dit is nodig voor de volwaardige uitbouw van alternatieven). Daarnaast 
moeten deze opbrengsten eveneens gebruikt kunnen worden voor de alternatieve financiering 
van de sociale zekerheid (bijvoorbeeld de inkomsten die voorvloeien uit de trajecten woon-
werkverkeer). 
In een gefaseerd scenario waarbij eerst een heffing voor het goederenvervoer wordt ingevoerd 
moeten de opbrengsten worden aangewend ten behoeve van de wegeninfrastructuur en 
alternatieve goederenmodi. Op langere termijn, met een heffing voor goederen- en 
personenvervoer kunnen de opbrengsten ook aangewend worden voor het vrijetijdsverkeer 
meer in het bijzonder ook het openbaar vervoer. Een eventuele surplus kan ten behoeve van 
de sociale zekerheid worden aangewend. 
 
Alle bestaande vaste heffingen die niet gekoppeld zijn aan het autogebruik zouden in principe 
moeten afgeschaft worden. Concreet gaat het hier om: BTW op aankoop auto’s, taksen en 
heffingen op verzekeringspremies, de BIV, inschrijvingstaks, douanerecht, verkeersboetes, 
technische keuring, rijbewijzen, … Daarnaast zullen ook de variabele kosten zoals accijnzen, 
BTW op brandstoffen, …moeten dalen bij de introductie van een nieuwe prijsinstrument. 
Alleszins, de gebruiker mag geen twee keer (1 keer aan de pomp en 1 keer via een nieuw 
prijsinstrument) betalen.  
ABVV benadrukt dat een volledige doorrekening van alle kosten niet kan aangezien de kans 
heel groot is dat hierdoor een grote vervoersongelijkheid zal ontstaan en de koopkracht van 
een bepaalde werknemerscategorieën serieus zal aangetast worden (want benzine en diesel 
zijn uitgesloten van de gezondheidsindex). 
 
BBL wil de opbrengsten In de beginfase (opbrengsten afkomstig van buitenlanders) 
aanwenden voor financiering van de externe kosten zoals milieukosten, congestiekosten, 
gezondheidskosten, … en ten behoeve van de implementatie van het systeem. De organisatie 
is gekant tegen aanwenden van de opbrengsten voor missing links die niet effectief bijdragen 
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tot een betere doorstroming. Daarom moet onderzocht worden wat de bijdrage is van de 
realisatie van missing links tot een betere doorstroming. 
Maar het uitgangspunt van BBL is dat de totale lasten voor de weggebruikers samen 
gemiddeld gelijk moet blijven. Ook in een binnenlands kostenneutrale situatie worden echter 
financiële mogelijkheden gerealiseerd, met name door het vermijden van uitgaven. Deze 
vermeden uitgaven kunnen nu binnen de betrokken sector blijven, maar beter worden besteed. 
Bijvoorbeeld door besparingen op uitgaven in de sociale zekerheid als gevolg van minder 
ongevalkosten of de inkomsten besteden aan het verlagen van de sociale lasten of verhogen 
van de uitkeringen.  
In geval van extra inkomsten, gerealiseerd door de buitenlandse voertuigen of indien de 
regering kiest voor een formule waarbij de totale lasten wel stijgen moeten de opbrengsten 
besteed worden volgens een redelijke verdeelsleutel over de verschillende sectoren die 
bijdragen aan de externe maatschappelijke kosten van het wegverkeer.  
 
 
Voor UPTR moeten de inkomsten van een prijsinstrument worden aangewend om de 
infrastructuur te onderhouden en te verbeteren. De accijnzen op fossiele brandstoffen moeten 
behouden blijven, op alternatieve brandstoffen moeten deze worden verlaagd. 
 
UNIZO wil geen te hoge verwachtingen koesteren op het vlak van de inkomsten en de 
mogelijkheden voor aanwending ervan. Het zijn de buitenlanders die voor de bijkomende 
inkomsten zullen zorgen. Deze inkomsten zouden dan best worden aangewend voor de 
versterking van het wegvervoer en de verbetering van de wegeninfrastructuur (onderhoud, 
missing links, nieuwe infrastructuurprojecten, verkeersveiligheid ), niet voor andere modi. Door 
een betere wegeninfrastructuur zal er minder congestie zijn en dus minder verliesuren. Dit 
komt ten goede aan de algemene economie en het milieu . 
 
ACV pleit voor de oprichting van een mobiliteitsfonds. De opbrengsten van een wegenvignet 
of kilometerheffing moeten naar dit mobiliteitsfonds gaan. Via dit fonds moeten de middelen 
besteed worden aan duurzame mobiliteit. Dit houdt in, een grotere modal shift van het 
goederentransport over de weg naar het spoorvervoer en de binnenvaart realiseren, een 
groter aanbod aan kwalitatief openbaar vervoer voorzien en het onderhoud en de verbetering 
van bestaande wegeninfrastructuur (o.a. wegwerken van zwarte punten, aanleg fietspaden, 
…). De opbrengsten van een prijsinstrument mogen volgens ACV dus niet uitsluitend ten 
goede komen aan de sector van het wegvervoer. Het is evenmin aangewezen dat opbrengsten 
van een wegenvignet of kilometerheffing gebruikt worden om nieuwe wegeninfrastructuur te 
financieren. Nieuwe wegeninfrastructuur leidt immers op termijn alleen maar tot een verhoging 
van de mobiliteit op de weg en lost het probleem van congestie geenszins op. Nieuwe 
infrastructuur trekt vooral nieuwe verkeersstromen aan. 
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Alle bestaande vaste heffingen moeten verlaagd worden en zo mogelijk afgeschaft. De 
invoering van een wegenvignet moet immers fiscaal neutraal zijn voor alle Belgen en er 
moeten compenserende maatregelen genomen worden. Ook de bestaande variabele 
heffingen, zoals de accijnzen op brandstoffen, moeten naar beneden worden herzien, 
aangezien het nieuwe prijsinstrument reeds een aantal milieukosten zou moeten opnemen in 
het tarief. De Gewesten dienen hierover overleg te voeren met de federale overheid. Het ACV 
wijst erop dat een heffing op het goederenvervoer over de weg ook een verankerend effect 
voor de industrie kan teweegbrengen. Door het te goedkope wegtransport duurder te maken, 
gaat men delocalisatie en onderaanbesteding van industriële activiteiten aan het buitenland 
tegen.  
 
KOMIMO merkt op dat de maatschappelijke aanvaarding van de invoering van een 
prijsinstrument zal o.m. afhankelijk zijn van de hoe de opbrengsten ervan gebruikt zullen 
worden. Daarom dienen de opbrengsten rechtstreeks terug geïnvesteerd te worden in het 
mobiliteitssysteem in de meest breed mogelijke vorm. Op die manier moeten de opbrengsten 
niet enkel geïnvesteerd worden in het onderhoud van de weginfrastructuur, de aanleg van 
fietspaden, infrastructuur en materiaal voor het openbaar vervoer, waterwegen, nieuwe 
vormen van collectief vervoer (autodelen), de opmaak van bedrijfsvervoerplannen, maar 
moeten ze ook gebruikt worden om maatregelen die de mobiliteitsbehoeften doen afnemen en 
die de bestaande verkeersstromen optimaliseren, te financieren. Ook kunnen met de 
opbrengsten technische verbeteringen op het niveau van het voertuig mee worden 
gefinancierd (bijv. invoering ISA). 
De aard van het prijsinstrument zal mee bepalen in welke mate de reeds bestaande heffingen 
al dan kunnen worden vervangen. Uitgangspunt is dat het prijsinstrument zoveel mogelijk de 
variabele kosten die een wagen veroorzaakt weerspiegelt. In die zin kunnen de accijnzen op 
brandstoffen e.d. door het prijsinstrument vervangen worden. Een variabilisering van de 
autobelasting mag echter niet betekenen dat het autobezit niet meer belast wordt. Ten eerste 
is het bezitten van een wagen één van de grootste incentives voor het gebruiken van de 
wagen. Daarnaast mag ook niet vergeten worden dat ook het autobezit kosten met zich 
meebrengt (voorzien van voldoende stallingsplaatsen).  
KOMIMO verwacht bij de inzet van een prijsinstrument een reductie van het aantal 
voertuigkilometers, een betere benutting van de bezettings- en beladingscapaciteit, de 
realisatie van een modal shift en dus minder congestie en een toename van de 
verkeersveiligheid (indien ook rijgedrag in rekening wordt gebracht en zeker in combinatie met 
ISA). Op milieuvlak wordt een reductie van CO2- en fijne stof-emissies verwacht.  
 
 
FIETSERSBOND pleit voor aanwending van de opbrengsten ten voordele van duurzame 
vormen van voervoer. Onder meer zijn dat projecten voor gescheiden fietspaden, 
fietsenstallingen, hogere frequenties van het openbaar vervoer in en rond stadscentra, 
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verhogen van de snelheid van het openbaar vervoer en het vervoer van fietsen op trams, 
bussen en treinen (dus nieuw en extra materiaal). 
De bond is gekant tegen een volledige compensatie van de heffing, aangezien daardoor geen 
impact mag verwacht worden op het vervoersgedrag. 
Indien als gevolg van het prijsinstrument een model shift wordt gerealiseerd dan mag een 
daling van de milieukost, een daling van de congestie en een daling van de economische kost 
worden verwacht, evenals een stijging van de productiviteit in bedrijven wegens mindere 
congestie, minder ongevallen op weg naar het werk, gezondere en fittere werknemers op de 
fiets, enz… 
 
Voor TOURING moeten de opbrengsten gebruikt worden voor het verbeteren van de 
wegeninfrastructuur, meer in het bijzonder voor onderhoud van wegen en in het veiliger maken 
van deze infrastructuur. Realisatie van economisch belangrijke missing links is een noodzaak 
in een land als België dat de draaischijf vormt van internationaal vervoer. Maar de automobilist 
betaalt hiervoor reeds via de verkeersbelasting.  
Normaliter zou men kunnen toelaten dat ook een deel van de opbrengsten gaat naar het 
openbaar vervoer, indien dit op een rendabele manier functioneert. Touring vraagt zich 
evenwel af waarom ook de gebruiker van het openbaar vervoer geen redelijke bijdrage zou 
moeten leveren voor deze vorm van vervoer, als automobilisten wél moeten betalen voor het 
gebruik van de wegen. Een steeds groter aandeel van de begroting moet omwille van de 
(prijs)politieke keuzes immers al toegekend worden aan het openbaar vervoer.  
Een gedeelte van de opbrengst moet ook kunnen dienen voor een initiatieven in het kader van 
een beter verkeersmanagement. Op termijn zorgt een goed verkeersmanagement immers voor 
een efficiënter gebruik van de infrastructuur.  
 
Voor GTL mag een prijsinstrument in geen geval een verzwaring betekenen van de bestaande 
belastingen. Stadscentra mogen als gevolg van het prijsinstrument niet vermeden worden, het 
sociaal-economisch belang van de steden moet met andere woorden gevrijwaard blijven. 
De heffing moet ruimer bekeken worden dan de invalshoek “mobiliteit”. Een heffing in (rond) 
stadscentra ter ontmoediging van privé-wagens kan leiden tot het volledig ontwijken van die 
stadscentra. In de eerste fase moet een heffing een aanmoediging van collectief vervoer zijn.  
 
SAV is van oordeel dat de opbrengsten van een variabele heffing exclusief gebruikt moeten 
worden voor het onderhoud en de verdere uitbouw van de wegeninfrastructuur. Tegelijk 
moeten de reeds bestaande vaste en variabele fiscale heffingen in hun geheel bekeken 
worden, en daar waar nodig worden verminderd om voor de gemiddelde gebruiker de fiscale 
neutraliteit te waarborgen. Alleen al doordat buitenlandse gebruikers mee zullen betalen, 
zullen de inkomsten evenwel stijgen, wat de dringende realisatie van nieuwe wegen mogelijk 
maakt. Er moet met de federale overheid overleg gepleegd worden om op langere termijn een 
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coherent beleid mogelijk te maken met de andere variabele heffing, zijnde de accijns en BTW 
op brandstof. 
Qua effecten is SAV ervan overtuigd dat een heffing voor het goederenvervoer over de weg 
geen noemenswaardige invloed zal hebben op de modal split. Dat betekent dat in het geval 
van een meerkost, deze meerkost uiteindelijk door de hele economie en dus door de 
consument gedragen zal worden. De economie mag daarom niet aangetast worden door een 
té dure heffing. 
Een financiering van de alternatieve modi, rechtstreeks vanuit de opbrengsten van een 
kilometerheffing is niet toegestaan volgens de bepalingen van Richtlijn 62/1999 van de EU en 
strookt allerminst met het principe van de “gebruiker betaalt”. Kruissubsidies zijn dus 
principieel uitgesloten. 
 
Voor de BOERENBOND moet de opbrengst van een prijsinstrument worden aangewend voor 
het onderhoud van de wegen, inclusief de fiets- en voetpaden. De opbrengst moet niet per se 
voor de missing links in de infrastructuur worden aangewend. Ook de uitbouw van volwaardige 
alternatieven moet worden gestimuleerd. Uiteraard mag de kostprijs van invoering van een 
prijsinstrument in geen geval hoger zijn dan de opbrengsten. Indien het prijsinstrument een 
mobiliteitssturend effect zal hebben zal de opbrengst jaarlijks verminderen bij gelijke tarieven.  

Eén van de mogelijke effecten van een prijsinstrument is de kans op vervoersarmoede, zeker 
indien geen waardevol vervoersalternatief wordt aangeboden. Ook voor occasionele 
bestuurders bestaat de kans dat zij minder verplaatsingen doen. Voor stadsbewoners is dit 
een minder prangend probleem dan voor “plattelander”. Zeker (de groeiende groep van) 
ouderen zullen hier voor een belangrijke keuze komen te staan.  

Voor ambulante handel en dienstverlening zal een speciale aanpassing nodig zijn. Wanneer 
diensten en voorzieningen centraliseren, worden rondrijdende alternatieven belangrijk om de 
nabijheid van diensten te verzekeren (bijv. rijdend ziekenfonds, rijdende winkels winkels,…). 
De afstemming met de reeds bestaande heffingen en belastingen op transport moet zeer 
omzichtig gebeuren. Misschien kan overwogen worden om diverse aanbiedingen te doen, 
zoals telefoonmaatschappijen in hun abonnementenservice. De gebruiker kiest zelf zijn 
voordeligste tarief, maar weet waarvoor er betaalt wordt en wat ervan kan verwacht worden. 
 
Volgens FBAA moeten de inkomsten van de heffingen rechtstreeks geïnvesteerd worden in 
maatregelen ter optimalisering van de (autosnel)wegeninfrastructuur in Vlaanderen waarbij de 
bevordering van het collectief personenvervoer over de weg centraal moet staan.  
 
Voor ACLVB moet het effect van een instrument dat werkt volgens het principe “ de vervuiler 
betaalt” duurzaam zijn zowel naar milieu als naar mobiliteit. De opbrengsten uit de heffingen 
dienen vooral besteed aan het onderhouden en de kwaliteit van het wegennet en ter 
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financiering en ontwikkeling van andere milieuvriendelijke vervoersmodi (transport via 
waterwegen, openbaar vervoer,….).  
 
De GEZINSBOND merkt op dat indien er een nieuw prijsinstrument komt in de plaats van de 
bestaande belastingen en dit geen kostprijsverhoging met zich meebrengt, de opbrengsten 
van dit prijsinstrument beperkt zullen zijn. Voor de Gezinsbond is het evenwel evident dat 
eventuele meeropbrengsten gebruikt worden om een duurzaam mobiliteitsbeleid uit te 
bouwen, waarbij in concreto wordt gedacht aan een uitbouw van het openbaar vervoer, maar 
ook aan bijvoorbeeld financiële stimuli om gezinnen en bedrijven aan te zetten te kiezen voor 
meer milieuvriendelijke wagens en vrachtwagens.  
 
VVSG stelt dat de een verlaging van de vaste kost voor en een stijging van de variabele kost 
(voor zover de olieprijsstijging daar al niet toe leidt). De opbrengsten moeten gebruikt worden 
voor het transportsysteem in zijn geheel, dus inclusief alternatieve modi, alsook voor 
initiatieven die een modal shift bewerkstellingen. 
 
Voor TRANSCOM moeten de opbrengsten van het prijsinstrument aangewend worden voor de 
wegeninfrastructuur in de eerste plaats. Daarnaast kunnen ze aangewend worden voor het 
openbaar vervoer en het verder ontwikkelen van andere transportmodi.  
 
 

4 . 2 .  D e  i n b r e n g  v a n u i t  h e t  e x p er t c o m i t é  

Volgens Stef Proost moeten twee keuzes gemaakt worden bij de inning van een nieuwe 
heffing : 
 

 Welke extra heffing gaat men opleggen? 
 Hoe gaan de inkomsten worden gebruikt?  

 
Simulatieonderzoek van een aantal mogelijke scenario’s leidt tot de volgende conclusies : 
  
Een nieuwe heffing, zelfs als ze resultaat boekt op het vlak van transport, zal de welvaart maar 
verhogen indien de inning niet teveel kost en de opbrengsten goed gebruikt worden.  
Een gedifferentieerde heffing op wegverkeer scoort altijd goed op transportdoeleinden maar 
scoort slechts goed macro-economisch indien de opbrengsten gebruikt worden voor 
vermindering arbeidsbelastingen.  
Een vermindering van andere belastingen is niet noodzakelijk rechtvaardig noch efficiënt. De 
gebruikers die een vermindering genieten, genieten immers ook van een verbetering van de 
vervoervoorwaarden  
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Extra inkomsten besteden aan infrastructuur of openbaar vervoer kan indien dit bovenop de 
algemene middelen komt en het gaat om nuttige en zinvolle projecten. Maar in een aantal 
landen waar er wel extra geld werd voorzien, werd het geld besteed aan projecten die weinig 
zin hadden.  
 
Er bestaat een tendens om te eisen dat de extra belastingen terugvloeien naar de 
transportsector zelf onder de vorm van lagere belastingen op transport, meer wegen, meer 
onderhoud, meer openbaar vervoerinvesteringen. Het opleggen van rekeningrijden gaat op 
zich eerder de nood aan nieuwe wegen verminderen en ook het gebruik van openbaar vervoer 
niet sterk stimuleren. Dit laatste indien men het openbaar vervoer ook correct gaat beprijzen 
en er is geen reden om dit niet te doen. Er is dus geen nood aan meer investeringen in 
transport.  
 
 

4 . 3 .  s a m e n v a t t i n g  v a n  h e t  d e b a t  

De algemene teneur van het debat over de kosten en de aanwending van de opbrengsten is 
dat een prijsinstrument in de eerste plaats zoveel als mogelijk een kostenneutrale operatie 
moet zijn voor de binnenlandse voertuigen, waarbij andere vaste belastingen afgeschaft of 
verlaagd moeten worden. 
 
Over de bestemming van de opbrengsten is er weinig éénduidigheid onder de 
maatschappelijke groepen. Uit de verschillende bijdragen kunnen een aantal pistes worden 
gedistilleerd. Voor sommigen moeten de opbrengsten naar het goederenvervoer terugvloeien, 
meer bepaald voor de realisatie van noodzakelijke wegeninfrastructuurprojecten. Andere 
willen de opbrengsten bestemmen voor wegeninfrastructuur en ook andere 
mobiliteitsinitiatieven, zoals het openbaar vervoer, maar dan mits een resultaatsverbintenis. 
Een andere piste is de opbrengsten aan te wenden voor de realisatie van missing links, maar 
niet op automatische basis. Wél op basis van de sociaal-economische rentabiliteit van het 
betreffende infrastructuurproject. Een vierde piste legt het accent meer op de fasering. Op 
korte en middellange termijn moeten binnen deze aanpak de opbrengsten gaan naar de 
veroorzakers van de externe kosten (+ naar de implementatie van het systeem). Op lange 
termijn zouden de opbrengsten dan moeten aangewend worden voor het openbaar vervoer en 
voor de (mede) financiering van de sociale zekerheid.  
 
De organisaties zijn het er wél over eens dat de aanwending van de opbrengsten transparant 
moet zijn en duidelijk zichtbaar voor de bevolking.  
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Vooral omwille van het maatschappelijk draagvlak moet de link tussen de heffing, de 
aanwending van de extra inkomsten en de concrete oplossing van een bepaald knelpunt (in de 
ruime betekenis van het woord, hierover zijn de meningen verdeeld) zo duidelijk mogelijk zijn. 
 
 

4 . 4 .  B o n d i g e  w e e r g a v e  v a n  d e  t u s s e n k o m s t e n  i n  h e t  d e b a t  

Voldoende middelen voor de realisatie van infrastructuur? 
 
SAV refereert naar internationale vergelijkingen om te stellen dat België steeds achteraan 
hinkt op het vlak van (wegen)infrastructuurinvesteringen. Economische groei betekent ook 
transportgroei, waardoor de realisatie van de missing links des te meer noodzakelijk zal zijn. 
Uiteraard alleen voor weloverwogen, verdienstelijke infrastructuurprojecten. 
 
Volgens VOKA moet zo snel mogelijk een knelpuntenheffing worden ingevoerd om op die 
manier de noodzakelijke missing links voor personen- en vrachtvervoer mee te financieren.  
 
Havenbedrijf Antwerpen wijst erop dat bij de introductie van een nieuw heffingssysteem, 
rekening gehouden wordt met de afstemming op de reeds bestaande systemen (tolheffingen in 
verschillende tunnels). 
 
Voor het ABVV moeten ook de missing links in het openbaar vervoer aangepakt worden. 
 
Geert Wets wijst op het belang van een duidelijke en op relatief korte termijn zichtbare link 
tussen de aanwending van de opbrengsten en de oplossing van een concreet knelpunt. Dit 
hoeft niet noodzakelijk een infrastructureel knelpunt te zijn zoals de aanleg van een missing 
link. Om een zo groot mogelijk draagvlak te realiseren moet de (betrokken) bevolking zo 
rechtstreeks mogelijk voelen dat er met de inkomsten van een prijsinstrument (waarvoor zij 
mee hebben betaald) concrete oplossingen worden aangeboden. Zo zal bij een algemeen 
gebiedsdekkend instrument deze link tussen heffing en aanwending van de opbrengsten 
minder voelbaar zijn. Bij een stedelijke cordonheffing daarentegen is er een duidelijker 
verband tussen de opbrengsten van het systeem en de knelpunten die ermee opgelost 
worden. 
Volgens hem is het ook belangrijk dat de opbrengsten van een prijsinstrument worden bepaald 
door een afzonderlijke instelling. 
 
Volgens Cathy Macharis noodzaakt de infrastructuur in Vlaanderen ons – omwille van het 
gevaar op sluipverkeer - om een gebiedsdekkend systeem uit te werken. Een cordonheffing is 
in Vlaanderen eveneens omwille van de ruimtelijke structuur eerder moeilijk te realiseren. 
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Wat met de mogelijkheden voor compensatie? 
 
Volgens Febetra zijn de mogelijkheden om via de verkeersbelasting en de accijnzen, omwille 
van de door Europa opgelegde minimumniveaus, te compenseren, zeer beperkt.  
 
Volgens SAV moet men rekening houden met de politieke realiteit. Opbrengsten bestemmen 
voor macro-economische doelstellingen brengt ons in een communautaire discussie. Er is 
momenteel nog grote onzekerheid over compensaties in het vrachtvervoer in de EU. De 
afschaffing van het Eurovignet zal door de EU niet beschouwd worden als een compensatie. 
 
VAB is van oordeel dat compensatie kan via de uitbouw van alternatieven die daardoor 
performanter gaan worden. Het systeem moet niet als doel hebben om geld op te brengen, wél 
om problemen op te lossen. 
 
Volgens BBL moet gecompenseerd worden door vermindering van de vaste kost en een 
verhoging van de variabele kost.  
 
Volgens het ACV is een duidelijk zicht op de return en dus transparantie erg belangrijk. 
Inzake de lastenverlaging op arbeid: enerzijds ondermijnt dit de progressiviteit van de 
belastingen, anderzijds zullen vooral de bedrijven profiteren van de belastingverlaging, 
arbeiders zullen hogere mobiliteitsbelasting moeten betalen. 
Inkomsten van mobiliteitsbelasting zijn eigenlijk een onzekere factor die niet beantwoordt aan 
de vereisten van een structurele financiering van de sociale zekerheid. 
 
VOKA is van oordeel dat volledige compensatie voor de transportsector niet mogelijk zal zijn. 
Opbrengsten moeten dan ook aangewend worden ten behoeve van deze doelgroep. 
 
GTL dringt aan op een grondig onderzoek van de opbrengsten en de kosten van de in te 
zetten prijsinstrumenten. Iedereen stemt hiermee in. 
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5.  Bijdrage van aangeschreven organisat ies 
zonder afzonderl i jke inbreng in de 
debatconferent ies 

Naast de organisaties die een afzonderlijke inbreng hebben gedaan tijdens de 
debatconferenties (19 organisaties) stuurden een aantal organisaties die oorspronkelijk 
werden uitgenodigd om te participeren aan het debat, naderhand hun standpunten alsnog 
door. Omwille van de timing was een afzonderlijke inbreng tijdens de debatconferenties 
evenwel niet meer mogelijk. Maar omdat het de bedoeling was om een zo ruim mogelijke 
consultatie van het maatschappelijk middenveld te organiseren en als dusdanig kennis te 
kunnen nemen van de visies van zoveel mogelijk betrokken groepen en organisaties, is beslist 
om deze bijdragen in een afzonderlijk hoofdstuk toch op te nemen in dit verslag. 
 
Het gaat om de volgende organisaties : 
 

 Taxistop (samen met Cambio) 
 VVP (Vereniging van Vlaamse Provincies) 
 De Nederlandstalige Vrouwenraad 

 
 
De standpunten van Taxistop/Cambio 
 
Wanneer het de overheid louter te doen is om de invoering van een wegenvignet dat de 
gebruiker tegen een vast bedrag dient aan te kopen om gebruik te mogen maken van de 
wegeninfrastructuur (en dit ter compensatie van de wegenbelasting), dan lijkt dit een puur 
financiële overweging (mee laten betalen doorgaand verkeer) waar noch Taxistop noch 
Cambio een standpunt rond wensen in te nemen gezien dit niet direct raakpunten vertoont met 
de werking van beide organisaties. Wat de besteding van de verworven inkomsten betreft 
wordt ervoor gepleit om deze niet uitsluitend te investeren in wegeninfrastructuur, maar ze 
ook gedeeltelijk te gebruiken voor de verdere uitbouw van duurzame vervoersmodi als 
openbaar vervoer, carpooling en autodelen. 
  
Indien daarentegen geopteerd wordt om op termijn mobiliteitssturend te werken, dan zijn beide 
organisaties voorstander van een gedeeltelijke variabilisering van de kosten door middel van 
een slimme kilometerheffing waarbij de heffing voor de weggebruikers varieert in functie van 
tijd en plaats en waarbij ook bekeken moet worden in welke mate duurzame verplaatsingsmodi 
een eventuele vrijstelling of vermindering moeten krijgen.  
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Maar een variabilisering mag geenszins tot gevolg mag hebben dat de aanschaf van een 
wagen te goedkoop wordt, waardoor men in de "eigendomsval" dreigt te trappen. Daarmee 
wordt bedoeld dat als de aanschaf van een wagen te goedkoop wordt, dit ongetwijfeld 
zal leiden tot een sterke stijging van het wagenbezit. Dit is op zich al een sterke stimulans voor 
het gebruik van die eigen wagen (die dan toch voor de deur staat) en zal zeker een negatieve 
invloed hebben op het gebruik van duurzamer alternatieven zoals bijvoorbeeld het openbaar 
vervoer. Dus niet alleen de gebruiksprijs, maar ook het bezit van een wagen is één van de 
factoren die een invloed hebben op het gebruik van de wagen zodat bij het invoeren van een 
variabel heffingssysteem gezocht zal moeten worden naar een evenwicht tussen beide 
elementen.  
 
Daarbij mag bovendien niet over het hoofd gezien worden dat ook een stilstaande wagen tal 
van externe kosten veroorzaakt. Bijvoorbeeld via de inname van schaarse openbare ruimte 
door het stilstaande wagenpark of door het feit dat van het totale energiegebruik van een 
auto ca. 20% naar de productie ervan gaat. Dit zijn extra argumenten om het bezit van een 
wagen op zich evenmin te goedkoop te maken en te zoeken naar alternatieve vormen van 
autogebruik die hier wel tot een efficiënter beheer van de schaarse middelen leiden (zoals bijv. 
autodelen). 
 
 
De standpunten van de Nederlandstalige Vrouwenraad  
 
Eerst en vooral wenst de Vrouwenraad duidelijk te maken dat het debat en de te nemen 
maatregelen rekening moeten houden met de gevolgen ervan voor zowel vrouwen als 
mannen, onder meer op het verplaatsingsgedrag. Er zijn zeer weinig cijfers voorhanden inzake 
het verplaatsingsgedrag. Volgens de laatste onderzoeksresultaten naar het 
verplaatsingsgedrag bleken een aantal factoren bleken bepalend te zijn voor het 
verplaatsingsgedrag met de wagen: leeftijd, scholingsgraad, inkomen en ook sekse. Wat dit 
laatste betreft stelde het onderzoek vast dat mannen en vrouwen even vaak in de auto zitten, 
evenveel verplaatsingen doen maar minder kilometers afleggen per dag: vrouwen 26 km en 
mannen 40 km. De Lijn heeft 60% vrouwen als reiziger. 
Er wordt op gewezen dat er reeds een aantal prijsinstrumenten bestaan in België : Er is het 
eurovignet voor vrachtwagens van 12 ton en zwaarder (het houdt evenwel geen rekening met 
het aantal kilometers, wel met milieunormen), er zijn de verkeersbelastingen in functie van het 
fiscaal vermogen van het voertuig, er is de belasting op de inverkeerstelling, er is de 
aanvullende verkeersbelasting, de accijnscompenserende belasting en er is ook lokale 
tolheffing (bijv. Liefkenshoektunnel). 
 
Indien er een nieuw prijsinstrument wordt ingevoerd moet dit in de eerste plaats bijdragen in 
de verhoging van de mobiliteit van iedereen, geen nieuwe vormen van verkeersarmoede. 
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Andere doelstellingen zijn de financiering van infrastructuur (aanleg, ontwikkeling, beheer en 
exploitati), het verminderen van de congestie, een efficiënter gebruik infrastructuur, een 
vermindering van de ecologische schade (behalen van Kyoto-doelstellingen), een eerlijkere 
verdeling voor betalers, het wijzigen van verkeerspatronen en de financiering van 
hinderverlagende maatregelen. 
 
De Vrouwenraad opteert voor een prijsinstrument/wegenvignet voor zowel personenwagens 
als vrachtwagens (buitenlanders en Belgen) en voor het gehele wegennet. Het instrument 
moet gedifferentieerd worden naargelang het gaat om personenwagens, lichte vrachtwagens, 
vrachtwagens en privé autobussen. Voor buitenlandse toeristen moeten aparte tarieven 
worden voorzien naargelang de verblijfsduur in België. Andere vormen van differentiatie zijn 
mogelijk (bijv. op basis van de vervuilingsgraad, het aantal kilometers, enz…) maar zijn binnen 
de Vrouwenraad nog niet nader besproken. Er moet gekozen worden voor het meest 
eenvoudig te implementeren systeem. 
 
De kritische succesfactoren om de invoering van een prijsinstrument mogelijk te maken zijn 
vooral het vastleggen van duidelijke doelstellingen en goede voorbereiding, alsook de keuze 
voor een eenvoudig te implementeren systeem. Daarnaast zal ook de realisatie van een 
maatschappelijk draagvlak met de acceptatie door alle stakeholders belangrijk zijn en zal het 
instrument moeten bijdragen tot een duurzaam mobiliteitsbeleid waarbij de middelen moeten 
terugvloeien naar duurzame mobiliteitsprojecten (bijvoorbeeld de afschaffing van eerste klasse 
bij de NMBS, onderzoek naar duurzame technologie en energiebronnen, systeem van 
taxichecques voor personen met een handicap en personen met een verminderde 
zelfredzaamheid,…).  Eveneens belangrijk is dat de kosten van het systeem beheersbaar 
blijven en dat het moet gaan om een systeem voor gans België. 
 
Er moeten vrijstellingen worden voorzien voor het openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro), 
de hulpdiensten, het schoolvervoer, voor het collectief vervoer die werkgevers organiseren ten 
behoeve van het personeel en voor werknemers die een carpoolcontract afsluiten (zelf 
chauffeur zijn). 
 
De volgende kosten moeten in rekening worden gebracht bij de betaling van het tarief : in 
eerste instantie de infrastructuurkosten voor aanleg wegen, onderhoudskosten, operationele 
kosten van het systeem, kosten van duurzame investeringen (openbaar vervoer), 
ongevallenkosten, ongevallenpreventiekosten en milieukosten.  
 
De opbrengsten moeten aangewend worden voor het beheer en exploitatie van de 
wegeninfrastructuur, de financiering van het openbaar vervoer en voor projecten die duurzame 
mobiliteit voor iedereen bevorderen. Met andere woorden, de opbrengsten moeten 
terugvloeien naar initiatieven ten behoeve van het mobiliteitsbeleid. 
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Indien een prijsinstrument wordt ingezet moet de verkeersbelasting worden afgeschaft. De 
accijnzen en de inschrijvingstaks moeten behouden blijven. 
Wat het eurovignet betreft moet er worden onderzocht welke oplossing de beste is (bijv. 
uitbreiding naar wagens boven de 3 ton voor goederentransport en apart systeem voor 
personenwagens of uitstappen uit het eurovignet systeem en een nieuw prijsinstrument voor 
alle voertuigen). 
 
De invoering van een nieuw prijsinstrument/wegenvignet zou zowel verkeerskundige-, milieu-, 
sociale- en economische gevolgen in de richting van meer duurzaamheid voor ogen moeten 
houden. In functie daarvan moet afgewogen worden welk prijsinstrument of combinatie van 
prijsinstrumenten daarvoor het meest geschikt zijn, gegeven de bestaande 
wegeninfrastructuur in Vlaanderen. 
 
Een afstemming van de beleidskeuze op Brussel en Wallonië is evident. Wat betreft de 
Europese systemen kan gekeken worden naar de functionaliteit en efficiëntie van de 
verschillende modellen (gegeven hun lokale wegenomstandigheden en doelstellingen), de 
mate waarin deze model kunnen staan voor Vlaanderen/België en op basis daarvan zou een 
keuze gemaakt kunnen worden.  
 
 
De standpunten van de VVP 
 
De Vlaamse provincies beheren in totaal een 600 kilometer wegen. Tijdens het 
kerntakendebat (2003) werd beslist dat de provincies in de toekomst geen wegbeheerder meer 
zullen zijn. Betalen voor het gebruik van verkeersinfrastructuur is voor de provincies dan ook 
eerder marginaal. Het is bijgevolg moeilijk om uitspraken te doen over de doelstellingen, de 
kritische succesfactoren, de doelgroepen, de praktische inzet, de in rekening te brengen 
kosten en de afstemming. 
 
Daartegenover staat dat de Vlaamse provincies “het fietsbestuur” bij uitstek zijn en daarin 
worden erkend door de Vlaamse overheid om samen het fietsbeleid uit te tekenen en vorm te 
geven. In het kader van de aanwending van de opbrengsten van het wegenvignet pleiten de 
provincies ervoor om deze middelen o.a. te gebruiken voor de oprichting van een Fietsfonds 
voor de aanleg van fietsinfrastructuur (waarin middelen van de Vlaamse overheid en de 
provincies worden samengebracht om op een versnelde wijze werk te maken van het 
bovenlokaal fietsnetwerk op gemeentewegen).  
 
Uitgaande van het streefdoel om het aandeel van de fietsverplaatsingen in het totaal aantal 
verplaatsingen op te trekken van 15 % in 2000 naar 19% in 2010, zoals opgenomen in de 
beleidsnota van minister Van Brempt, stellen de provincies voor dat een deel van de 
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opbrengsten wordt geïnvesteerd in de aanleg van fietsinfrastructuur. De Vlaamse provincies 
hebben in opdracht van de Vlaamse Regering het “bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk” 
uitgetekend waardoor de basis is gelegd voor het aanleggen van fietsinfrastructuur op 
bovenlokaal niveau. Dit (grotendeels virtueel) netwerk omvat + 11.000 km fietspaden, waarvan 
+ 3.500 km langs gewestwegen, + 600 km langs provinciale wegen en + 6900 langs 
gemeentewegen. Van deze fietspaden is slechts een beperkt gedeelte gerealiseerd 
(gemiddeld 30%, 43 % langs gewest- en provinciewegen, 19 % langs gemeentewegen). Naast 
een vol te houden inspanning van het Vlaamse gewest voor de realisatie van het netwerk 
langs gewestwegen is vooral de realisatie van fietspaden op het gemeentelijk wegennet toe 
aan een inhaaloperatie. 2/3 van het netwerk ligt immers op gemeentewegen. 
 
Meer fietsen heeft positieve effecten op diverse terreinen zoals milieu (emissies), geluid, 
mobiliteit (door voor korte verplaatsingen over te stappen op de fiets kan de verkeersdrukte tot 
5 % afnemen), gezondheid en ruimtegebruik. 
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Bijlagen 

Bi j lage 1  –  samenstel l ing van de begeleidende 
stuurgroep 

De stuurgroep is samengesteld uit het SERV–secretariaat, vertegenwoordigers van de drie 
betrokken kabinetten en de ambtelijke werkgroep. De stuurgroep begeleidt de 
werkzaamheden en beslist over de belangrijke onderdelen van het proces op voorstel van het 
SERV–secretariaat : uitnodiging van de maatschappelijke groepen, de vragenlijst, de experts, 
de organisatie van de conferenties en het verslag.  
 

Erwin AERTS  Kabinet Vlaams minister Van Mechelen 
Filip BOELAERT Kabinet Vlaams minister Peeters 
Sven GEERTS Ministerie Vlaamse Gemeenschap 
Marleen GOVAERTS Ministerie Vlaamse gemeenschap 
Karel HAUMAN Kabinet Vlaams minister Van Mechelen 
Eric KENIS Ministerie Vlaamse Gemeenschap 
Goedele SANNEN Kabinet Vlaams minister Van Brempt 
Frank VAN THILLO Kabinet Vlaams minister Van Brempt 
Martine VANHOVE Ministerie Vlaamse Gemeenschap 
Ellen VERCAIGNE Ministerie Vlaamse Gemeenschap 
Carol VERCARRE Ministerie Vlaamse gemeenschap 
Jean-Pierre VIJVERMAN Ministerie Vlaamse Gemeenschap 
Ann WUYTS Ministerie Vlaamse Gemeenschap 

 
+ SERV-secretariaat 
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Bij lage 2  –  samenstel l ing van het  expertcomité 

 
Het expertcomité is samengesteld uit de stuurgroep (zie bijlage 1), aangevuld met experts uit 
de academische wereld. De experts zijn :  
  
 

Dirk ENGELS Universiteit Gent 
Cathy MACHARIS VUB 
Theo NOTTEBOOM Universiteit Antwerpen 
Stef PROOST KU Leuven 
Geert WETS Universiteit Hasselt 
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Bij lage 3  –  de vragenl i jst  
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Vragenlijst voor het maatschappelijk debat over “betalen voor het 
gebruik van de infrastructuur” 

 
 
 
 
1. De doelstellingen  
 
Probleemstelling : 
 
In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering wordt de invoering van een wegenvignet 
aangekondigd. Met het voorstel voor de invoering van een wegenvignet streeft de Vlaamse 
Regering volgens het regeerakkoord naar “de invoering van het wegenvignet ter vervanging 
van de verkeersbelasting, zodat voortaan iedereen, ook buitenlanders, betaalt voor het 
gebruik van onze wegeninfrastructuur.” Bovendien zal ook gezocht worden naar “de 
mogelijkheid om positieve stimulansen in te voeren voor veilig rijgedrag”. De betrokken 
ministers (respectievelijk de ministers bevoegd voor openbare werken, mobiliteit en financiën) 
besteden aandacht aan deze doelstelling in hun beleidsnota’s. De klemtonen die zij leggen 
sluiten nauw aan bij de prioritaire behoeften en doelstellingen in hun eigen beleidsdomein. De 
precieze modaliteiten en doelstellingen van de invoering van een prijsinstrument liggen nog 
niet vast (vermindering van de congestie, financiering infrastructuur, efficiënter gebruik van de 
infrastructuur, vermindering van ecologische schade, eerlijkere verdeling bekomen in wie 
betaalt, verkeerspatronen veranderen, intermodale shift in transport stimuleren, financiering 
van hinderverlagende maatregelen, vergoeding van de dragers van externe kosten …). 
 
Vraag : 
 
De inzet van een prijsinstrument wordt in het vooruitzicht gesteld.  
Als zo’n prijsinstrument er komt, welke doelstellingen worden door u vooropgezet? Aan 
welk prijsinstrument denkt u om deze doelstellingen te realiseren? Hoe belangrijk is 
voor u de invoering van dit prijsinstrument in verhouding tot andere instrumenten met 
het oog op het bereiken van dezelfde doelstellingen? 
 
 
 
2. Kritische succesfactoren om de invoering van dit prijsinstrument mogelijk te maken  
 
Probleemstelling : 
 
Binnen het geheel van maatregelen voor de ontwikkeling van een Vlaams mobiliteitsbeleid is 
een prijsinstrument een nieuw gegeven, afgezien van enkele bestaande systemen van 
tolheffing op enkele specifieke locaties en het bestaan van een Eurovignet voor het 
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vrachtvervoer (zwaarder dan 12 ton). .De invoering van een prijsinstrument kan ongetwijfeld 
de aanzet zijn van een belangrijke hervorming in de manier waarop betaald wordt voor het 
gebruik van de wegeninfrastructuur. Om succes te hebben moeten een aantal voorwaarden en 
kritische succesfactoren (factoren die er voor zorgen dat de maatregel ook effect heeft) 
vervuld worden.  
 
Vraag :  
 
Wat zijn de kritische succesfactoren die gepaard gaan met de realisatie van dit 
prijsinstrument? Welke voorwaarden moeten vervuld worden bij de inzet van dit 
prijsinstrument voor het realiseren van de doelstellingen die u vooropzet?  
 
 
 
3. Voor welke verkeersdeelnemers is het bedoeld? 
 
Probleemstelling : 
 
Diverse Europese landen hebben reeds één of ander systeem voor de aanrekening van het 
gebruik van de wegeninfrastructuur ingevoerd of bereiden de invoering ervan voor. 
Prijsinstrumenten worden zowel ingezet voor het vrachtvervoer als het personenvervoer. 
 
Er zijn landen die een nationaal afstandsgebonden heffing kennen specifiek voor het 
vrachtvervoer (Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland). Maar het thema van uitbreiding naar de 
rest van het wegvervoer (inclusief personenvervoer) is expliciet of impliciet steeds meer aan 
de orde. 
De zogenaamde zoneheffingen in hoofdzakelijk stedelijke gebieden (bijv. de congestion 
charge in Londen), en de trajectheffingen (bijv. de tolwegen) slaan zowel op personen- als 
goederenvervoer.  
 
Daarnaast kunnen er bepaalde groepen vrijgesteld worden (bijvoorbeeld collectief vervoer, 
taxichauffeurs, motorrijders, hulpdiensten, uitzonderlijk vervoer,…) of een korting genieten 
(bijvoorbeeld Belgen, veelgebruikers,…) . 
 
Vraag : 
 
Indien een prijsinstrument in Vlaanderen wordt ingevoerd, voor welke 
verkeersdeelnemers (personenvervoer, vrachtvervoer, buitenlanders, Belgen,…) moet 
het worden toegepast? Voor welke groepen dient een vrijstelling en/of vermindering 
uitgewerkt te worden? 
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4. Wat wordt het in de praktijk ? 
 
Probleemstelling : 
 
Uit de toelichting van vorige vraag kan men afleiden dat je op verschillende locaties een 
prijsinstrument kan inzetten: in stedelijke gebieden, op bepaalde types wegen, over een hele 
regio/land,… De specifieke locaties zijn afhankelijk van de nagestreefde doelstellingen. 
Grosso modo kunnen de systemen onderverdeeld worden naar gelang van de techniek die 
gebruikt wordt om de heffing in de praktijk toe te passen (zoneheffingen, trajectheffingen, 
afstandsgebonden heffingen). De evolutie van de gebruikte technieken heeft vooral te maken 
met de voortgang op het vlak van elektronische heffing zonder onderbreking van de 
verkeersstroom. Dat een prijsinstrument in de praktijk moet functioneren met een minimale 
impact op de verkeersafwikkeling en met het oog op een maximale verkeersveiligheid lijkt 
evident. De techniek speelt hier dus een essentiële rol. De specifieke situatie van Vlaanderen 
speelt hier ook een belangrijke rol: een dicht wegennet, een hoog aandeel transitverkeer, de 
ruimtelijke ordening, …. 
De gestelde heffing kan nog aangepast worden aan het type voertuig, het tijdstip waarop men 
rijdt,… 
 
Ook de manier waarop er betaald wordt, kan erg verschillen: tolhuisjes, elektronisch, met of 
zonder herkenning,… Naar privacy en handhaving toe, brengen de diverse systemen uiteraard 
andere implicaties met zich mee. 
 
Vraag : 
 
Waar moet het instrument ingezet worden? 
Op welk type wegen? 
Hoe wil je het prijsinstrument laten differentiëren? 
Op welke manier dient de betaling te gebeuren? 
 
 
5. Waarvoor betalen? 
 
Probleemstelling :  
 
Indien een prijsinstrument wordt ingevoerd, zal in de praktische uitwerking ervan, de hoogte 
van het tarief en vooral ook de manier waarop het tarief wordt bepaald één van de 
belangrijkste aspecten zijn. De prijszetting zal mee afhankelijk zijn van de vooropgezette 
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doelstellingen en van de aard van het nieuw in te voeren prijsinstrument. Anderzijds zal de 
prijszetting ongetwijfeld ook bepalend zijn voor de realisatie van deze doelstellingen.  
 
Vraag : 
 
Welke kosten moeten in rekening gebracht worden bij het bepalen van het tarief: 
infrastructuurkosten voor de aanleg van wegen, onderhoudskosten, operationele kosten 
van het systeem, kosten van duurzame investeringen, congestiekosten, 
ongevallenkosten, milieukosten, ongevalpreventiekosten…? 
 
 
6. Wat doen we met de opbrengsten en welke andere effecten zijn te verwachten? 
 
Probleemstelling : 
 
De invoering van een prijsinstrument is een belangrijke hervorming. Het nieuwe prijsinstrument 
zal hoe dan ook opbrengsten genereren. Die zullen op de eerste plaats nodig zijn voor de 
dekking van de operationele kosten. In sommige gevallen (bijv. eurovignet) kan het dat die 
opbrengsten in de plaats komen van bestaande algemene middelen van de Vlaamse 
Regering. Het is mogelijk dat er geen meeropbrengsten zijn in vergelijking met de huidige 
situatie.  
Voor de besteding van deze eventuele meeropbrengsten zijn enkele grote pistes te 
onderscheiden: financiering van wegeninfrastructuur, compensatie van de weggebruikers, 
terugvloeiing naar het transportsysteem in zijn geheel (incl. alternatieve modi), inkomsten voor 
de algemene middelen van de Vlaamse Regering, vergoeding van de dragers van externe 
kosten, … 
 
Een prijsinstrument zal niet alleen opbrengsten genereren, maar ook sociale, economische, 
verkeerskundige en milieu- effecten opleveren. De inschatting van deze effecten is van 
essentieel belang om de gemaakte keuzes te beoordelen.  
 
Vraag : 
 
Waarvoor moeten de opbrengsten van dit prijsinstrument aangewend worden ? 
Wat moet er gebeuren met de reeds bestaande heffingen en belastingen op transport 
zoals accijnzen, eurovignet, inschrijvingstaks,… ?  
 
Welke overige effecten (sociale, economische, verkeerskundige, milieu- effecten) zal de 
invoering van een heffing voor het gebruik van de wegeninfrastructuur hebben volgens 
u?  
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7. Afstemming met andere gewesten en met Europa.  
  
Probleemstelling : 
 
In een groot aantal landen, ook binnen de Europese Unie, is reeds één of andere vorm van 
heffing voor het gebruik van de wegeninfrastructuur ingevoerd. Anderen zijn druk bezig met de 
voorbereidingen voor de invoering ervan. Zuid- Europa kent vooral systemen van ‘péage’ op 
een gesloten netwerk van snelwegen. Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland hebben een 
(verschillend) systeem voor heffingen t.a.v het vrachtvervoer. In London en Noorwegen 
werden dan weer systemen van cordonheffingen ingevoerd (tol in stedelijk gebied). Met 
andere woorden, binnen de Europese unie kan een ganse waaier van verschillende, meestal 
niet compatibele, heffingsystemen voor het gebruik van de wegeninfrastructuur worden 
vastgesteld.  
Bij de invoering van een prijsinstrument in Vlaanderen moet men echter wel rekening houden 
met het Eurovignetverdrag van 9 februari 1994, de Eurovignetrichtlijn (richtlijn 1999/62/EG) die 
ter wijziging voorligt in het Europees parlement en de goedgekeurde Europese richtlijn over de 
interoperabiliteit van elektronische tolheffingsystemen (richtlijn 2004/52/EG). In onze 
Belgische context spelen daarenboven de gewesten een heel belangrijke rol in dit dossier, 
zodat het probleem van afstemming zich hoe dan ook gaat stellen.  
 
Vraag : 
 
Hoe en in welke mate moeten de beleidskeuzen die Vlaanderen maakt afgestemd 
worden op die van de andere regio’s en op de ontwikkelingen binnen de Europese Unie?  
 
 
 8. Nog bijkomende elementen? 
 
Aanvullende bemerkingen en standpunten : 
 
Hier kunnen invalshoeken of thema’s met betrekking tot de invoering van een prijsinstrument 
worden aangehaald die volgens u niet aan bod kwamen in de voorgaande vragen.  
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Bij lage 4 –  deelnemende organisat ies met  inbreng 
op de debatconferent ies 

19 Maatschappelijke organisaties hebben de vragenlijst ingevuld teruggestuurd en hebben 
tijdens de debatconferenties hun standpunten toegelicht. Het gaat om de volgende 
organisaties, in alfabetische volgorde : 
 

1. ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond) 
2. ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond) 
3. ACLVB (Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België) 
4. BBL (Bond Beter Leefmilieu) 
5. BOERENBOND (Vlaamse beroepsorganisatie voor de agrarische ondernemer) 
6. FBAA (Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en van Reisorganisatoren) 
7. FEBETRA (Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners) 
8. FIETSERSBOND 
9. GEZINSBOND 
10. GTL (Nationale Beroepsorganisatie Taxiondernemingen) 
11. KOMIMO (Koepel Milieu en Mobiliteit) 
12. SAV (Beroepsorganisatie van de Vlaamse goederentransportondernemers) 
13. TOURING 
14. TRANSCOM (ACV transport- en communicatiesector) 
15. UPTR (Unie van Professionele Transporteurs en Routiers) 
16. UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers) 
17. VAB (Vlaamse Automobiel Bond)  
18. VOKA (Vlaams Economische Verbond - Kamers van Koophandel) 
19. VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) 

 
De verdeling van de toelichtingen van de maatschappelijke groepen over de drie conferenties: 
 

13 oktober 27 oktober 10 november 
FEBETRA UPTR SAV 
VOKA UNIZO FBAA 
VAB TOURING BOERENBOND 
ABVV ACV ACLVB 
BBL KOMIMO GEZINSBOND 
 FIETSERSBOND VVSG 
 GTL TRANSCOM 
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Bij lage 5  –  expert iseverslagen van de experts 
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Expertiseverslag Geert Wets, 
universiteit Hasselt 

1.  In le iding 

Transport speelt een essentiële en positieve rol in de economie. Het is een noodzakelijke 
voorwaarde voor sociale en economische groei, internationale handel is in belangrijke mate 
afhankelijk van efficiënt vervoer. Transport brengt echter ook aanzienlijke sociale en 
economische kosten met zich mee, terwijl de impact op het milieu steeds duidelijker wordt. 
Stijgende emissies blijven het milieu schaden, ondanks (inter)nationale maatregelen om deze 
te beperken; ongevallen met giftige producten veroorzaken zware schade aan de omgeving; 
wagens, vliegtuigen, trucks, enz. verbruiken enorm veel energie, zonder voldoende rekening 
te houden met de langetermijn effecten voor de brandstofvoorraad. Hoewel de mogelijkheid 
om zich te verplaatsen de levenskwaliteit van mensen meestal aanzienlijk verhoogt, is er een 
stijgend gevoel van verkeersonveiligheid: verkeersongevallen en verkeersagressie zorgen 
bijvoorbeeld voor veel sociaal leed, terwijl verkeersarmoede vooral bij de oudere en minder 
mobiele bevolkingsgroepen een steeds groter probleem wordt.  
 
Onderzoek gebaseerd op voorspellingen voor het nationaal inkomen, de internationale handel 
en de tendens tot urbanisatie, toont aan dat de Europese vraag naar transport de komende 
jaren verder zal stijgen. De sterke economische groei van ontwikkelingslanden over de hele 
wereld – en dan vooral in Zuidoost-Azië – is een belangrijke oorzaak voor de verwachte 
wereldwijde mobiliteitsstijging, net zoals de huidige globalisering. (Europese Commissie, 2001; 
Verenigde Naties, 2001) Als er geen maatregelen worden genomen, zullen de negatieve 
gevolgen van mobiliteit gelijke tred houden met de snel groeiende vraag. Zowel nationale 
overheden als internationale instanties zijn zich van deze problematiek bewust (zie 
bijvoorbeeld Kyoto Protocol, internationale conventies,…), maar vooral nationale regeringen 
kunnen zich niet veroorloven dat de economische ontwikkeling van hun land wordt afgeremd 
door transportbeperkingen. Anderzijds kunnen ze de consequenties van de mobiliteitsgroei 
ook niet negeren, aangezien de levenskwaliteit en de sociale welvaart in hun land dan 
onvermijdelijk in het gedrang komen. (Ogden, 1996; Verenigde Naties, 2001) 
 
Vooral in grote metropolen, zoals Singapore, New York, Tokio, Londen en Parijs zorgen 
toenemende verkeersstromen van voor grote problemen, zoals een dalende toegankelijkheid, 
zware congestie, geluidsoverlast, geurhinder, smog, een verminderde verkeersveiligheid, enz. 
Nationale regeringen en lokale overheden zoeken de oplossing voor het transportprobleem in 
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toenemende mate in Travel Demand Management, i.e. het managen van de vraag naar 
transport. Het grote voordeel van TDM is de geïntegreerde aanpak van het 
mobiliteitsprobleem door verschillende beleidsinstrumenten te combineren. Dit omvat 
strategieën voor ruimtelijke planning, verbeteringen aan het openbaar vervoer, aanmoediging 
van niet-vervuilende vervoermiddelen (bijvoorbeeld: elektrische auto) en van langzaam 
verkeer (bijvoorbeeld: te voet, fiets, enz.), investeringen in betere infrastructuur en 
verkeersbeperkende maatregelen (bijvoorbeeld: snelheidslimieten, zones plaatselijk verkeer, 
parkeergeld, enz.). Eén van deze verkeersbeperkende maatregelen, namelijk rekeningrijden 
(ook wel road pricing genoemd), is momenteel een veelbesproken onderwerp in de politieke 
wereld, in de media en in de onderzoekswereld. Hoewel binnen mobiliteitsonderzoek 
rekeningrijden reeds vroeger onder de loep genomen werd – wat blijkt uit publicaties van 
onder andere het Brits Ministerie voor Transport (1964), Couch (1974) en Roth (1990) – heeft 
de technologische vooruitgang van de laatste jaren de implementatie van zulke prijssystemen 
sterk vereenvoudigd.  
 

2.  Doelstel l ingen van rekeningr i jden 

De term rekeningrijden wordt in de transportliteratuur als overkoepelend begrip gebruikt voor 
verschillende beleidsmaatregelen. Al deze maatregelen hebben als gemeenschappelijke factor 
dat aan weggebruikers een heffing opgelegd wordt, die economisch gezien als weergave van 
de externe kost van wegtransport voor een marginale gebruiker bedoeld is. Met de externe 
kost wordt in principe het geheel van kosten bedoeld, die op de samenleving wegen als gevolg 
van wegtransport. Rekeningrijden is op die manier een correctie van het marktmechanisme 
voor wegvervoer: het evenwicht tussen vraag en aanbod van transport incorporeert de 
negatieve gevolgen van vervoer niet efficiënt genoeg en daardoor is interventie van de 
overheid nodig om de externe kosten in rekening te brengen. De vraag naar transport, die de 
overheid probeert te beïnvloeden door de invoering van rekeningrijden, zal veranderen 
doordat weggebruikers onder invloed van de heffingen hun verplaatsingsgedrag wijzigen. Ze 
zullen bijvoorbeeld hun route of bestemming wijzigen, hun planning herzien, van 
transportmiddel veranderen, enz. Op die manier wordt enerzijds geprobeerd de vraag naar 
wegvervoer en de daaruit voortvloeiende negatieve gevolgen te reduceren en anderzijds de 
kost van wegtransport zo veel mogelijk toe te wijzen aan de veroorzakers (Bonsall en Shires, 
2005; Crals en Vereeck, 2003; Europese Commissie, 2001; Steg, 2003). 
 
Naast de directe doelstellingen van rekeningrijden worden soms ook een aantal indirecte 
doelstellingen vooropgesteld (b.v. verbetering van de verkeersveiligheid, positieve milieu 
gevolgen door een verlaagde uitstoot van emissies). In het algemeen kunnen we stellen dat 
hier best gewaarschuwd wordt voor overtrokken verwachtingen (b.v. ten aanzien van milieu) 
alsook dat rekeningrijden ook negatieve neveneffecten heeft zoals sluipverkeer, modal shift 
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naar minder veilige transportmodi wat de verkeersveiligheid negatief kan beïnvloeden.  
 
Een – vooral voor de overheid belangrijk – bijkomend voordeel van rekeningrijden is dat deze 
systemen behoorlijke opbrengsten kunnen genereren, die natuurlijk samen met de kosten wel 
afhankelijk zijn van het geïmplementeerde systeem: een tolsysteem zal wat betreft dagelijkse 
werking meer kosten dan de invoering van een wegenvignet. Hoewel de kosten van de 
implementatie en van het onderhoud van de meeste prijssystemen niet onderschat mogen 
worden, kan de netto winst toch aanzienlijk zijn. Ter illustratie: de operationele kosten van de 
tolsystemen in Trondheim, Oslo en Bergen worden op respectievelijk 0.945, 9.72 en 1.35 
miljoen euro per jaar geschat, maar de bruto inkomsten worden respectievelijk op 9.585, 84.78 
en 8.505 miljoen euro per jaar beraamd. Het gebeurt bijgevolg dat overheden soms inkomsten 
als een prioritaire doelstelling nastreven in plaats van het reduceren van de vervoersvraag op 
bepaalde tijdstippen en plaatsen of het verminderen van de sociale, economische en 
milieuschade die transport veroorzaakt.  
 

3.  Kri t ische succesfactoren 

3 . 1 .  E f f e c t i v i t e i t  

Bekende voorbeelden van rekeningrijden zijn tolsystemen, kilometerheffingen en andere 
prijssystemen gericht op congestiereductie en kordonlicenties. Het is duidelijk dat zulke 
systemen zo effectief mogelijk georganiseerd moeten worden. Dit wil zeggen dat 
rekeningrijden de vraag naar transport moet verminderen, zonder in al te grote mate aan de 
persoonlijke vrijheid om zich te verplaatsen te raken. 
 
Steg (2003) identificeert drie factoren die van belang zijn voor de effectiviteit van 
rekeningrijden.  
 

 In de eerste plaats is de hoogte van de heffing van belang: te hoge prijzen zullen niet door 
de weggebruikers geaccepteerd worden, terwijl prijzen die te laag zijn, niet zullen aanzetten 
tot de gewenste gedragsveranderingen – of niet genoeg inkomsten zullen genereren, als dit 
het doel van de prijsmaatregelen is.  

 In de tweede plaats zal rekeningrijden effectiever zijn als de inning van de heffing en het 
eigenlijke gebruik van de transportfaciliteiten door weggebruikers elkaar snel opvolgen. 
Bijgevolg zal een tolsysteem bijvoorbeeld efficiënter zijn dan een jaarlijkse autobelasting.  

 Ten derde wordt er altijd van uitgegaan dat het opleggen van een heffing het individuele 
verplaatsingsgedrag significant beïnvloedt. Veel mensen zijn echter afhankelijk geworden 
van hun wagen en ze zijn bereid meer te betalen voor de flexibiliteit, het comfort, de 
snelheid, enz. die ze met hun wagen associëren. In dat geval zullen financiële 
overwegingen geen doorslaggevend effect hebben op verplaatsingsgedrag, tenzij er 
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kwalitatief hoogstaande alternatieve vervoerwijzen worden voorzien, waarbij bereikbaarheid, 
stiptheid, comfort, snelheid en toegankelijkheid van deze alternatieven van groot belang 
zijn. En zelfs dan kan de hoge inelasticiteit van de vraag naar autogebruik de effectiviteit 
van rekeningrijden verder ondermijnen. (Bonsall en Shires, 2005; Jones, 1998; Steg, 2003) 

 

3 . 2 .  A a n v a a r d i n g  d o o r  d e  b e vo l k i n g  

Hoewel al verschillende grote steden rekeningrijden succesvol hebben ingevoerd en ondanks 
de voordelen die deze systemen kunnen hebben, bijvoorbeeld efficiëntie, flexibiliteit en het 
genereren van inkomsten, staan overheden dikwijls weigerachtig tegenover de introductie van 
zulke maatregelen, omdat rekeningrijden op weinig steun vanuit de bevolking kan rekenen. 
Psychologisch is het voor weggebruikers moeilijk te aanvaarden dat ze moeten betalen voor 
iets dat ze zelf ook niet willen, i.e. congestie. Ze voelen zich persoonlijk niet verantwoordelijk 
voor het probleem en hen laten betalen zal – volgens hen – dan ook niet bijdragen tot de 
reductie van de congestie. Het gratis gebruik van de openbare weg wordt gezien als een 
verworven recht en rekeningrijden is en blijft in de ogen van de bevolking een vorm van 
belastingen, waardoor het opleggen van de heffing een heikel politiek onderwerp is. Toen de 
autoriteiten van de Noorse stad Bergen in 1983 besloten om een tolring in te voeren om de 
hoeveelheid wagens te beperken in de stad, stootten ze op grote publieke tegenstand: voor de 
officiële opening van de tolring wees een opiniepeiling van een bekende krant uit dat slechts 
13% van de lezers voorstanders was van het prijssysteem. De Britse autoriteiten ontmoetten 
gelijkaardige tegenkantingen vanuit de bevolking, toen ze in februari 2003 prijsmaatregelen 
implementeerden om de congestie in Londen te reduceren. Binnen een jaar echter, 
veranderde de publieke opinie zowel in Bergen als in Londen. De meerderheid van de 
respondenten van een Brits onderzoek verklaarde dat ze niet in hun verplaatsingen beperkt 
werden door de invoering van het rekeningrijden, terwijl 50% van de ondervraagde mensen in 
een Noorse studie positief stonden tegenover de Bergense tolring. Gelijkaardige resultaten 
werden gevonden voor de twee andere grote prijssystemen in Noorwegen, zijnde de tolring 
van Oslo en die van Trondheim: in beide steden werd een gestage groei in publieke bijval 
geobserveerd na de implementatie van de prijsmaatregelen. Weggebruikers kunnen hun 
mening hebben veranderd omdat ze meer tijd hebben gehad om over de voor- en nadelen van 
het prijssysteem na te denken, maar de stijgende bijval is waarschijnlijk toch eerder te danken 
aan het feit dat de mensen zelf konden constateren dat de ingevoerde maatregelen werkelijk 
bijdragen tot de oplossing van het transportprobleem (Cairns, 2005; Jones, 1998; Larsen, 
1988; Lian en Fearnley, 2005; Steg, 2003; Tretvik, 2003). 
 
Deze voorbeelden uit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk tonen aan dat ondanks publieke 
weerstand, het toch mogelijk is rekeningrijden succesvol te implementeren. Desondanks zal 
de introductie van zulke prijsmaatregelen vlotter en efficiënter verlopen, als de bevolking 
achter de voorgestelde maatregelen staat. Steg (2003) identificeert verschillende factoren die 
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de publieke aanvaarding van rekeningrijden zouden kunnen beïnvloeden. Het belang van deze 
factoren moet voor elke stad of elke regio apart onderzocht worden, want de publieke opinie 
kan door sociale, historische, politieke en culturele ontwikkelingen sterk verschillen van land 
tot land. Noorwegen heeft bijvoorbeeld een lange geschiedenis van tolsystemen aan tunnels 
en bruggen, terwijl er in België maar weinig plaatsen zijn waar een heffing betaald moet 
worden. Volgens Steg zijn volgende factoren belangrijk. 
 

 In de eerste plaats moeten mensen zich bewust zijn van het verkeersprobleem – wat 
meestal wel het geval is – en vooral van hun eigen aandeel in dit probleem – wat zelden het 
geval is. Daarom moeten mensen over hun rol in de transportproblematiek geïnformeerd 
worden en de overheid moet hen ervan overtuigen dat hun persoonlijke inspanningen een 
reële bijdrage vormen voor de oplossing van het probleem. 

 In de tweede plaats moet rekeningrijden naar alle lagen van de bevolking toe gepresenteerd 
worden als een verbetering van de levenskwaliteit. Mensen mogen zich niet in hun vrijheid 
bedreigd voelen door de prijsmaatregelen: hun verplaatsingsmogelijkheden moeten 
minstens hetzelfde blijven en liefst zelfs verbeteren, ondanks de opgelegde heffing voor 
wegtransport. Veel mensen zijn tegenwoordig afhankelijk van hun wagen en voor sommigen 
is een wagen zelfs een statussymbool. Maatregelen die gericht zijn op het ontmoedigen van 
het gebruik van de wagen, zullen dan ook door het merendeel van de bevolking 
allesbehalve warm onthaald worden. Een groter probleem is dat rekeningrijden voor alle 
mensen betaalbaar moet blijven: lagere inkomensgroepen mogen niet van de weg geprijsd 
worden, aangezien ze enerzijds al veel beperktere vervoersmogelijkheden hebben en 
anderzijds gemiddeld minder verplaatsingen maken dan hogere inkomensklassen, terwijl de 
verplaatsingen die ze maken veel meer voortvloeien uit hun basisbehoeften. Aangepaste 
maatregelen zijn dus noodzakelijk als overheden deze sociale ongelijkheid niet wil 
verergeren. Mogelijke tegemoetkomingen, zoals kortingen op het openbaar vervoer, 
verlaging van belastingen, lagere heffingen voor wagens die een invalide vervoeren, enz. 
moeten samen met hun impact op het verplaatsingsgedrag onderzocht worden. Een 
duidelijke informatiecampagne kan de voordelen van rekeningrijden in de verf zetten en de 
impact van de maatregelen naar de bevolking toe communiceren, om op die manier te 
benadrukken dat de individuele verplaatsingsvrijheid niet gelimiteerd wordt. Zo zal er meer 
goodwill vanuit de bevolking gecreëerd worden. 

 Een derde factor die de publieke aanvaarding zal beïnvloeden, is hoe de bevolking de 
impact van rekeningrijden op het vervoersprobleem zal percipiëren. Als mensen niet 
overtuigd zijn dat de prijsmaatregelen effectief zijn, zullen ze zich sterk verzetten tegen de 
implementatie; de publieke bijval zal groter zijn, als weggebruikers geloven dat 
rekeningrijden een realistische kans heeft om bij te dragen tot de oplossing van het 
transportprobleem. Ook hier is communicatie tussen de overheid en de bevolking (een deel 
van) de oplossing: informatie over de impact van het nieuwe systeem op congestie, 
milieuvervuiling, verkeersveiligheid, enz. kan mensen overtuigen van de efficiëntie van de 
maatregelen.  

 Het vierde en laatste aspect dat Steg voorstelt, is de voorziening van geschikte 
alternatieven. Door de beschikbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van – 
bijvoorbeeld – openbaar vervoer te verbeteren, zullen weggebruikers het vervoer per wagen 
minder superieur evalueren ten opzichte van deze alternatieve vervoerwijzen. Mensen 
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zullen enkel overwegen hun verplaatsingsgedrag aan te passen, als de aangeboden 
alternatieven kunnen concurreren met het comfort, de snelheid en de flexibiliteit van auto’s. 

 
De resultaten van het mobiliteitsonderzoek uitgevoerd door Ubbels en Verhoef (2005) in 
Nederland, ondersteunen bovenstaande bevindingen. Daarenboven vonden ze nog een vijfde 
belangrijke factor die invloed uitoefent op de aanvaarding van rekeningrijden, namelijk de 
besteding van de verworven inkomsten. Het Nederlands onderzoek wees uit dat 
weggebruikers een prijssysteem eerder zullen aanvaarden als de inkomsten ervan 
geïnvesteerd worden in weginfrastructuur, i.e. voor investeringen in hun eigen belang. Ook het 
vervangen van bestaande prijsmaatregelen, zoals brandstoftaksen en belastingen op wagens, 
door de nieuwe heffingen wordt positief ingeschat. Als de opbrengsten in verbeteringen aan 
alternatieve transportmiddelen geïnvesteerd worden, is de publieke bijval veel beperkter, 
terwijl weggebruikers zich sterk zullen kanten tegen het incorporeren van de inkomsten in het 
algemene overheidsbudget, zelfs als dit vervolgens tot een algemene belastingverlaging zou 
leiden. Dit maakt de implementatie van het rekeningrijden nog een stuk uitdagender: alle 
belangengroepen willen een prijs die in hun eigen voordeel is, terwijl een eerlijke heffing juist 
die maatschappelijke klassen zou moeten vergoeden, die het meest lijden onder de negatieve 
neveneffecten van transport. Het voorbeeld van de tolring systemen in Noorwegen toont aan 
dat – als de bevolking uiteindelijk gewend is aan het rekeningrijden – het mogelijk is de 
investeringen in openbaar vervoer te verhogen ten koste van de fondsen voor wegtransport en 
dit zonder grote publieke weerstand. De meeste Noorse prijssystemen startten namelijk met 
wegtransport als enige bestedingsdoel, maar het aandeel van de inkomsten uit rekeningrijden 
in investeringen voor openbaar vervoer is geleidelijk gestegen. Momenteel wordt zelfs 1/3 van 
de bestedingen voor openbaar vervoer gefinancierd door inkomsten uit de tolringen. Een 
andere interessante conclusie uit de Nederlandse studie benadrukt dat de aanvaarding van 
rekeningrijden ook afhangt van individuele karakteristieken, zoals leeftijd, inkomen, opleiding, 
aantal gezinsleden, enz., en van transportkarakteristieken, zoals onder meer het aantal 
wagens in het huishouden. Tot deze conclusie komen ook andere onderzoeksgroepen in 
Nederland (Arentze et al., 2004). 
 

3 . 3 .  I n z i c h t  v a n  d e  b e v o l k i n g  i n  h e t  p r i j s m e c h a n i s m e  

Rekeningrijden reflecteert dus idealiter het geheel van externe kosten, maar de structuur van 
de heffing zal heel complex worden, indien alle aspecten van deze kosten zo eerlijk mogelijk in 
de heffing weergegeven worden. De opgelegde prijzen zijn dan onder meer afhankelijk van de 
afgelegde afstand, het tijdstip van de dag, het type weg en de plaats. Maar ook het type 
voertuig, de rijstijl van de bestuurder, de weersomstandigheden, enz. kunnen geïncorporeerd 
worden. Daarenboven is het ook mogelijk de prijs afhankelijk te maken van bijvoorbeeld het 
gemiddelde verbruik en het emissieniveau van een voertuig om op die manier de milieu-impact 
weer te geven in de prijsstructuur. Indien echter al deze elementen opgenomen worden in de 
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prijszetting, zal het het systeem echter ingewikkeld vinden zal de technologische 
implementatie echter veel moeilijker worden alsook bestaat er een kans dat personen hun 
verplaatsingsgedrag niet langer op een logische manier aanpassen aan de gevraagde prijzen. 
Het is zelfs mogelijk dat weggebruikers hun verplaatsingen weigeren aan te passen aan een 
systeem dat ze niet logisch vinden of niet begrijpen waardoor de beoogde effecten van 
rekeningrijden niet zullen bereikt worden. 
 
In opdracht van het Britse Departement voor Transport hebben Bonsall en Shires (2005) 
onderzocht in welke mate mensen in staat zijn om met erg complexe en dynamische 
prijssystemen om te gaan en er gedragsmatig een logisch antwoord op te formuleren. Hun 
voornaamste resultaten geven aan dat, hoewel mensen een simpele prijsstructuur prefereren, 
ze toch logisch kunnen reageren op redelijk complexe systemen – op voorwaarde dat de 
gebruikte structuur duidelijk en transparant is. Een Nederlands mobiliteitsonderzoek, 
uitgevoerd door Ubbels en Verhoef (2005), kwam eveneens tot de conclusie dat de meeste 
weggebruikers rationeel kunnen omgaan met vrij ingewikkelde prijssystemen, wat volledig 
overkomt met de bevindingen van Bonsall en Shires. De resultaten van deze twee 
onderzoeken impliceren dat, als de overheid een complex prijssysteem met gedifferentieerde 
heffingen overweegt, ze een niet al te complexe structuur voor de prijs moet nastreven en dat 
ze moet garanderen dat weggebruikers genoeg informatie over het rekeningrijden ontvangen. 
De informatie wordt best op verschillende manieren (folders, tv, radio, krant,…) verspreid om 
zoveel mogelijk verschillende soorten mensen aan te spreken. Er moet ook rekening 
gehouden worden met het feit dat de manier waarop informatie aangereikt wordt, het 
beslissingsproces van de weggebruikers zal beïnvloeden. 
 

4.  Impact  rekeningr i jden op verplaatsingsgedrag 

Zelfs als al de bovengenoemde factoren optimaal beïnvloed worden, mag de impact van 
rekeningrijden op het verplaatsingsgedrag van weggebruikers niet overschat worden. Arentze 
et al. (2004) hebben het effect van prijsmaatregelen op verplaatsingsgedrag onderzocht en 
ook Schönfelder et al. (2005) en Keuleers et al. (2005) hebben individuele aanpassingen van 
verplaatsingspatronen onder de loep genomen. De onderzoeksteams komen tot de conclusie 
dat vooral wijzigingen in vertrektijden en in route – en vervoersmiddelenkeuze aan 
rekeningrijden toegeschreven kunnen worden, maar dat het exploratiegedrag slechts in 
beperkte mate wijzigt.  
 
Op basis van een stated adaptation experiment onderzochten Arentze et al. (2004) de impact 
van verschillende prijsniveaus op de keuze voor vertrektijd, route, bestemming, 
transportmiddel en frequentie van de trips. Elk scenario dat aan een respondent werd 
voorgelegd, bestond uit twee maatregelen: de afschaffing van de bestaande voertuigbelasting 
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en de introductie van een kilometerafhankelijke heffing, die hoger was tijdens de piekuren dan 
tijdens de daluren. Het onderzoek wees uit dat voor werkactiviteiten de meeste veranderingen 
ten gevolge van het rekeningrijden wijzigingen in route en vertrektijd waren. Verandering van 
transportmiddel werd voor werkactiviteiten aanzienlijk minder vaak als antwoord op het 
voorgelegde scenario gegeven. Voor niet-werkactiviteiten werd de omschakeling naar de fiets 
als alternatief vervoermiddel wel aangegeven als reactie op de prijsmaatregelen, terwijl ook 
wijziging in route vaak voorkwam. De respondenten brachten wel beduidend minder 
veranderingen aan in niet-werkactiviteiten, waarschijnlijk omdat deze traditioneel buiten de 
piekuren vallen. 
 
Het onderzoek van Schönfelder et al. (2005) was gebaseerd op een experiment uit de regio 
van Kopenhagen, Denemarken, waarbij 400 voertuigen voor enkele weken van een GPS 
toestel voorzien werden. Een computersysteem in de wagens simuleerde kostinformatie voor 
elke trip en dankzij de GPS logger konden de gedragingen van de weggebruikers 
geregistreerd worden. Door de aard van de verzamelde gegevens was het onderzoek van 
Schönfelder en zijn medeonderzoekers vooral beperkt tot gegevens over route, bestemming 
en vertrektijd. Hun resultaten bevestigen dat er substitutie-effecten in vertrektijd optreden, 
terwijl het gemiddeld aantal trips en de gemiddelde afgelegde afstand ook afnemen. De 
inelasticiteit van de vraag naar transport blijkt vooral uit de keuze voor de eindbestemmingen 
van de trips: ondanks hoge heffingen werden er door de respondenten geen alternatieve 
locaties gekozen voor hun activiteiten. Dagelijkse verplichtingen, zoals school, werk, 
kinderopvang, enz. blijken de keuzevrijheid voor de bestemming aanzienlijk te beperken. Het 
aantal nieuwe locaties dat verkend wordt, verandert weinig onder invloed van de 
prijsmaatregelen, waaruit de conclusie volgt dat rekeningrijden het exploratiegedrag van 
mensen niet significant beïnvloedt.  
 
Het onderzoek van Keuleers et al. (2005) onderzocht de gevolgen van een mogelijke vorm van 
rekeningrijden in de stad Newcastly upon Tyne (UK). De studie onderzocht hoe dat 
huishoudens hun verplaatsingsgedrag aanpasten op het niveau van een dag alsook op werd 
er gekeken naar herschedulingsgedrag binnen de dag zelf. De resultaten tonen aan dat de 
deelnemers aan de studie hun verplaatsingsgedrag veranderen door te kiezen voor andere 
vertrektijden, wijzigingen aan te brengen in vervoermiddelenkeuze en andere locaties te 
kiezen.  
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5.  Rol  van de overheid bi j  de implementat ie  

5 . 1 .  V a s t l e g g e n  d o e l s te l l i n g e n  

Nationale overheden en lokale autoriteiten die overwegen rekeningrijden in te voeren, moeten 
eerst beslissen welke doelstellingen ze willen nastreven. Als inkomsten genereren het enige 
doel is van het systeem, zal een simpele, niet-gedifferentieerde heffing volstaan. Om het 
aantal en de samenstelling van verkeersstromen te reduceren op bepaalde wegen en op 
bepaalde momenten van de dag zal een ingewikkelder prijssysteem nodig zijn, met heffingen 
die veranderen in functie van de vraag naar wegtransport. Logischerwijze zullen in dit type 
systeem de heffingen tijdens wat traditioneel de ochtendspits en de avondspits is, hoger liggen 
dan op andere tijdstippen van de dag. De bevindingen van de studies van Bonsall en Shires 
(2005) en Ubbels en Verhoef (2005) bevestigen dat beleidsmakers een complex systeem 
kunnen kiezen, dat het verplaatsingsgedrag efficiënter kan beïnvloeden dan een niet-
gedifferentieerde heffing en dit zonder publieke aanvaarding te verliezen. 
 

5 . 2 .  S e n s i b i l i s a t i e  

Het is belangrijk dat de overheid de bevolking goed informeert over alle aspecten van de 
gekozen maatregelen. Al in de voorbereidende fase van het rekeningrijden is volledige 
informatie voor de mensen van groot belang: een duidelijke en logische uitleg over waarom 
rekeningrijden wordt ingevoerd, welke investeringen er met de opbrengsten gefinancierd 
zullen worden, wat de gevolgen zullen zijn van de implementatie en wat de consequenties 
zouden zijn, moest het systeem niet geïmplementeerd worden. Verder moeten weggebruikers 
ook ingelicht worden over praktische regelingen, zoals over de verschillende prijsniveaus, de 
piek- en daluren, de delen van het wegennet waar betaald moet worden, de mogelijke 
manieren om te betalen en eventuele kortingen of vrijstellingen. Feedback en advies van een 
planningsdienst voor verplaatsingen – die op verschillende manieren geconsulteerd kan 
worden – kan mensen helpen om de opgelegde heffingen te begrijpen en te voorspellen. Op 
die manier kunnen weggebruikers efficiënter reageren op het nieuwe systeem. Het is ook 
mogelijk de bevolking gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld een paar weken, te laten 
wennen aan het rekeningrijden, door het systeem te laten werken zonder de vereiste 
betalingen. Op die manier kunnen weggebruikers op voorhand beter inschatten hoeveel ze 
voor welke verplaatsingen zullen moeten betalen. 
 

5 . 3 .  A a n b i e d e n  v a n  a l t e r n a t i e v e n  

Naast een uitgebreide informatiecampagne en een testperiode, moet de overheid ook 
geschikte alternatieven ter beschikking van de bevolking stellen. Nog belangrijker: mensen 
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moeten geïnformeerd worden dat er alternatieven bestaan, hoe ze gebruikt kunnen worden en 
wat ze kosten. Openbaar vervoer kan een goed alternatief zijn voor de wagen (zeker in het 
stadscentrum), maar dan moet wel ingecalculeerd worden dat als gevolg van de ingevoerde 
prijsmaatregelen het aantal gebruikers meer dan waarschijnlijk zal stijgen: als de capaciteit 
van bussen, trams, treinen, enz. te laag is in de piekuren, zullen mensen zich bevestigd 
voelen in hun originele transportkeuze, i.e. de wagen, en wordt het nog veel moeilijker om hen 
opnieuw te laten omschakelen. De betrouwbaarheid, de frequentie en de snelheid van het 
openbaar vervoer spelen ook een belangrijke rol. In New York werd bijna $50 miljard 
geïnvesteerd in de spoorwegen en de metro, waardoor de betrouwbaarheid gestegen is (tot 
meer dan 95% op bepaalde metrolijnen), het veiligheidsgevoel vooruitgegaan is en bijgevolg 
het aantal reizigers aanzienlijk gegroeid is. Ook in Madrid werd het netwerk voor openbaar 
vervoer de laatste 15 jaar uitgebreid en vernieuwd, wat resulteerde in een punctualiteit van 
99%. In combinatie met nieuwe metro- en treinstellen en een geïntegreerd ticket heeft dit 
geleid tot een stijging in het aantal mensen die het openbaar vervoer nemen. De tolsystemen 
die in Noorwegen ingevoerd werden zonder extra investeringen in openbaar vervoer, blijken 
niet zo succesvol te zijn als diegenen die wel gecombineerd werden met investeringen in 
alternatieve vervoerwijzen (Lian en Fearnley, 2005).  
 
Een bekend voorbeeld van een operationeel en succesvol Travel Demand Program dat ook 
een systeem voor rekeningrijden voorziet, is dat van de Singaporese overheid. Singapore 
heeft een lange geschiedenis van strenge maatregelen voor ruimtelijke ordening, omdat het 
zich door zijn beperkte oppervlakte geen ongecontroleerde uitbreiding van wegen, huizen, 
kantoren, enz. kon veroorloven. Het begrenzen van de congestie was eveneens van groot 
belang voor de overheid. Het transportbeleid dat in het begin van de jaren ’70 geïntroduceerd 
werd, was een coherent geheel van maatregelen om de kost van wegtransport te verhogen 
(zgn. push maatregelen) en van beleidsinstrumenten die autogebruikers moesten overtuigen 
van de voordelen van alternatieve transportmiddelen (zgn. pull maatregelen). De Singaporese 
overheid besloot in 1970 om zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het openbaar vervoer te 
verbeteren. Er werd aangevangen met de bouw van een Mass Rapid Transport 
spoorlijnsysteem, dat een snelle en regelmatige verbinding tussen het centrum en de 
buitenwijken van de stad moest voorzien. Verbeterde busdiensten en de nieuwe Light Rail 
Transit verzekerden op hun beurt dat de MRT spoorlijn efficiënt bereikbaar was voor forenzen 
die niet vlak bij een MRT station woonden. Op hetzelfde moment werd de aanzet gegeven tot 
een aanzienlijke uitbreiding van het wegennet. Naast deze investeringen ter verbetering van 
de infrastructuur, werden maatregelen ingevoerd om het gebruik van de wagen te beperken: 
een taks op wagenbezit, beperkingen op de aankoop van wagens om de groei van het aantal 
voertuigen te controleren, enz. Daarenboven werd in 1975 een Area Licensing Scheme (ALS) 
geïmplementeerd. Chauffeurs moesten een licentie kopen die hen het recht verschafte 
gedurende één dag de begrensde zone, i.e. het stadscentrum, een ongelimiteerd aantal keren 
binnen en buiten te rijden. Binnen de begrensde zone was rondrijden volledig gratis. De 
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licentie was eerst enkel van toepassing in de ochtend- en avondspits, maar later werd het 
prijssysteem uitgebreid om ook de verkeersstromen in de tussenliggende periode te 
reduceren. Naast de originele licentie werd tien jaar geleden ook een goedkopere licentie 
ingevoerd, die de kopers toeliet gedurende de daluren in en uit het stadscentrum te rijden, 
maar die tijdens de spitsuren niet geldig was. Het ALS was een erg succesvolle 
beleidsmaatregel, die de verkeersstromen tijdens de ochtendspits met 50% reduceerde. 
 
Vanaf 1995 werd het systeem uitgebreid naar de nabijgelegen snelwegen en in 1998 verving 
een Electronic Road Pricing (ERP) Systeem het ALS. De uitvoering en de controle van het 
prijssysteem konden nu elektronisch in plaats van manueel gebeuren, wat de efficiëntie van 
het systeem beduidend verhoogde. Het werd ook mogelijk een voertuig te laten betalen per 
keer dat het de grens van het stadscentrum overschreed of per keer dat het de snelweg 
gebruikte en het ERP Systeem was verder ook in staat gedifferentieerde heffingen op te 
leggen, die de sociale kost veel dichter benaderden. Hoewel het ALS al heel succesvol was in 
het reduceren van de verkeersstromen in het stadscentrum, verminderden de 
verkeersvolumes nog eens met 15% na de implementatie van het ERP Systeem en dit 
ondanks het feit dat de heffingen van het ERP Systeem lager waren in vergelijking met de 
vroegere ALS prijzen. Hieruit kan besloten worden dat het ERP Systeem een prijsinstrument is 
dat weggebruik streng controleert en congestie aanzienlijk beperkt met behulp van flexibele 
prijzen die de externe kost dicht benaderen. Desondanks is rekeningrijden slechts een deel 
van dit succesverhaal: zonder de geïntegreerde aanpak van de Singaporese overheid was het 
onmogelijk geweest de verkeersstromen zo drastisch te laten dalen. Het is belangrijk op te 
merken dat het succes van rekeningrijden in Singapore niet zonder meer doorgetrokken kan 
worden naar andere landen of steden, aangezien de geografische ligging van de 
eilandstadstaat de concurrentie van naburige economische centra sterk beperkt, wat voor 
andere steden zelden het geval zal zijn (Baker, 2004; Dunning, 2005; Santos et al, 2004). 
 

6.  Conclusie  

Bij het invoeren van rekeningrijden is het belangrijk dat de overheid duidelijk vastlegt welke de 
doelstellingen zijn van het ingevoerde systeem. Mogelijke doelstellingen die kunnen 
nagestreefd worden zijn het streven naar een duurzamer verplaatsingsgedrag, het verkrijgen 
van extra middelen voor de overheid, het gemakkelijker realiseren van milieu- en 
verkeersveiligheidsdoelstellingen. Vooral ten aanzien van indirecte effecten (op het vlak milieu 
en verkeersveiligheid) van het invoeren van rekeningrijden moet gewaarschuwd worden voor 
al te hooggespannen verwachtingen. Zeker de verkeersveiligheidsgevolgen ten gevolge van 
rekeningrijden zijn onduidelijk. De complexe samenhang van positieve en negatieve effecten 
van het invoeren van rekeningrijden op de verkeersveiligheid dienen nader onderzocht te 
worden. 
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Rekeningrijden kan pas op een succesvolle wijze ingevoerd worden indien de bevolking op 
een gepaste wijze geïnformeerd wordt over de doelstellingen van het systeem waarbij 
voldoende aandacht moet besteed worden om de bevolking te overtuigen van de noodzaak 
van het systeem. Dit kan gerealiseerd worden door de mensen bewust te maken van de 
problematiek en aan te geven dat het oplossen van deze problematiek hun levenskwaliteit kan 
verbeteren als het systeem succesvol is. Hiertoe is het ook gewenst dat er voldoende 
vervoersalternatieven worden aangeboden. Tenslotte is het ook belangrijk dat de bevolking 
kan vaststellen dat de inkomsten uit rekeningrijden effectief gebruikt worden om een oplossing 
te bieden voor de mobiliteitsproblematiek. 
 
De impact van rekeningrijden op het verplaatsingsgedrag mag echter niet overschat worden. 
Verschillende onderzoeksresultaten tonen aan dat rekeningrijden wijzigingen tot gevolg heeft 
op het vlak van vervoermiddelenkeuze en vertrektijden. De effecten op het vlak van 
exploratiegedrag zijn echter veel beperkter. Een belangrijke reden voor deze relatief beperkte 
wijzigingen in het verplaatsingsgedrag van mensen is dat het verplaatsingsgedrag van mensen 
een zekere routine veroorzaakt. Het doorbreken van deze routine vereist maatregelen met een 
grotere financiële impact. Ook de lange termijneffecten op het verplaatsingsgedrag dienen nog 
verder onderzocht te worden. 
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Expertiseverslag Cathy Macharis, 
Vrije universiteit Brussel 

8.  Algemeen 

Het valt op uit de reacties van de maatschappelijke groepen dat er een vrij groot draagvlak is 
voor de idee van betalen voor het gebruik van de infrastructuur. De wijze waarop dit moet 
gebeuren en de mate waarin er voor bepaalde ongelijkheden moet worden gecompenseerd, 
ligt ter discussie maar over de noodzaak van een prijsinstrument is men het over het 
algemeen eens. 
 

9.  Doelstel l ingen 

Als doelstellingen worden naar voor geschoven : verminderen van de congestie, het 
verminderen van de milieuvervuiling (waaronder CO2), investeren in het wegennet (uitbreiding 
en onderhoud), stimuleren modal shift, leefbaarheid van steden verbeteren 
 
De doelstellingen die vooropgesteld worden zijn van groot belang bij de keuze van een 
welbepaald prijsinstrument. Willen we congestie terugdringen dan is een wegenvignet geen 
geschikt middel. Rekeningrijden waarbij gedifferentieerd kan worden naar plaats en tijdstip is 
dan geschikter. Willen we het milieuaspect aanpakken dan kan dit via een wegenvignet, 
waarbij dan gedifferentieerd wordt naar type wagen (cfr. Ecoscore, zie ook verder). Deze 
differentiatie kan mogelijk ook ingebracht worden bij de prijsbepaling van het rekeningrijden 
(cfr. Slimme kilometerheffing). Wil men gewoon inkomsten om het wegennet te onderhouden 
en uit te breiden dan is een wegenvignet een geschikt instrument, waarbij de extra inkomsten 
gegenereerd door de buitenlandse trafiek, nieuwe mogelijkheden zouden kunnen geven. Het 
stimuleren van een modal shift, is eerder een gevolg van het inschakelen van een 
prijsinstrument voor het wegennetwerk dan een doelstelling. De kostenverhoudingen tussen 
de transportmodi kan wijzigen, waardoor het spoor, de binnenvaart en de kustvaart (en het 
openbaar vervoer bij het personenvervoer) relatief interessanter worden. Daarnaast kan de 
kwaliteit van deze alternatieven verhoogd worden door verder te investeren in vaste en 
mobiele componenten (mogelijk met de opbrengsten van het prijsinstrument, zie verder). Voor 
het verbeteren van de leefbaarheid in de steden is dan weer een tolheffing zoals in Londen het 
meest aangewezen.  
 



 
- 127 - 

 
 
 

De impact van de geformuleerde doelstellingen heeft dus belangrijke implicaties op de keuze 
van het prijsinstrument.  
 
10 .  Wat z i jn  de kr i t ische succesfactoren? 

Onder de kritische succesfactoren komt vooral naar voor:  
1. Het bestaan van goede alternatieven, zoals het openbaar vervoer, binnenvaart en 

spoorvervoer.  
2. Alle transportmodi moeten in het systeem worden opgenomen 
3. Duidelijke prijszetting en transparantie over aanwenden opbrengsten 
4. Vermijden sluipverkeer  
5. Technologie compatibel met andere landen 

 
Punten 1 en 2 zijn sterk met elkaar gerelateerd. Men zou kunnen zeggen dat de alternatieven 
buiten het systeem moeten gehouden worden om zo de vraagzijde niet te beknotten. Indien de 
alternatieve transportmodi toch mee zouden worden opgenomen voor een internalisering van 
de externe kosten, zal het wegvervoer nog steeds relatief slechter af zijn.  
 
Het totale effect op de modal split is echter moeilijk in te schatten. Nemen we bijvoorbeeld het 

intermodaal vervoer, dan is er ook een gedeelte voor en/of natransport dat via de weg moet 
plaatsvinden. In bovenstaande figuur wordt de impact van een internalisering van de externe 
kosten op de prijs weergegeven. Unimodaal wegtransport kost ongeveer 1240-1540€ per 

 

External costs 
for 1000km: * 
barge: 5 
euro/ton 
rail:   12 
euro/ton 
road: 24 
euro/ton 

PPH + BE 

= 5% - 25% 
or more at one 
side of the 
chain 

 

Distance

Cost

1050 km unimodal truck operation 
 
 1000 km train or barge operation 
 25 km PPH 25 km PPH 

Road maximum 

Road 
minimum 

PPH 
min 
PPH

       Terminal min 
Terminal max 

RESULT: highest 
maximum rail costs    
= 45  euro/ton 

RESULT: lowest 
maximum rail costs   
= 30 euro/ton  
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laadeenheid voor een afstand van 1050 km als er ook een terugvracht is. Stel dat het voor en 
na transport 2*25=50 km en het gedeelte via de trein 1000 km, dan kost intermodaal transport 
tussen de 840-1330 €/LU. Dus een 30-45€/t voor 1000 km. Dit bedrag (interne kost) kan je 
dan vergelijken met de marginale externe kosten die gehanteerd worden door de EC, namelijk 
24 €/ton (weg), 12 €/ton (spoor) en 5 €/ton (binnenvaart). Echter enkel die externe kosten die 
nu niet in de vorm van een belasting worden gevraagd zouden er bij komen. Bij de 
maatschappelijke groepen schijnt hierbij de idee te leven dat het prijsinstrument niet veel 
hoger zal liggen dan de belastingen die nu geheven worden. De hoogte van de prijs zou 
verder moeten onderzocht worden.  
 
Indien het milieuaspect in het prijsinstrument verwerkt wordt, dan is de vergelijking van de 
milieuimpact van de verschillende transportmodi belangrijk. In figuur 1 (opgenomen in het 
MIRA-T rapport 2005) wordt nagegaan in welke omstandigheden het intermodaal vervoer 
milieuvriendelijker is dan het rechtstreekse wegvervoer tussen verlader en bestemming. 
Daarvoor wordt de verhouding van de lengte van het voor- en natransport ten opzichte van de 
lengte van het hoofdtransport (via spoor of binnenvaart) van het intermodaal vervoer 
vergeleken met de verhouding van de lengte van het rechtstreekse wegtransport ten opzichte 
van de lengte van het hoofdtransport van het intermodaal vervoer in functie van de 
milieuschade. De punten op de rechten geven die verhoudingen weer waarbij de milieuschade 
van het intermodaal transport gelijk is aan de milieuschade van het rechtstreekse 
wegtransport. Al de punten rechts onder de rechten kunnen gezien worden als intermodale 
trajecten die milieuvriendelijker zijn dan het wegvervoer. De figuur leert ons bijvoorbeeld (v.b. 
1) dat indien de lengte van het rechtstreekse wegtransport gelijk is aan de lengte van het 
hoofdtransport via de binnenvaart (in het jaar 2000), het intermodaal vervoer 
milieuvriendelijker is indien de afstand van het voor- en natransport kleiner is dan 72 % van 
het hoofdtransport. Die voorwaarde is in de praktijk bijna steeds vervuld, aangezien het 
typische marktgebied van een terminal 25 à 30 km bedraagt. Een tweede voorbeeld, 
aangeduid op de grafiek, betreft de vergelijking van het spoor/wegvervoer in 2010 met het 
wegvervoer. Indien het rechtstreekse wegvervoer 1,5 keer langer is dan het hoofdtransport, 
dan blijft het intermodaal vervoer interessanter indien het voor- en natransport tot 115 % 
bedraagt van het hoofdtransport. 
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Figuur 1: Vergelijking van de milieuvriendelijkheid van een intermodaal transportproject t.o.v. 
het wegtransport (Vlaanderen, 2000 en 2010). 
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Bron: Berekening Macharis op basis van de marginale milieuschadekosten voor goederenvervoer in De 
Vlieger et al. (2005) met conversie 1 TEU =10,5 ton 
 
De vergelijkingen geven aan dat het intermodaal vervoer in de meeste realistische gevallen 
(het marktgebied van een terminal is ongeveer 25 km) milieuvriendelijker is, en dat ook zal 
blijven in de toekomst. Zowel de binnenvaart, het spoor als het wegtransport zullen in 2010 
minder vervuilend zijn ten gevolge van de strengere normering. Bij het spoor komt daarbij nog 
een verdere elektrificatie van het net en een vermindering van de indirecte emissies (bij de 
productie van elektriciteit). De reductie gebeurt echter niet overal even snel, waardoor er 
verschuivingen optreden tussen de transportmodi.  
 
Bij het personenvervoer zal het openbaar vervoer een belangrijke rol spelen in het vermijden 
van een vervoersarmoede. In verschillende steden en gemeenten probeert men met subsidies 
aan het openbaar vervoer autogebruikers te motiveren om over te schakelen van auto- naar 
openbaar vervoergebruik om op die manier een daling van de externe congestie- en 
pollutiekosten te bewerkstelligen. Deze subsidies hebben echter enkel zin als er voldoende 
mensen worden aangezet om over te stappen van auto naar openbaar vervoer op plaatsen en 
tijdstippen die gekenmerkt worden door een hoog congestieniveau. Vraag kan natuurlijk zijn of 
er een kruissubsidiëring nodig is voor het openbaar vervoer. Dit kan ofwel via een vergroting 
van het aanbod ofwel in het verlagen van de prijs voor de vraagzijde.  
 
Deze relatie tussen prijszetting en investering in kwaliteit is zeer belangrijk bij het openbaar 
vervoer. De markten voor auto en openbaar vervoer kennen immers slechts geringe 
overlappingen, waardoor hun kruiselingse prijselasticiteit zeer laag ligt. Met andere woorden, 
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wijzigingen in de openbaarvervoertarieven hebben slechts een klein effect op de substitutie 
van autokilometers door openbaarvervoerkilometers (Dijst & Van Wee, 2003). Een studie 
uitgevoerd voor het federaal wetenschapsbeleid (Macharis et al., 2005) geeft aan dat de prijs 
inderdaad een belangrijke factor is, maar dat daarnaast ook de kwaliteit, de locatie en de 
perceptie een belangrijke rol spelen. Wil men autogebruikers doen overschakelen naar het 
openbaar vervoer, dan moet men naast prijszetting ook aandacht besteden aan kwaliteit. Het 
invoeren van een congestion charge in Londen ging hand in hand met een substantiële 
verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer (zie ook toegestuurde slides).  
 
Punt 3 betreft een duidelijke prijszetting. Dit is inderdaad belangrijk. Dit werd als één van de 
grootste hinderpalen voor een invoering van een systeem van mobiliteitsrechten naar voor 
geschoven (DWTC-project door VUB, UHasselt en Mobiel 21). De prijszetting in een systeem 
van mobiliteitsrechten komt immers tot stand in een beurssysteem van vraag en aanbod. Op 
dit ogenblik loopt een experiment waarbij de werking van zo’n beurs wordt nagegaan (VUB 
thesisstudent). 
 
Punt 4 betreft een zeer belangrijke randvoorwaarde en heeft opnieuw betrekking op de keuze 
van het instrument. Bij de invoering van een vignet geeft dit geen problemen op het vlak van 
sluikverkeer. Indien een tolsysteem op bepaalde assen wordt ingevoerd, wel. Bij de invoering 
van een kilometerheffing, geldig voor het gehele gewest of land, speelt dan weer de 
technologische haalbaarheid op korte termijn wat samenhangt met punt 5.  
 

11.  Voor welke deelnemers 

Bijna elke groep wenst het in te voeren voor alle vervoersdeelnemers, ook voor de 
buitenlandse vervoersdeelnemers die van het Belgisch/Vlaamse wegennetwerk gebruik 
maken. Uitzonderingen die worden opgenoemd zijn openbare nutsdiensten, openbaar vervoer, 
hulpdiensten. Er wordt ook vaak geopperd dat eerst een systeem voor het vrachtvervoer moet 
worden ingevoerd en daarna pas voor het personenvervoer.  
 
De uitzonderingen die worden opgenomen zijn mogelijk niet nodig te voorzien, aangezien de 
inkomsten die de overheid mogelijk ook deels aangewend kunnen worden om deze extra 
kosten van deze nuts- en hulpdiensten te dragen. De alternatieve transportmodi, zoals het 
openbaar vervoer, de binnenvaart en het spoor zullen relatief beter af zijn, aangezien de kost 
van de kilometerheffing over meer eenheden kan gespreid worden dan bij het wegvervoer. 
Indien men de logica volgt van de externe kosten te internaliseren, dan dient dit te gelden voor 
alle modi.  
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De opsplitsing tussen personen-vrachtvervoer wordt ingegeven door de angst voor een 
onvoldoend uitgewerkt openbaar vervoersnet op dit ogenblik op sommige plaatsen.  
 
Het aftrekbaar maken van de heffingen voor de pendelaars lijkt me niet geschikt aangezien op 
lange termijn het systeem zou moeten leiden tot een kleiner af te leggen afstand tussen woon 
en werk. Door de pendelaars gedeeltelijk te compenseren worden zij onvoldoende 
aangemoedigd om de keuze van woning te laten afhangen van de locatie en bereikbaarheid 
van het werk.  
 

12.  Prakt isch/waar 

Waar: Meeste zijn voor een invoering op het hele wegennetwerk. Sommige: knelpuntheffing of 
enkel de autosnelwegen  
 
Dit laatste (knelpuntheffing en autosnelwegen) leidt echter tot het probleem van de sluikwegen 
waardoor de leefbaarheid rondom de secundaire wegen zal verslechteren; 
 
Systeem: voorafbetaalde telefoonkaarten, via GPS, elektronisch systeem op basis van een 
OBU, internet en betaalautomaten, via nummerplaatherkenning 
  
Er worden dus verschillende systemen voorgesteld door de maatschappelijke groepen. 
Sommige systemen kunnen mogelijk de privacy schenden.  
 
Differentiatie: afstand, emissies, aantal assen en vermogen, tijdstip, type wagen, de plaats, 
rijgedrag (ontsluitingsmogelijkheden openbaar vervoer of stad/platteland), congestiegraad, 
gezinsgrootte. 

Ook qua differentiatie zijn er veel voorstellen. De differentiatie hangt sterk samen met de 
doelstellingen die voorop worden gesteld. Indien men wil trachten de externe kosten te 
internaliseren dan lijkt een differentiatie naar de ecoscore van de wagen, de plaats, de 
afstand en het tijdstip belangrijk. De ecoscores zoals berekend voor Aminal 
(Onderzoeksproject VUB-ETEC, ULB-Ceese en VITO, voor Aminal, 2005) kunnen 
ingeschakeld worden in de berekening van tolheffingen of emissiekredieten. Bij de 
Ecoscore worden verschillende schade-effecten mee in rekening gebracht: broeikaseffect, 
luchtkwaliteit (gezondheidseffecten & effecten op ecosystemen) en geluidshinder. Deze 
milieuevaluatie laat toe deze verschillende effecten te combineren in één enkele indicator. 

Deze methodologie is gebaseerd op een “Well-to-Wheel” analyse. Dit wil zeggen dat er naast 
de emissies die vrijkomen tijdens het rijden, eveneens rekening wordt gehouden met de 
luchtpollutie ten gevolge van de productie en distributie van de brandstof. Dit laat toe 
verschillende brandstoftechnologieën met elkaar te vergelijken.  
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Figuur 2: Ecoscore selectie voertuigen 
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Bron: Timmermans, Van Mierlo et al. 2005 

 
De tarifering bijtolheffing systemen kan rekening houden met de milieuvriendelijkheid van de 
voertuigen door het gebruik van de Ecoscore methodologie in de vaststelling van de tarieven. 
Een voorstel tot tarifering is weergegeven in Tabel 1. Naast een vast gedeelte is er ook een 
variabel gedeelte ingevoerd in functie van de Ecoscore.  
 
Tabel 1 : voorgestelde tarifering voor tolheffing rekening houdende met de 
milieuvriendelijkheid van voertuigen 

Tijdsperiode Lichte voertuigen  

(Wagen en LDV) 

Zware Voertuigen  

(HDV en bussen) 

06u30 – 7u00 0,5 € + (0,5 € / Ecoscore voertuig) 0,75 € + (0,75 € / Ecoscore voertuig) 

7u00 – 7u30 0,75 € + (0,75 € / Ecoscore voertuig) 1,25 € + (1,25 € / Ecoscore voertuig) 

7u30 – 8u30 1,25 € + (1,25 / Ecoscore voertuig) 1,75 € + (1,75 € / Ecoscore voertuig) 

8u30 – 9u00 0,75 € + (0,75 € / Ecoscore voertuig) 1,25 € + (1,25 € / Ecoscore voertuig) 

9u00 – 15u30 0,5 € + (0,5 € / Ecoscore voertuig) 0,75 € + (0,75 € / Ecoscore voertuig) 

15u30 – 16u00 0,75 € + (0,75 € / Ecoscore voertuig) 1,25 € + (1,25 € / Ecoscore voertuig) 

16u00 – 16u30 1,25 € + (1,25 € / Ecoscore voertuig) 1,75 € + (1,75 € / Ecoscore voertuig) 

16u30 – 17u30 0,75 € + (0,75 € / Ecoscore voertuig) 1,25 € + (1,25 € / Ecoscore voertuig) 

17u30 – 18u00 0,5 € + (0,5 € / Ecoscore voertuig) 0,75 € + (0,75 € / Ecoscore voertuig) 

18u00 – 06u30 0 € 0 € 

Max per dag 4,5 € +  (4 € / Ecoscore voertuig) 6,5 € + (6 € / Ecoscore voertuig) 
Bron : Timmermans, Van Mierlo et al. 2005 
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Het rijgedrag, ook een belangrijke factor bij de berekening van de emissies in (cfr. Studie 
VUB-ETEC Van Mierlo et al. ), is echter moeilijk op te nemen in het prijsinstrument. Dit zou 
kunnen via een belasting op het brandstofgebruik. Bovendien is het effect vrij gering. Het 
rijgedrag kan tot 25 % brandstofbesparing opleveren op landelijke wegen. Echter in een 
stedelijke omgeving daalt deze winst nog tot slechts 5%. Bovendien bereikt men slechts een 
reductie van een kleine 2% indien men de brandstofbesparing op het totale Vlaamse 
wagenpark beschouwt. Technologische oplossingen zoals een ISA-systeem zullen dit 
rijgedrag meer kunnen beïnvloeden.  
De gezinsgrootte kan een sociale factor zijn die meespeelt. Dit kan echter ook via andere 
kanalen rechtgetrokken worden (oa kindergeld).  
Bij de slimme kilometerheffing is het de bedoeling om het heffingstarief te variabiliseren en te 
differentiëren naar plaats, tijd, voertuigkarakteristieken en rijgedrag toe. Volgens een studie 
uitgevoerd door de Vrije Universiteit van Amsterdam kan de slimme kilometerheffing zorgen 
voor een reductie van het totaal aantal voertuigkilometer met 10 tot 15%. Dit betekent een 
daling van de emissies en energieverbruik met meer dan 30%, van de geluidshinder met meer 
dan 15% en van het aantal verkeersslachtoffers met meer dan 20%3. Omdat bij de slimme 
kilometerheffing overal de marginale kosten worden doorgerekend, kan het instrument 
sommige negatieve effecten van het gewone rekeningrijden, zoals sluikverkeer, voorkomen. 
De haalbaarheid en uitvoerbaarheid van dit systeem zullen echter voor een groot deel 
afhangen van de mate waarin de slimme kilometerheffing met meerdere landen, of zelf binnen 
de ganse EU, kan worden ingevoerd (MiNa-Raad, 2003).  
 

13.  Welke kosten in  rekening ?  

Voor bepaalde groepen zijn enkel de kosten voor wegeninfrastructuur en het onderhoud van 
de wegen van belang, voor de andere groepen zijn ook de externe kosten van belang.  
 
Volgende tabel worden de belangrijkste kosten en baten weergegeven.  
 

                                                           
3 Het onderzoek werd uitgevoerd door de Vrije Universiteit in Amsterdam en door bureau 
Peeters Advies; Economisch en Sociaal Instituut van de Vrije Universiteit (2000): “Effectiviteit 
en haalbaarheid van een geavanceerde kilometerheffing”, Hoofdrapport in opdracht van 
Stichting Natuur en Milieu. 
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Tabel 2: Baten en kosten 
Baten Kosten 

Interne baten: economie, bereikbaarheid, sociaal-
psychologische behoeftebevrediging 

Interne kosten: reistijd, moeite,
brandstofkosten, enz.  

Externe baten: spotten van treinen, vliegtuigen,… Externe kosten: bijv. verkeersongevallen,
milieu- en natuurschade, sociale
veranderingen 

Baten voor de overheid: inkomsten uit belastingen
op o.a. brandstoffen en voertuigen 

Overheidsuitgaven ten behoeve van verkeer,
o.a. aanleg en onderhoud van infrastructuur 

Bron: van Wee en Dijst (2002) 
 
Belangrijk is om na te gaan, welke kosten nu reeds betaald worden via belastingen.  
 
Bepaalde maatschappelijke groepen hebben ook weinig vertrouwen in de berekening van de 
externe kosten. Het is correct dat sommige studies met een factor 10 kunnen verschillen op dit 
vlak. Er is echter steeds meer een consensus over welke waarden te hanteren. De Europese 
commissie werkt in zijn White paper met volgende marginale externe kosten per 1000 tonkm 
voor het goederenvervoer:  

Voor Vlaanderen zijn er verscheidene studies van Proost en Mayeres te vinden waarbij de 
externe kosten voor zowel piek –dalperiodes, ruraal-stedelijk, personenvervoer-
goederenvervoer werden berekend (Mayeres et al., 2001a en b; Mayeres en Proost, 2004) .  
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14.  Wat met  de opbrengsten?  

Vooreerst naar de wegeninfrastructuur. Vervolgens voor heel wat groepen voor het verbeteren 
van de alternatieve modi. Sommigen opperen voor het verlagen van de sociale lasten.  
 
Mijns inziens lijkt een verder beleid gericht op duurzame mobiliteit belangrijk. Hier dienen ook 
de andere transportmodi nauw bij betrokken te worden zodat de competitiviteit van Vlaanderen 
en het basisrecht op mobiliteit niet in het gedrang komen. Zowel de vraag naar 
personenvervoer als het goederenvervoer kennen een sterke groei de laatste 30 jaar. Een 
trend die niet makkelijk te keren is, aangezien er variabelen aan ten grondslag liggen waarop 
moeilijk kan worden ingespeeld, zoals de globalisering, het centraliseren van de 
distributieactiviteiten en de havenactiviteiten, de mass-customisatie en e-commerce. Het is 
zonder meer belangrijk om naast het wegtransport een gedeelte van de groei te laten 
opvangen door de binnenvaart en het spoor, daar waar het mogelijk is. Eveneens is de 
verdere uitbouw van het openbaar vervoer belangrijk om voor die groepen (ouderen en 
jongeren) waarvoor het wegtransport niet mogelijk is en voor diegenen die kunnen 
overschakelen naar het openbaar vervoer belangrijk. Enkel door een geheel aan 
mobiliteitsmaatregelen in te voeren kan aan het mobiliteitsinfarct een antwoord geboden 
worden. Het prijsinstrument kan hiervoor een extra stimulans zijn.  
 

15.  Afstemming  

Hier is er vrijwel een consensus dat intergewestelijke en Europese afstemming noodzakelijk is.  
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Expertiseverslag Dirk Engels, 
universiteit Gent 

Deze nota beoogt geenszins een volledig overzicht te geven van alle aspecten bij de invoering 
van een systeem waarbij op een andere manier dan nu het geval is, betaald wordt voor het 
gebruik van onze infrastructuur. Dit overzicht wordt immers reeds uitgebreid en vrij volledig 
gegeven in het infodossier opgesteld door de SERV. Wel wordt per item een aantal accenten 
aangegeven die me belangrijk lijken in het globale debat eventueel aangevuld met specifieke 
elementen in reactie op de antwoorden van de maatschappelijke groepen. 
 

1.  De doelstel l ingen  

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering wordt de invoering van een wegenvignet 
aangekondigd. Met het voorstel voor de invoering van een wegenvignet streeft de Vlaamse 
Regering volgens het regeerakkoord naar “de invoering van het wegenvignet ter vervanging 
van de verkeersbelasting, zodat voortaan iedereen, ook buitenlanders, betaalt voor het 
gebruik van onze wegeninfrastructuur.” Bovendien zal ook gezocht worden naar “de 
mogelijkheid om positieve stimulansen in te voeren voor veilig rijgedrag”. De betrokken 
ministers (respectievelijk de ministers bevoegd voor openbare werken, mobiliteit en financiën) 
besteden aandacht aan deze doelstelling in hun beleidsnota’s. De klemtonen die zij leggen 
sluiten nauw aan bij de prioritaire behoeften en doelstellingen in hun eigen beleidsdomein. De 
precieze modaliteiten en doelstellingen van de invoering van een prijsinstrument liggen nog 
niet vast (vermindering van de congestie, financiering infrastructuur, efficiënter gebruik van de 
infrastructuur, vermindering van ecologische schade, eerlijkere verdeling bekomen in wie 
betaalt, verkeerspatronen veranderen, intermodale shift in transport stimuleren, financiering 
van hinderverlagende maatregelen, vergoeding van de dragers van externe kosten …). 
 
De inzet van een prijsinstrument wordt in het vooruitzicht gesteld.  

Als zo’n prijsinstrument er komt, welke doelstellingen worden door u vooropgezet? Aan welk prijsinstrument denkt u om deze 

doelstellingen te realiseren? Hoe belangrijk is voor u de invoering van dit prijsinstrument in verhouding tot andere instrumenten 

met het oog op het bereiken van dezelfde doelstellingen? 
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1 . 1 .  D O E L S T E L L I N G E N  

1 . 1 . 1  A l g e m e n e  c o m m e n t a a r  

Algemeen stellen we vast dat de doelstellingen bij de meeste recente initiatieven op dit vlak 
gericht zijn op :  

 Beperken congestie : verhogen snelheid, minder verkeer 

 Verbeteren leefbaarheid in de stedelijke omgeving en positieve invloed op milieu 
 
In tweede orde ook het generen van extra financiële middelen voor infrastructuur en 
organisatie openbaar vervoer. Meestal worden deze dan vooral in de communicatie naar de 
betrokken gekoppeld aan de doelstelling om leefbaarheid en milieu positief te beïnvloeden. 
Veelal wordt ook het betalen voor eigen infrastructuur door buitenlandse voertuigen die ervan 
gebruik maken, mede als doelstelling opgenomen. 
 
Ervaringen tonen daarbij dat prijsinstrumenten inderdaad kunnen BIJDRAGEN om deze 
doelstellingen te bereiken. Daarbij stellen we wel vast dat het soort prijsinstrument in sterke 
mate de mate bepaald waarin wordt bijgedragen de doelstelling te bereiken : 
 
Congestie:  

 zoals voor parkeerheffingen stellen we vast dat de “push” maatregelen in vele gevallen 
effectiever zijn dan pull maatregelen die trachten de gebruikers naar andere modi te trekken  

 voorbeeld is o.m. Londen waar een daling van het drukteniveau tot 20% wordt vastgesteld 
wat de congestie zeer sterk reduceerde 

Milieu:  

 een algemene heffing ( identiek voor alle soorten motoren ) heeft slechts in beperkte mate 
een effect op het milieu, wel slechts in verhouding tot de afname van de verkeersdrukte 

 een gedifferentieerde heffing in functie van de type motoren stimuleert vrij effectief het 
gebruik van milieuvriendelijkere motoren ( wordt ook uitdrukkelijk beoogt door de EU 
richtlijnen ). Bedenking is wel dat dit ook wordt bereikt door heffingen op brandsof en op de 
aankoop van de wagens. 

Financiering transportsystemen: 

 In vele gevallen wordt deze doelstelling belangrijk geacht, wellicht vooral omdat dit een 
manier is om een duidelijk draagvlak te creëren voor invoering van heffingen dan om 
effectief extra geld te verzamelen. Immers, meestal verwacht men takscompensaties op 
andere vlakken. Uitzondering hierbij is natuurlijk het doorgaand verkeer dat men zo extra 
inkomsten kan doen genereren voor Vlaanderen. Naarmate men de invoering van 
prijsinstrumenten op EU schaal ziet speelt dit effect minder, maar dan nog is het vooral voor 
de centraal gelegen landen interessant om een heffing te doen om te vermijden dat zij alle 
kosten hebben en slechts beperkte voordelen. 
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 Financiering van openbaar vervoersystemen is een logisch onderdeel van een globale 
financiering van het transportsysteem. 

 
1 . 1 . 2  S p e c i f i e k e  r e a c t i e  o p  v o o r s t e l l e n  m a a t s c h a p p e l i j k e  g r o e p e n  

De maatschappelijke groepen geven nog een groot aantal andere doelstellingen op : o.m. 

 Oplossen vervoersarmoede : als men gebruik relatief meer belast dan aankoop wordt dit 
aspect positief beïnvloed maar toch kan verwacht worden dat het bereikte effect met een 
nieuw prijsinstrument eerder beperkt is omdat ook nu reeds de kosten per km ( vooral 
brandstofkosten ) relatief hoog zijn. 

 Creëren van nieuwe technologische toepassingen : als men inderdaad overgaat tot de 
invoering van een prijsinstrument dat sterk gedifferentieerd is naar tijd en plaats, vereist dit 
de implementatie een sterk uitgebouwd en innovatieve technologie. Als België daarin een 
voortrekker speelt of minstens actief is samen met de meest vooruitstrevende omliggende 
landen, zal dit zeker een stimulans zijn voor op dit vlak ook voor de Belgische bedrijven die 
op dit vlak werken. Als de geïmplementeerde technologiën dan ook nog voldoende open 
zijn ( bv. In relatie met algemene betaalsystemen en localisatiesystemen ) zal dit ook andere 
technologische ontwikkelingen extra stimuleren zowel voor mobiliteit gebonden 
toepassingen ( bv. Betaling parkeren , Intelligente SnelheidsAanpassing (ISA ), ed. ) als 
niet-mobiliteit gebonden toepassingen.  

 Verkeersveiligheid : een eenduidig bijdrage van de invoering van een prijsinstrument met 
verkeersveiligheid lijkt niet zo duidelijk : inkomsten kunnen natuurlijk aangewend worden om 
onze infrastructuur veiliger te maken en minder stilstaande files zal positief zijn op vlak van 
kop-staart ongevallen. Vlotter verkeer op snelwegen daarentegen lijdt soms tot hogere 
snelheden en meer en zwaardere ongevallen ( cfr. bv. De eerste tendensen NA 
openstellingen van de Antwerpse ring na de werken ). Als een instrument aanleiding geeft 
tot het verschuiven van verkeer van snelwegen naar lagere orde wegen heeft dit hoedanook 
direct een heel negatief effect op de algemene verkeersveiligheid ( zie ongevallen per 
voertuig-km op de verschillende type wegen ). 

 
Daarbij wordt door vele belangengroepen gesteld dat het prijsinstrument voor binnenlandse 
gebruikers budgetneutraal zou moeten zijn. 
Toetsing van deze stelling met de geformuleerde doelstellingen, geeft echter een spanning 
aan : 

 Als extra middelen enkel van buitenlandse gebruikers mogen komen, is er slechts een 
beperkt budget voor het bereiken van doelstellingen zoals het verbeteren van het 
transportsysteem. Bovendien zullen de extra inkomsten verder afgevlakt worden als de 
Belgische chauffeurs ook meer moeten gaan betalen bij gebruik van de wegen in de ons 
omliggende landen. 

 Stimulansen tot wijziging in gedrag en gebruik van het transportsysteem worden vooral 
gegeven door het diversifiëren van kosten voor verschillende mogelijkheden om zich te 
transporteren naar de gebruiker toe . Men kan aldus streven naar een implementatie die 
gemiddeld budgetneutraal is maar niet voor alle gebruikersgroepen en zeker niet voor de 
individuele gebruiker. 
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1 . 2 .  P R I J S I N S T R U M E N T  e n  v e r h o u d i n g  t . o . v .  a n d er e  
i n s t r u m e n t e n  

1 . 2 . 1  A l g e m e n e  c o m m e n t a a r  

Het te gebruiken prijsinstrument hangt sterk af van de doelstellingen die men wil bereiken, 
o.m. : 

 Budgetverwerving voor infrastructuur : in principe kan dit ook door heffingen op brandstof ( 
nadeel : geen directe link met een bepaalde infrastructuur en niet-tankers in België betalen 
niet ) en een gewoon autovignet voor het gebruiksrecht van onze wegen voor vrachtvervoer 
alleen of ook voor personenvervoer. Wil men echter het betalen voor het gebruik in directe 
relatie brengen met de mate waarin men deze gebruikt, is een prijsinstrument nodig 
gedifferentieerd naar afstand dat men op bepaalde wegen rijdt. 

 Milieudoelstellingen : een heffing voor het gebruikrecht van de infrastructuur en op de 
brandstof heeft reeds een sturende bijdrage om het autogebruik af te remmen. Deze 
instrumenten laten eveneens toe het gebruik van milieuvriendelijke motoren te stimuleren 
met een redelijk significant effect. Het beperken van het negatief milieueffect van congestie 
( traag rijdend of stilstaand autoverkeer heeft een veel hogere negatieve milieu-impact dan 
bv. vlot rijdend verkeer aan 60 km/uur ) – vooral in stedelijke omgevingen – vereist wel een 
prijsinstrument dat differentieert naar tijd en plaats. 

 Verschuiven model-split richting openbaar vervoer en fiets : algemeen stelt men vast datl 
maatregelen die het openbaar vervoer aantrekkelijker maken ( pull ) een minder hoog effect 
hebben dan maatregelen die het gebruik van de auto ontmoedigen op voorwaarde dat 
alternatief openbaar vervoer beschikbaar is. Recente prijsmaatregelen die het openbaar 
vervoer goedkoper tot gratis maakten resulteerden wel in een sterke stijging van het gebruik 
maar slecht in beperkte mate in een verschuiving van het autogebruik naar het openbaar 
vervoer gebruik. Introductie en verhoging van de parkeertarieven resulteerden in een 
duidelijke verschuiving op voorwaarde dat de doelgroepen geen directe alternatieven 
beschikbaar hebben bv. vrijstelling betaling op privéplaatsen, aanbod vrije plaatsen in 
directe omgeving ( ev. wel aanvaardbare grotere loopafstand ). 

In principe kunnen de doelstellingen “Financiering transportsystemen “ en “ Milieu “ in sterke 
mate worden bereikt door bestaande prijsinstrumenten zoals heffingen op brandstoffen en de 
ingebruikname van bepaalde types van voertuigen ( met het nadeel van slechts beperkte 
impact op buitenlandse voertuigen ) en een wegenvignet waarbij betaald wordt voor het 
GEBRUIKSRECHT van het wegennet of bepaalde wegen. Wil men een sturend effect hebben 
om congestie te beperkingen is een KILOMETERHEFFING nodig die verder nog kan verfijnd 
worden in TIJD ( meer betalen op spitsuren ) en RUIMTE ( meer betalen in gebieden met 
structurele congestie ). 
 
Algemeen komen we zo tot de vaststelling dat een prijsinstrument gedifferentieerd naar tijd, 
plaats en type gebruiker een aantal bijkomende mogelijkheden t.a.v. de klassieke 
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prijsinstrumenten. Ook is het draagvlak er wellicht hoger voor mits het duidelijk is dat men 
effectief meer betaald in relatie tot meer gebruik en meer maatschappelijke negatieve impact 
en als men algemeen niet de perceptie heeft dat het gewoon een inventieve manier is om 
extra belastingen te heffen. 
 

2.  Kri t ische succesfactoren om de invoer ing van 
di t  pr i js instrument  mogel i jk  te  maken  

Binnen het geheel van maatregelen voor de ontwikkeling van een Vlaams mobiliteitsbeleid is 
een prijsinstrument een nieuw gegeven, afgezien van enkele bestaande systemen van 
tolheffing op enkele specifieke locaties en het bestaan van een Eurovignet voor het 
vrachtvervoer (zwaarder dan 12 ton). .De invoering van een prijsinstrument kan ongetwijfeld 
de aanzet zijn van een belangrijke hervorming in de manier waarop betaald wordt voor het 
gebruik van de wegeninfrastructuur. Om succes te hebben moeten een aantal voorwaarden en 
kritische succesfactoren (factoren die er voor zorgen dat de maatregel ook effect heeft) 
vervuld worden.  
 
Wat zijn de kritische succesfactoren die gepaard gaan met de realisatie van dit 
prijsinstrument? Welke voorwaarden moeten vervuld worden bij de inzet van dit 
prijsinstrument voor het realiseren van de doelstellingen die u vooropzet?  
 
 
2 . 1 .  A l g e m e n e  c o m m e n t a a r  

Op basis van de opgestarte en niet-opgestarte initiatieven stellen we duidelijk vast dat het 
creëren van een draagvlak bij de bevolking essentieel is. Accenten in de creatie van dit 
draagvlak zijn de volgende : 

 Het invoeren van het prijsinstrument moet deel uitmaken van een globaal pakket van 
maatregelen die mobiliteit en levenskwaliteit positief willen sturen. In deze context is ook het 
creëren van een extra aanbod openbaar vervoer EXPLICIET voor de “belaste” 
verplaatsingen, een logisch deel van het algemeen pakket. 

 Men biedt de “getroffen” gebruikers bepaalde compenserende voordelen, bv. minder taxen 
op de aankoop van de wagen of op de benzine…. 

 Men benadrukt van de mogelijkheden van de extra budgetten. 

 Men toont de gebruikers zo duidelijk mogelijk aan dat de nieuwe aanpak effectief leidt tot 
verbeteringen die hun mobiliteitsmogelijkheden en levenskwaliteit verhogen. 

Ook is het essentieel dat het systeem dat men implementeert om de heffing te innen en 
controleren technologisch en organisatorisch quasi perfect functioneert. 
Gelet op de toenemende Europese integratie en de centrale legging van ons land lijkt ook op 
technologisch vlak een integratie nodig om te vermijden dat voertuigen meerdere on-board 
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uitrustingen dienen te hebben om te communiceren met de systemen in diverse landen. Een 
EU richtlijn werd op dit vlak trouwens reeds uitgevaardigd. 
Als men tot de vaststelling komt dat men dit niet onmiddellijk kan garanderen, lijkt het beter in 
eerste instantie een eenvoudiger systeem en regeling op te zetten ( en ev. de doelstellingen 
bij te stellen ) om dan in een volgende stap een volledig systeem op te zetten. 
 

2 . 2 .  S p e c i f i e k e  r e a c t i e  o p  v o o r s t e l l e n  m a a t s c h a p p e l i j k e  
g r o e p e n  

De maatschappelijke groepen voegen bij bovenstaande elementen nog een aantal specifieke 
bezorgdheden aan toe. In het kader van het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak 
lijkt het een absolute noodzaak hieraan zeker aandacht te besteden, o.m. 

 Sociaal overleg inzake heffing voor woon-werk verkeer. De stelling dat woon-werk verkeer 
hoedanook niet onder heffing kan vallen lijkt te absoluut en in tegenspraak met de 
algemeen aanvaarde doelstellingen. Het bereiken van de doelstellingen op vlak van 
“congestie” , en “ milieu” kan zo in sterke mate worden gehypothekeerd. Wel is aandacht 
nodig voor een aanvaardbaar evenwicht tussen de een eventueel gereduceerde heffing en 
wijzigingen op andere vlakken zoals inschrijvingstaxen en kosten openbaar vervoer. 

 Transparantie : dit betekent ook voldoende eenvoudige structuur, inderdaad essentieel voor 
een algemeen aanvaarde implementatie 

 Volledige gemiddelde compensatie voor Belgische gebruikers : wellicht nodig om een direct 
draagvalk te creëren, echter afhankelijk van de doelstellingen. 

 Vermijden sluipverkeer op “lagere” orde wegen : dit is algemeen een cruciale voorwaarde 
die ook vooraf duidelijk dient getoetst te worden. Dit maakt een km-gerelateerde heffing 
enkel op de snelwegen in België quasi onmogelijk door het dichte en weinig hiërarchisch 
gestructureerde wegennet. Zelf het toevoegen van de primaire en secundaire wegen laat 
locale negatieve effecten toe. 

 

3.  Voor welke verkeersdeelnemers is  het  bedoeld? 

Diverse Europese landen hebben reeds één of ander systeem voor de aanrekening van het 
gebruik van de wegeninfrastructuur ingevoerd of bereiden de invoering ervan voor. 
Prijsinstrumenten worden zowel ingezet voor het vrachtvervoer als het personenvervoer. 
 
Er zijn landen die een nationaal afstandsgebonden heffing kennen specifiek voor het 
vrachtvervoer (Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland). Maar het thema van uitbreiding naar de 
rest van het wegvervoer (inclusief personenvervoer) is expliciet of impliciet steeds meer aan 
de orde. 
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De zogenaamde zoneheffingen in hoofdzakelijk stedelijke gebieden (bijv. de congestion 
charge in Londen), en de trajectheffingen (bijv. de tolwegen) slaan zowel op personen- als 
goederenvervoer.  
 
Daarnaast kunnen er bepaalde groepen vrijgesteld worden (bijvoorbeeld collectief vervoer, 
taxichauffeurs, motorrijders, hulpdiensten, uitzonderlijk vervoer,…) of een korting genieten 
(bijvoorbeeld Belgen, veelgebruikers,…) . 
 
Indien een prijsinstrument in Vlaanderen wordt ingevoerd, voor welke verkeersdeelnemers (personenvervoer, vrachtvervoer, 

buitenlanders, Belgen,…) moet het worden toegepast? Voor welke groepen dient een vrijstelling en/of vermindering uitgewerkt 

te worden? 

  

3 . 1 .  A l g e m e n e  c o m m e n t a a r  

De keuze hangt hier uitdrukkelijk af van de vooropgestelde doelstellingen en het te 
verwachten effect als slechts bepaalde doelgroepen worden belast.  Hoedanook kan er geen 
onderscheid gemaakt worden op basis van nationaliteit binnen de EU reglementering. 
 
De recente implementaties zijn daarbij verschillend : 

 Duitsland : op snelwegen voor vrachtwagens 

 Londen,Stockholm : alle voertuigen uitgezonderd diverse categorieën zoals  
• Openbaar vervoer, schoolvervoer,  en taxi’s 
• Prioritaire voertuigen en ziekenvervoer 
• Voertuigen op milieuvriendelijke bandstoffen : elektrisch, ethanol, biogas,… 

Wellicht een trapsgewijze uitbreiding van de type gebruikers nodig gelet op de hierboven 
benadrukte voorwaarde om een technologisch systeem te implementeren dat elke doelgroep 
ook correct en effectief benadert. 
 

3 . 2 .  S p e c i f i e k e  r e a c t i e  o p  v o o r s t e l l e n  m a a t s c h a p p e l i j k e  
g r o e p e n  

De maatschappelijke groepen brengen nogal sterk uiteenlopende standpunten naar voor op dit 
vlak. Sommigen geloven uitdrukkelijk in een heffing alleen voor het vrachtverkeer , de meeste 
pleiten toch voor een algemene invoering. 
 
Uit diverse studies en ervaringen bij reeds gedane implementaties kunnen volgende effecten 
worden aangegeven bij een implementatie waarbij enkel vrachtverkeer wordt belast : 
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 Een km-heffing op vrachtverkeer zal wellicht het vrachtverkeer in beperkte mate 
verminderen ( afhankelijk van de beschikbare alternatieven : andere wegen ( bij een heffing 
enkel op snelwegen ) of andere modi ) maar door de latente hoge vervoersvraag zal dit 
direct worden ingevuld door personenwagen waardoor het positief effect op congestievlak 
wordt teniet gedaan. 

 Heffingen voor zware vrachtwagen boven 12T stimuleren het gebruik van lichtere 
vrachtwagen met meer transporten tot gevolg. Heffingen voor vrachtwagen boven 3.5 T 
stimuleren het gebruik van lichtere bestelwagen met relatief nog meer transporten tot 
gevolg. Dergelijke fenomenen werden reeds vastgesteld bij de invoering van de kilometer-
heffing voor zware vrachtwagens in Duitsland. 

De meeste maatschappelijke groepen pleiten ook voor een groot aantal vrijstellingen bv. voor 
collectief vervoer ( inclusief taxi en touringcars ) en openbare dienstvoertuigen en 
hulpdiensten. Ook voor woon-werk verkeer wordt dit door sommige bepleit. 

 De stelling dat woon-werk verkeer hoedanook niet onder heffing kan vallen lijkt te absoluut 
en in tegenspraak met de algemeen aanvaarde doelstellingen. Het bereiken van de 
doelstellingen op vlak van “congestie”, en “ milieu” kan zo in sterke mate worden 
gehypothekeerd. Wel is aandacht nodig voor een aanvaardbaar evenwicht tussen de een 
eventueel gereduceerde heffing en wijzigingen op andere vlakken zoals inschrijvingstaxen 
en kosten openbaar vervoer. 

 Het vrijstellen van collectief vervoer van de heffing lijkt enerzijds logisch omdat in het 
algemeen het gebruik van deze modi t.o.v. het rijden met een private auto uitdrukkelijk 
bijdraagt tot het bereiken van de meeste geponeerde doelstellingen. Anderzijds dienen ook 
deze modi gestimuleerd te worden zich zodanig te organiseren ( via gebruik van de meeste 
geschikte type voertuigen, het bij voorkeur rijden op minder drukke momenten, het 
beperken van de afgelegde afstanden, …. ) dat extra wordt bijgedragen om de 
geformuleerde doelstellingen te bereiken.  

 

4.  Wat wordt  het  in  de prakt i jk  ? 

Uit de toelichting van vorige vraag kan men afleiden dat je op verschillende locaties een 
prijsinstrument kan inzetten: in stedelijke gebieden, op bepaalde types wegen, over een hele 
regio/land,… De specifieke locaties zijn afhankelijk van de nagestreefde doelstellingen. 
Grosso modo kunnen de systemen onderverdeeld worden naar gelang van de techniek die 
gebruikt wordt om de heffing in de praktijk toe te passen (zoneheffingen, trajectheffingen, 
afstandsgebonden heffingen). De evolutie van de gebruikte technieken heeft vooral te maken 
met de voortgang op het vlak van elektronische heffing zonder onderbreking van de 
verkeersstroom. Dat een prijsinstrument in de praktijk moet functioneren met een minimale 
impact op de verkeersafwikkeling en met het oog op een maximale verkeersveiligheid lijkt 
evident. De techniek speelt hier dus een essentiële rol. De specifieke situatie van Vlaanderen 
speelt hier ook een belangrijke rol: een dicht wegennet, een hoog aandeel transitverkeer, de 
ruimtelijke ordening, …. 
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De gestelde heffing kan nog aangepast worden aan het type voertuig, het tijdstip waarop men 
rijdt,… 
 
Ook de manier waarop er betaald wordt, kan erg verschillen: tolhuisjes, elektronisch, met of 
zonder herkenning,… Naar privacy en handhaving toe, brengen de diverse systemen uiteraard 
andere implicaties met zich mee. 
 
Waar moet het instrument ingezet worden? 

Op welk type wegen? 

Hoe wil je het prijsinstrument laten differentiëren? 

Op welke manier dient de betaling te gebeuren? 

 
4 . 1 .  A l g e m e n e  c o m m e n t a a r  

4 . 1 . 1  B i j  d e  i m p l e m e n t a t i e  v a n  e e n  p r i j s i n s t r u m e n t  z i j n  v o l g e n d e  
e s s e n t i ë l e  k e u z e s  m o g e l i j k  :  

 Heffing voor het rijden in een bepaalde zone ( meestal een stedelijk gebied ) Een dergelijk 
schema blijkt redelijk effectief om de congestie in grotere stedelijke gebieden te beperken 
op voorwaarde dat negatieve ruimtelijke effecten worden vermeden nl. locatieverschuiving 
rond stedelijke gebieden ( m.i. nog geen effecten gesignaleerd rond Londen ) 

 Heffing voor bepaalde type wegen, bv. enkel snelwegen  

 Heffing die varieert in de tijd. Een congestieheffing wordt in principe enkel toegepast in 
periodes met hoge verkeersdrukte. Op die wijze wordt niet alleen het gebruik van de private 
wagen in het algemeen afgeremd maar wordt ook gestimuleerd de auto eerder buiten de 
spits te gaan gebruiken. De andere doelstellingen leiden echter tot een algemene heffing 
die eventueel nog wel kan variëren in de tijd. Absolute voorwaarde daarbij is echter wel de 
transparantie nl. dat de gebruiker weet hoeveel hij op een bepaald moment dient te betalen. 
Bij tolpoorten zijn er op dit vlak implementaties waarbij het tarief steeds wordt geafficheerd 
bij het keuzepunt. 

 
4 . 1 . 2  D e  i m p l e m e n t a t i e  v a n  e e n  p r i j s i n s t r u m e n t  d a t  v o l l e d i g  

g e d i f f e r e n t i e e r d  n a a r  t i j d ,  a f s t a n d  o p  b e p a a l d e  t y p e  w e g e n  e n  
n a a r  t y p e  g e b r u i k e r  k a n  g e b e u r e n  m e t  v o l g e n s  d i v e r s e  
i m p l e m e n t a t i e s c h e m a ’ s  o p  v l a k  v a n  b e t a l i n g  e n  c o n t r o l e  (  
t h a n s  r e e d s  i n  g e b r u i k  o f  i n  s t u d i e  ) :  

 On-board GPS – gebaseerd registratiesysteem : de on-board unit registreert waar men rijdt 
en de gebruiker betaald volgens gebruik 
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• In principe bruikbaar voor zone-identificatie en identificatie van wegdelen en type 
wegen (cfr. Duitsland : segmenten snelwegen ) 

• Momenteel is het systeem nog onvoldoende nauwkeurig om gebiedsdekkend te 
worden toegepast : marges nodig tot ongeveer 60 m om een voor 99 % betrouwbaar 
te zijn in stedelijke omgevingen ( volgens recente uitgebreide testen in Londen ) 

• Eventueel combineerbaar met andere locatie-gebaseerde toepassingen (bv. ISA ) 

 Betaling via internet ( home of on-site ) met controle door camera’s die alle nummerplaten 
registreren en vergelijken met de lijst van betalenden ( test technologie in Londen )  
• niet haalbaar als blijvend systeem wegens teveel dataverkeer en foutkans ) 

 Betaling via elektronische kaart ( communicatie met randapparatuur via DSRC ) aan toll-
gate’s met handhaving via camera’s 
• Slechts haalbaar voor zones met beperkte toegangspunten en voor grofmazige 

netwerken ( bv. snelwegen met beperkt aantal toegangen ) 
 
Algemeen kijkt het nuttig maximaal synergiën te zoeken met andere toepassingen op vlak van 
betaling van diensten zoals parkeren ( bv. elektronische kaarten ook bruikbaar voor parkings 
of GPS – on board unit die ook het bezoek van parkeerterreinen registreert ( cfr. recente 
testen in Londen ) 
 

5.  Waarvoor betalen? 

Indien een prijsinstrument wordt ingevoerd, zal in de praktische uitwerking ervan, de hoogte 
van het tarief en vooral ook de manier waarop het tarief wordt bepaald één van de 
belangrijkste aspecten zijn. De prijszetting zal mee afhankelijk zijn van de vooropgezette 
doelstellingen en van de aard van het nieuw in te voeren prijsinstrument. Anderzijds zal de 
prijszetting ongetwijfeld ook bepalend zijn voor de realisatie van deze doelstellingen.  
 
Welke kosten moeten in rekening gebracht worden bij het bepalen van het tarief: infrastructuurkosten voor de aanleg van 

wegen, onderhoudskosten, operationele kosten van het systeem, kosten van duurzame investeringen, congestiekosten, 

ongevallenkosten, milieukosten, ongeval-preventie-kosten…? 

 

5 . 1 .  A l g e m e n e  c o m m e n t a a r  

Algemeen stellen de Europese richtlijnen dat men gebruikers kan laten betalen voor de 
investerings- en onderhoudskosten van de gebruikte infrastructuur. 
 
Voor welke kosten men de gebruiker wil laten betalen hangt wellicht af van de doelstellingen 
die men stelt : laten betalen voor de investering en exploitatiekost van een bepaalde 
infrastructuur of effectief laten betalen voor alle maatschappelijke kosten voor elke modi. In dit 
laatste geval lijkt ook een prijs voor openbaar vervoer volgens dezelfde principes logisch. 
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Toch lijkt deze vraag in praktijk minder belangrijk om het effectieve bedrag te bereken maar 
eerder om een draagvlak tot invoeren van een prijsinstrument te creëren. Hiertoe is vooral een 
transparante motivatie van de heffing nodig naar de verschillende gebruikers toe : waarvoor 
betalen zij juist en waarvoor worden deze middelen gebruikt.  
 

6 .  Wat doen we met  de opbrengsten en welke 
andere ef fecten z i jn  te  verwachten? 

De invoering van een prijsinstrument is een belangrijke hervorming. Het nieuwe prijsinstrument 
zal hoe dan ook opbrengsten genereren. Die zullen op de eerste plaats nodig zijn voor de 
dekking van de operationele kosten. In sommige gevallen (bijv. eurovignet) kan het dat die 
opbrengsten in de plaats komen van bestaande algemene middelen van de Vlaamse 
Regering. Het is mogelijk dat er geen meeropbrengsten zijn in vergelijking met de huidige 
situatie.  
Voor de besteding van deze eventuele meeropbrengsten zijn enkele grote pistes te 
onderscheiden: financiering van wegeninfrastructuur, compensatie van de weggebruikers, 
terugvloeiing naar het transportsysteem in zijn geheel (incl. alternatieve modi), inkomsten voor 
de algemene middelen van de Vlaamse Regering, vergoeding van de dragers van externe 
kosten,  
 
Een prijsinstrument zal niet alleen opbrengsten genereren, maar ook sociale, economische, 
verkeerskundige en milieu- effecten opleveren. De inschatting van deze effecten is van 
essentieel belang om de gemaakte keuzes te beoordelen.  
 
Waarvoor moeten de opbrengsten van dit prijsinstrument aangewend worden ? 
Wat moet er gebeuren met de reeds bestaande heffingen en belastingen op transport zoals 
accijnzen, eurovignet, inschrijvingstaks,… ?  
Welke overige effecten (sociale, economische, verkeerskundige, milieu- effecten) zal de 
invoering van een heffing voor het gebruik van de wegeninfrastructuur hebben volgens u?  
 

6 . 1 .  A l g e m e n e  c o m m e n t a a r  

6 . 1 . 1  A A N W E N D I N G :   

Hiervoor werd reeds de spanning besproken tussen de verschillende doelstellingen. Daarbij 
stellen we vast dat het extra beschikbare budget eerder beperkt is als men enkel de 
buitenlandse chauffeurs laat betalen. Hierover bestaan momenteel geen specifieke simulaties. 
Wel werd in het kader van dit Maatschappelijk debat een beperkte oefening uitgevoerd 
gebruikmakend van het Vlaams vrachtmodel waarbij enerzijds het doorgaand zwaar 
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vrachtverkeer en anderzijds de helft van het grensoverschrijdend vrachtverkeer ( hypothese : 
helft ervan buitenlanders , helft ervan Belgen ) aan een heffing van 15 EUROCENT 
onderworpen. Dit leidt tot een eerste ruwe raming van 170 MEURO per jaar voor het 
buitenlands vrachtverkeer dat de Belgische wegen gebruikt. 
Dit moet natuurlijk in relatie gezien worden met de huidige opbrengst van het Eurovignet dat 
voor 2004 een 90 MEURO bedroeg. Hierin zitten ook de bijdragen van Belgen vervat. 
 
 

 
In de meeste implementaties wordt uitdrukkelijk gesteld en gecommuniceerd naar alle 
gebruikers dat de inkomsten van de heffing worden gebruikt voor het verbeteren van het 
transportsysteem. In het kader van het verwerven van een draagvlak blijkt dit bovendien een 
belangrijk element. 
Meestal wordt daarbij wel de nadruk gelegd op het expliciet uitbouwen van bepaalde delen 
van het wegennet maar meer en meer wordt ook een deel van het budget voorzien voor de 
versterking van alternatieve vervoermiddelen. 
Argumenten om de middelen rechtstreeks te gebruiken voor het transportsysteem zijn de 
volgende: 

 Transparantie naar gebruiker toe ( cfr. draagvlakverwerving ) 

 Invoeren van een heffing zal wellicht de benodigde capaciteit van het wegennet reduceren 
wat bijkomende wegen minder nodig maakt. De latente vervoersvraag is echter vrij hoog 
waardoor een druk zal blijven bestaan. Ook stellen we vast dat het huidige wegennet nog 
onvoldoende veilig en evenwichtig ( het juiste type juiste weg op de juiste plaats ) is 
uitgebouwd is uitgebouwd, zodat een inhaalbeweging met extra middelen zeker 
verantwoord is. 

 Bij heffingen op het autogebruik zal de behoefte aan andere modi verhogen, wat 
investeringen voor deze modi motiveert. 

 

Vergelijking inkomsten Eurovignet - Kilometerheffing

EUROVIGNET opbrengst Vlaanderen 66.600.000 € /jaar
Wallonie 25.900.000 € /jaar
Brussel 5.500.000 € /jaar
TOTAAL 98.000.000 € /jaar

bron : FOD Financiën 2004

KILOMETERHEFFING 0.15 €/km

zwaar vervoer Belgen 269.555.482 € /jaar
Buitenlanders 168.005.600 € /jaar
TOTAAL 437.561.082 € /jaar

bron : simulatie Vrachtmodel Vlaanderen 2005



 
- 151 - 

 
 
 

6 . 1 . 2  E F F E C T E N  

De effecten van de invoering van een prijsinstrument zal in sterke mate afhangen van de wijze 
van invoeren.  

 Heffing voor het rijden in een bepaalde zone ( meestal een stedelijk gebied ) Gevaar van 
negatieve ruimtelijke effecten nl. locatieverschuiving rond stedelijke gebieden ( m.i. nog 
geen effecten gesignaleerd rond Londen ) 

 Heffing voor bepaalde type wegen, bv. enkel snelwegen Vooral voor het personenverkeer is 
het gevaar van verdringingseffecten naar lagere orde wegen groot. ( bv. parallelle wegen bij 
heffing op snelweg ). Zeker buiten de spitsuren wanneer het onderliggend wegennet weinig 
congestie ondervindt. GPS routeringssystemen in de auto kunnen dit extra stimuleren door 
de “ goedkoopste “ route uit te tekenen. Bij het vrachtverkeer zijn de verschuivingseffecten 
wellicht lager door de hoger tijdswaardering voor zakelijk verkeer ( men is bereid meer te 
betalen om tijd te winnen ). Toch zijn verschuivingseffecten te verwachten zeker als de 
congestie op de snelweg groot blijft ( bij bv. enkel belasten vrachtverkeer ) en bij 
beschikbaarheid van redelijke alternatieven. De recente ervaringen Duitsland tonen 
trouwens uitdrukkelijk op een reactie van het vrachtverkeer op een kilometer-heffing door 
een toename van sluipverkeer door dorpskernen op parallel wegen en bv. in de omgeving 
Straatsburg een grote extra druk door vrachtverkeer dat Duitse snelwegen wil vermijden. 

 Heffing die varieert in de tijd. Dit leidt tot een extra stimulans verplaatsingen eerder te 
maken buiten de spitsuren. Hierdoor kan wel een extra druk worden verwacht op allerlei 
beperkingen die thans de flexibiliteit in tijd beperken zoals openingsuren van 
duanefaciliteiten, openingsuren van winkels, … 

 

7.  Afstemming met  andere gewesten en met  
Europa.   

In een groot aantal landen, ook binnen de Europese Unie, is reeds één of andere vorm van 
heffing voor het gebruik van de wegeninfrastructuur ingevoerd. Anderen zijn druk bezig met de 
voorbereidingen voor de invoering ervan. Zuid- Europa kent vooral systemen van ‘péage’ op 
een gesloten netwerk van snelwegen. Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland hebben een 
(verschillend) systeem voor heffingen t.a.v het vrachtvervoer. In Londen en Noorwegen 
werden dan weer systemen van cordonheffingen ingevoerd (tol in stedelijk gebied). Met 
andere woorden, binnen de Europese unie kan een ganse waaier van verschillende, meestal 
niet compatibele, heffingsystemen voor het gebruik van de wegeninfrastructuur worden 
vastgesteld.  
Bij de invoering van een prijsinstrument in Vlaanderen moet men echter wel rekening houden 
met het Eurovignetverdrag van 9 februari 1994, de Eurovignetrichtlijn (richtlijn 1999/62/EG) die 
ter wijziging voorligt in het Europees parlement en de goedgekeurde Europese richtlijn over de 
interoperabiliteit van elektronische tolheffingsystemen (richtlijn 2004/52/EG). In onze 
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Belgische context spelen daarenboven de gewesten een heel belangrijke rol in dit dossier, 
zodat het probleem van afstemming zich hoe dan ook gaat stellen.  
 
Hoe en in welke mate moeten de beleidskeuzen die Vlaanderen maakt afgestemd worden op die van de andere regio’s en op 

de ontwikkelingen binnen de Europese Unie?  

 

7 . 1 .  A l g e m e n e  c o m m e n t a a r   

In elk geval is een afstemming met Wallonië nodig gelet op de interferentie van de 
wegennetwerken en het simpele feit dat bij de invoering van een nieuw prijsinstrument het 
Wegenvignet op Belgisch niveau dient te worden vervangen. 
 
Afstemming op Europees vlak is wellicht nodig om negatieve concurrentie-effecten voor onze 
ondernemingen te vermijden en om te vermijden dat de gebruiker zowel op praktisch vlak ( bv. 
apparatuur on-board ) als op organisatorisch vlak in een chaotische situatie terechtkomt . 
 

8.  Bondige eigen voorlopige conclusie 

Als men enerzijds de reacties van de Maatschappelijke groepen en anderzijds de effecten en 
de haalbaarheid van de verschillende soorten prijsinstrumenten naast elkaar zet, stelt men 
vast dat : 

 Een km-heffing enkel voor vrachtverkeer op de hoofdwegen een belangrijke investering 
vraagt ( implementatie controlepunten ) die enkel extra middelen genereert maar geen 
positieve congestie-effecten opbrengt met nog wel het gevaar van verschuivingen naar het 
onderliggende wegennet; 

 Een km-heffing enkel voor alle op de hoofdwegen de druk op het lagere orde wegennet in 
sterke mate gaat verhogen met extra onveiligheid tot gevolg. 

 Een algemene invoering van een km-heffing voor gans het wegennet nog technisch en 
organisatorisch pas haalbaar zal zijn over een termijn van 5 tot 10 jaar. 

 Dat doelstellingen op vlak van “ milieu” en “ financiering van transportsystemen “ deels ook 
kunnen gerealiseerd worden door het heffen van een algemeen gebruiksrecht voor het 
wegennet ( gewoon algemeen wegenvignet ) en heffingen op brandstoffen en 
ingebruikname van voertuigen. 

 
Aldus lijkt een gefaseerde invoering het meest realistisch haalbaar : 

 Op korte termijn de invoering van en algemeen wegenvignet voor alle gebruikers van ons 
wegennet, in prijs gedifferentieerd in functie van de milieu-impact van de voertuigen en met 
vrijstellingen voor een aantal soorten gebruikers, en gemiddeld gezien volledig 
gecompenseerd met een reductie op vlak van de jaarlijks rijtaksen. 



 
- 153 - 

 
 
 

 Op middellange termijn de invoering van een gebiedsdekkend prijsinstrument met een km-
heffing varierend in tijd en plaats. 

 
Natuurlijk dient elke fase nog verder verfijnd te worden waarbij rekening dient gehouden 
worden met de aangehaalde bezorgdheden en de verwachte effecten. 
 
 
 

Mechelen, 12.11.2005 
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Expertiseverslag Stef Proost, 
KULeuven  

OPDRACHT van SERV: 
 
De centrale vraag voor het expertiseverslag is: “wat kunnen we vanuit het wetenschappelijk 
onderzoek al aanbrengen over deze materie?” De centrale vraag voor het expertiseverslag 
is: “wat kunnen we vanuit het wetenschappelijk onderzoek al aanbrengen over deze materie?” 
Wat weten we en wat weten we nog niet? Wat leveren initiatieven in andere landen aan 
inzichten op, wat is aan onderzoek beschikbaar om de werking van een prijsinstrument in de 
praktijk in te schatten? De nadruk ligt op praktische uitvoering en werking van een 
prijsinstrument. Het uitgangspunt is de inbreng van de maatschappelijke groepen. Vanuit 
het maatschappelijk debat kunnen vragen komen zoals:  
 

 wat zijn de effecten van de inzet van een prijsinstrument (heeft dat weerslag op het gedrag 
van de weggebruikers, in welke mate, wat zijn de beperkingen? 

 wat kan technologisch en binnen welke tijdsperspectieven en tegen welke kosten? 

 wat is het meest aangewezen instrument om op korte termijn te starten en toekomstige 
mogelijkheden open te houden? 

 wat zijn de sociaal- economische kosten en baten en wie draagt de kosten en wie de baten? 

  …  
 

INBRENG EXPERTVERSLAG  
 
Kort antwoord op de gestelde vragen op p 2 tot 13 + achtergrondmateriaal in pagina’s 14- 41. 
Achtergrondmateriaal = recente studie over hervorming in prijszetting onder de vorm van 
“Leuvens Economisch Standpunt (LES) “ van Mayeres en Proost - andere relevante 
documenten zijn consulteerbaar op www.ete.kuleuven.ac.be rubriek “publicaties”. 
 

1.  Wat z i jn  de object ieven ? 

Basis idee 
 
Elke heffing op verkeer heeft twee effecten: het brengt opbrengsten mee en het beïnvloedt het 
gedrag van de weggebruikers. 
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We hebben al een reeks heffingen (benzine, verkeersbelasting etc.) die opbrengsten 
meebrengen die ruimschoots de infrastructuurkosten dekken. Nieuwe heffingen of 
aanpassingen van de bestaande heffingen moeten ervoor zorgen  

a) dat voor de binnenlandse gebruikers de prijs voor wegverkeer correcter de kosten 
weergeeft voor de gemeenschap 

b) dat we extra belastingsopbrengsten halen uit buitenlands transitverkeer.  
 
Doelstelling a) komt hoofdzakelijk neer op het aanpakken van congestieproblemen die een 
gedifferentieerde heffing naar plaats en tijd vergen en in mindere mate voor de vrachtwagens 
de extra onderhoudskosten doorrekenen die samenhangen met hun asgewicht.  
Doelstelling b) betekent dat men tenminste de marginale sociale kosten voor de binnenlandse 
gebruikers (congestie, ongevallen, milieu) laat betalen en liefst nog daarbovenop een extra 
heffing kan opleggen die netto inkomsten genereert. 
 
Reactie op antwoorden van de maatschappelijke groepen 
 
Sommige antwoorden sluiten nauw aan bij het bovenstaande.  
 
Andere antwoorden hebben overtrokken verwachtingen: 

 milieu- effekten gaan klein zijn t o v de gerichte milieu-ingrepen zoals EU normering auto’s 
en brandstoffen en ook de bestaande accijns op motorbrandstoffen (cfr infra)  

 ongevaleffecten: niet evident om deze met algemene prijsmaatregelen aan te pakken, hier 
is vooral handhaving en infrastructuur van belang 

 financiering onderhoud en investeringen: wegvervoer betaalt genoeg belastingen om 
infrastructuur te onderhouden en waar nodig bij te bouwen, dit is een kwestie van 
prioriteiten van het beleid: indien Sociale kosten baten analyse positief is zou er moeten 
gebouwd worden, extra heffingen zijn geen garantie dat de juiste investeringen wel 
gebeuren –PPS niet zo belangrijk (cfr.infra) 

 investeringen in alternatieven: er is in principe genoeg geld naar gegaan en het 
aanmoedigen van alternatieven heeft weinig netto effect op de congestie op de weg 
(cfr.infra). 
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2.  Hoe groot  is  het  onevenwicht  in  de huidige 
pr i jzen?  

Wanneer we prijzen willen die het gebruik van transportmiddelen correct sturen moeten we 
deze gelijk stellen aan de marginale sociale kost. Dit vergt een benadering in twee stappen.  

 Eerst een vergelijking maken, voor elk vervoersmiddel (en ifv plaats en tijd), tussen de 
betaalde prijs (inclusief belastingen en heffingen) en de reële maatschappelijke kost. 

 Natrekken met welk prijsinstrument men het onevenwicht kan wegwerken. De tweede stap 
is moeilijker dan de eerste omdat een gedeelte van de marginale sociale kost samenhangt 
met het volume verkeer en dus endogeen is.  

 
De volgende figuur illustreert dit: men meet eerst het verschil tussen de rechterkolom 
(marginale sociale kost nu) en de linkerkolom (huidige prijs). Vervolgens zoekt men naar een 
betere heffing die gelijk is aan de marginale sociale kost in het nieuwe evenwicht. In het 
nieuwe evenwicht is het volume verkeer lager en dus ook de marginale externe congestiekost. 
Belangrijk is om in te zien dat een congestieheffing NIET gelijk is aan het verschil tussen 
huidige prijzen en marginale sociale kost maar veel lager is.  
 

What type of pricing correction is needed? 
Example of a trip with clean car in peak

Resource costs of car and fuel

Own time costs 

Fuel taxes
Ext Air pollution 

Unpaid parking

External marginal
Congestion cost

USER PRICE

SOCIAL MARG COST

Air poll charge

Parking charge

Congestion toll 

OPTIMAL 
INSTRUMENTS

 
 
De volgende twee figuren geven voor respectievelijk de spits en dal situatie het onevenwicht 
aan tussen de gebruikersprijs voor wagens en de marginale sociale kost. Dit zijn resultaten 
voor een aantal regio’s in Europa; inclusief voor Brussel en voor niet stedelijk België. We zien 
dat er vooral in stedelijke gebieden en vooral in de spits een groot onevenwicht is.  
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Present pricing inefficiency: Peak car use in 
Europe – users cost versus  marg social cost

(source: De Borger& Proost, book Edward Elgar, 2001)
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Present pricing inefficiency: Off Peak car use in Europe –
users cost versus  marg social cost

(source: De Borger& Proost, book Edward Elgar, 2001)
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De volgende tabel geeft een orde van grootte van de aanpassing in de monetaire prijzen die 
nodig is in België op lange termijn. We zien ook dat de aanpassingen in de stad (bijv. Brussel) 
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groter is dan buiten de stad en dat de marginale externe kost sterk daalt bij een gerichte 
heffing. 
 
 Tabel  De verandering van prijzen, belastingen en marginale externe   
 kosten in Brussel en België bij optimaal beleid 
 

Brussel België (niet stedelijk) 
Procentuele verandering t.o.v. 

referentie 
Procentuele verandering t.o.v. 

referentie 

 

Mone-
taire kost 

Belasting MEK Mone-
taire kost 

Belasting MEK 

Personenvervoer       
Auto – spits +219% +499% -78% +159% +600% -64% 
Auto – dal  +101% +127% 0% +7% +25% -3% 
OV spits +33% +105% -78% +135% -103%a 0% 
OV dal +213% -169%a +14% +24% -138%a 0% 
Goederenvervoer       
Weg spits    +98% +644% -62% 
Weg dal    +7% +44% 0% 
Spoor    +15% -200%a 0% 
Binnenvaart    0% 0% 33% 
- Voor Brussel: Auto = kleine benzineauto, inwoner van Brussel die in geen parkeerheffing betaalt in de 
referentiesituatie – MEK= marginale externe kost 
- voor België: Auto = kleine dieselauto 
- De cijfers voor het wegvervoer in België hebben betrekking op de autosnelwegen 
a Deze gevallen duiden op de vervanging van subsidies door belastingen 
Bron: De Borger & Proost (2001) 
 

3.  Waarom “mil ieu” geen pr ior i te i t  is  voor de 
hervorming van de transportbelast ing voor het  
wegverkeer  

In principe zou een nieuwe transportheffing ook de externe milieuschade moeten omvatten. De 
milieuschade bij gebruik van auto’s en vrachtwagens is hoofdzakelijk luchtverontreiniging. 
Hierbij onderscheiden we de klassieke polluenten (VOC, NOx , deeltjes etc. ) en 
broeikasgassen (vooral CO2). 
 



 
- 160 - 

 
 
 

Betalen voor infrastructuur - eindverslag 

Voor de klassieke polluenten is er door Europese regelgeving op nieuwe auto’s reeds een 
zeer sterke vermindering in het wegverkeer. Zelfs tot op het punt, dat de prioriteit bij de 
Europese besprekingen verschuift naar het aanpakken van het niet wegverkeer.  
De volgende figuur geeft een idee van de milieuschade per voertuigkilometer (klassieke 
polluenten en Broeikasgassen) voor verschillende generaties van wagens (vrachtwagens 
vertonen een zelfde soort beeld).  

Stef Proost - EAERE 
source: TREMOVE

Environmental damage of different 
vintages of diesel and gasoline cars

Private cars exhaust damage cost

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04

Diesel Conventional

Diesel Euro I - 91 441 EEC

Diesel Euro II - 94 12 EC

Diesel Euro III - 98 69 EC Stage20

Diesel Euro IV - 98 69 EC Stage200

Gasoline Euro I - 91 441 EEC

Gasoline Euro II - 94 12 EC

Gasoline Euro III - 98 69 EC Stage20

Gasoline Euro IV - 98 69 EC Stage200

€/vkm in 2010

 
Wat opvalt, is dat vooral de dieselauto’s meer milieuschade meebrengen. Dit kan aangepakt 
worden door het gebruik van diesel te ontmoedigen. Het huidige beleid doet precies het 
omgekeerde: 70% van de nieuwe wagens zijn diesels en dit kan gemakkelijk aangepakt 
worden door een specifieke heffing op diesels.  
 
Het resultaat voor de klassieke polluenten wordt samengevat in de volgende figuur die voor al 
het wegtransport in de EU, de totale emissies en de activiteit weergeeft voor de komende 
jaren onder indexvorm. We zien een sterke vermindering van de klassieke polluenten die de 
groei van de totale activiteit meer dan compenseert. Enkel de uitstoot van CO2 blijft groeien. 



 
- 161 - 

 
 
 

Betalen voor infrastructuur - eindverslag 

 

Stef Proost - EAERE -
source TREMOVE 

EU Activity and emissions of road 
transport

Baseline transport exhaust emissions
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Voor de broeikasgassen groeit de uitstoot in de transportsektor nog elk jaar en hebben we ons 
in klimaatakkoorden verbonden tot het reduceren van de totale uitstoot in België en in de EU. 
Omdat er al een hoge accijns (en BTW op accijns) belasting bestaat in het wegtransport, is de 
kostprijs voor een ton CO2 reduktie in de transportsector veel hoger dan in de andere 
sectoren. Vandaar het idee om bovenop de bestaande accijnzen zeker geen extra stimulans te 
geven voor energiezuiniger auto’s (zie Knockaert en Proost, 2005) .  
 
Nieuwe voertuigtechnologieën zijn ook geen mirakeloplossingen om gemakkelijk 
broeikasgassen te reduceren. De volgende figuur vergelijkt de meerkost van een nieuwe 
technologie met de uitgespaarde milieukost. Meestal brengt de nieuwe technologie netto niets 
extra op.  
 
De conclusie is dat best de resterende milieuschade wordt aangerekend in functie van het 
type van voertuig. Meestal is deze milieuschade klein geworden en veel kleiner dan de 
bestaande accijnsbelastingen.  
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Source: Knockaert &Proost, (2005) ”Transport sector”, Chapter X in Willems et al.(eds.)
“Economic aspects of climate change policy – a European and Belgian perspective”, ACCO

 
 
4.  Welke instrumenten daarvoor inzetten? 

 
Er is een onderscheid nodig tussen de korte en de lange termijn. Zolang we met een hoge 
brandstofaccijns zitten die dezelfde heffing impliceert per kilometer waar men ook rijdt is het 
beter om tweede best maatregelen te nemen die het verkeer op de moeilijke punten 
ontmoedigen. Op lange termijn moet de brandstofaccijns vervangen worden door plaats en 
tijdsafhankelijke heffingen. 
 

4 . 1 .  O p  k o r t e  t e r m i j n   

1.In stedelijke gebieden is er veel mogelijk door verhoging parkeergelden  
 
2. Tol heffen op nevralgieke punten maar dan ook goed doen: bijv. op Oosterweel maar ook op 
Kennedy.tunnel 
 
3. Vrachtwagens belasten in functie van asgewicht. Inclusief buitenlandse vrachtwagens  
 
4.Op korte termijn kan men ook dieselwagens ontmoedigen (gemakkelijkste manier om milieu 
te verbeteren) 
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5. Bedrijfswagens belasten: dit moet gekaderd worden in het geheel van de 
inkomstenbelastingen en sociale zekerheidsbijdragen – voor het ogenblik is het een 2 de best 
methode om kaderleden te motiveren. 
 

4 . 2 .  O p  L a n g e  t e r m i j n  

 
1.Vervangen van accijnzen en andere belastingen door tijd en plaatsgedifferentieerde 
belastingen op alle verkeer 
 
2. Optrekken OV tarieven zodat deze de maatschappelijke kosten dekken (er is geen reden 
om dit niet te doen voor OV als men het ook doet voor privé vervoer) 
 

5.  Hoe goed presteert  d i t  tov andere 
instrumenten?  

De andere instrumenten die tot hiertoe zijn ingezet waren een hoge brandstofaccijns en grote 
subsidies OV , spoor en binnenvaart. 
 

5 . 1 .  H o g e  b r an d s t o f acc i j n s  

Hoge brandstofaccijns heeft vooral tot effect gehad dat men zuiniger auto’s ging gebruiken, dit 
betekende een verlaging van de gebruikskost eens men de auto had en dit heeft een rebound 
effect dat tenslotte het autogebruik terug stimuleerde (cfr. Knockaert & Proost, 2005). 
 

5 . 2 .  S u b s i d i e s  O V  e n  m u l t i - m o d a a l   

Subsidies OV hebben de vraag naar OV gestimuleerd maar niet noodzakelijk de congestie 
sterk verminderd. Omwille van twee redenen: 

1) De tarieven en de groei zijn niet gedifferentieerd naar plaats en tijd  
2) De passagiers die van auto naar OV stappen maken ruimte vrij op de weg voor 

nieuwe autogebruikers 
 
Grote subsidies.voor substitutie vrachtvervoer over de weg hebben ook niet sterk de congestie 
gereduceerd omwille van de twee zelfde redenen: 

1) geen plaats en tijdstip gedifferentieerde tarieven en initiatieven 
2) de vrachtwagens die op het schip of spoort belanden, maken ruimte vrij voor extra 

auto’s en andere vrachtwagens die voorheen de wegsnelheid te laag vonden. Hierbij 
mag niet vergeten worden dat vrachtwagens slechts 20% of zo van het wegverkeer 
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uitmaken, de andere 80% (auto’s) moeten dus niet sterk reageren om de vrije ruimte 
op te vullen. 

 

5 . 3 .  E e n  h e f f in g  e n k e l  o p  v r a c h t w a g e n s   

Ook het opleggen van enkel een heffing op vrachtverkeer over de weg gaat weinig effect 
hebben op de congestie. Het belasten van goederenvervoer is slechts een gedeeltelijke 
oplossing als de prijszetting van het personenvervoer niet veranderd wordt. Een oefening die 
we deden voor het Verenigd Koninkrijk4 toont echter aan dat een verhoging van de belasting 
op het goederenvervoer inderdaad de welvaart kan verhogen in bepaalde gevallen, zelfs als 
de belastingen op het personenvervoer veel te laag blijven. De studie geeft ook meer inzicht in 
de kenmerken van de belasting op het goederenvervoer:  

 Hoe hoger de indirecte kruiselingse prijseffecten van de belasting op het goederenvervoer 
op de vraag naar personenvervoer (via de prijs van de vervoerde goederen en het niveau 
van congestie), hoe lager het optimale niveau van de belasting op het goederenvervoer. 
Indien een hogere belasting op het goederenvervoer het personenvervoer sterk doet 
toenemen, vergroot deze maatregel de problemen op de markt voor het personenvervoer 
immers sterk.  

 De baat van een gegeven belasting op het goederenvervoer stijgt naarmate de belasting op 
het personenvervoer toeneemt. Dit reflecteert het feit dat de bestaande belastingen op het 
personenvervoer nog te laag zijn.  

 Hoe hoger de belasting op het personenvervoer, des te lager de optimale belasting op het 
goederenvervoer. Een hogere belasting op het personenvervoer leidt tot lagere marginale 
externe kosten van het goederenvervoer en tot een lagere belasting op het 
goederenvervoer. Dit resultaat heeft belangrijke implicaties voor het beleid, als men 
rekeningrijden stap voor stap wil invoeren, eerst voor het goederenvervoer en nadien voor 
het personenvervoer. 

Dit alles betekent dat de tolheffing op vrachtwagens wel interessant kan zijn wanneer er extra 
inkomsten kunnen betrokken worden uit transitverkeer en de inkomsten goed worden ingezet5, 
zoals voor een vermindering van de sociale zekerheidsbelastingen. Er mag van een tolheffing 
op vrachtwagens echter niet teveel heil verwacht worden voor het congestieniveau op de weg 
omdat het latente autoverkeer een groot gedeelte van de vrijgekomen plaats op de weg zal 
innemen.  

 
Met andere woorden een extra heffing, op vrachtwagens en auto’s die gericht is om plaatsen 
en tijd met veel congestie is het enige instrument dat echt kan werken.  

                                                           
4 zie Calthrop et al. (2003). De studie bekijkt een meer algemene heffing dan degene die wordt voorgesteld door 
de EU. Meer bepaald wordt er rekening gehouden met alle externe effecten. Bovendien wordt er in de studie 
verondersteld dat de inkomsten van de heffingen op het goederenvervoer worden gebruikt om de arbeidsbelasting 
te verlagen. 
5 Een tweede belangrijke voorwaarde is dat het tolsysteem zelf niet te duur is en efficiënt werkt. Het Zwitsers 
systeem blijkt goed te werken, in Duitsland verloopt het proces moeizamer. 
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Achtergronddocument sectie 3  

6.  Kri t ische succesfactoren 

Cruciaal is wellicht een goede communicatie met als elementen: 

 effectieve verbetering van fileleed  

 geen extra nieuwe belastingen, wel reduktie van andere belastingen (soc zek etc.) 

 systeem dat technologisch ok is en weinig kost en een systeem met creditkaarten (zoals 
een telefoonkaart) laat toe om privacy te garanderen 

Het intelligent tolling systeem mag slechts max 15 à 20% van de opbrengsten opslorpen, 
zoniet doet men het beter niet.  
Is het bestaan van alternatieven zoals OV een kritische succesfactor ? Ja maar enkel indien 
de prijs van OV de extra kosten van de nieuwe reizigers dekt. Er mag ook niet vergeten 
worden dat bij een verhoging van de heffing op wegverkeer, wellicht meer dan de helft van de 
trips die wegvallen in het wegverkeer niet vervangen worden door OV trips: zij vallen weg door 
schrappen van verplaatsingen over de weg (car pooling, verschuiven naar daluren, 4 dagen 
week etc.).  
 
 

7.  Voor welke deelnemers 

In principe voor iedereen. Op KT eventueel vermindering voor OV en taxi’s. Op LT ook 
wegenbelasting voor OV en taxi’s. 
 
Aangezien arbeid al zeer zwaar wordt belast, kan men verdedigen dat de heffingen op 
pendelaars aftrekbaar zijn. Elke ontmoediging van arbeid kost de gemeenschap namelijk 
ongeveer minstens 50% van het brutoloon. Een pendelaar die minder werkt omwille van de 
congestieheffing is een netto verlies voor de gemeenschap.  
 

8.  Waarvoor betalen en hoe betrouwbaar z i jn  de 
inschatt ingen?  

In eerste instantie betaalt men de extra congestiekosten, milieukosten, ongevalkosten en extra 
onderhoudskosten die men veroorzaakt aan de rest van de gemeenschap waarbij de 
belastingen die men al betaalde op autogebruik worden afgetrokken.  
 
Wanneer men de externe congestiekosten betaalt dienen de infrastructuurkosten niet 
aangerekend te worden. Bij verstandige investeringen (en constante of afnemende 
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schaalrendementen) worden de infrastructuurkosten gedekt door de aanrekening van de 
marginale congestiekosten.  
 
Hoe betrouwbaar zijn deze inschattingen ? In verschillende Europese onderzoeksprogramma’s 
(UNITE6, GRACE) is gepoogd om deze externe kosten in te schatten: 

 Externe congestiekosten bestaan hoofdzakelijk uit tijdskosten en daar bestaat een 
uitgewerkte methodologie voor. – dit is ook de belangrijkste externe kost die aangepakt 
wordt door een hervorming van de heffingen 

 Externe milieukosten ramen vergt een dosis effectrelatie en een inschatting van de kostprijs 
van een mensenleven: op beide terreinen is veel vooruitgang geboekt en er is wellicht nog 
een factor 2 of 3 onzekerheid 

 Externe ongevalskosten: moeilijkste categorie, zou zelfs negatief kunnen zijn ( een extra 
auto vermindert snelheid en daarom gemiddelde ongevals kost) 

 
Er bestaat dus nog veel onzekerheid maar het type van instrument dat moet ingezet worden is 
duidelijk. Er kan begonnen worden met experimenten die hoofdzakelijk congestie aanpakken 
en dit kan gemakkelijk gemonitored worden.  
 

9.  Wat met  de opbrengsten? 

Er moeten bij een nieuwe heffing twee keuzes gemaakt worden: welke extra heffing gaat men 
opleggen en hoe gebruik ik de inkomsten? Deze keuze kan uitgesteld worden door extra 
leningen en extra overschotten maar uiteindelijk moet ze wel gemaakt worden. 
De volgende tabel geeft als voorbeeld twee nieuwe soorten heffingen (eerste kolom, verticaal) 
en geeft voor deze twee soorten heffingen 4 soorten van gebruik van de inkomsten.  
Voor elk van de 8 mogelijke keuzes geeft de tabel een dubbele score:  
 
A, B, C of D (A is best): hoe goed presteert dit instrument op de congestiedoelstelling (als 
grootste transportprobleem),; 
 
1,2,3 of 4 (1 is best): hoe goed presteert deze maatregel macro-economisch: draagt hij bij of 
niet aan het oplossen van de grote problemen in de rest van de economie – hier hoofdzakelijk 
het stimuleren van de tewerkstelling 
 

                                                           
6 In het UNITE project (5de kaderprogramma – Transport RTD programma van de Europese Commissie) heeft men 
een overzicht gemaakt van de bestaande schattingen van de marginale externe kosten en heeft men de 
methodologie voor de bepaling van de marginale externe kosten verder ontwikkeld. 
(www.its.leeds.ac.uk/projects/unite/index.html) 
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VERHOOGDE  
HEFFING  

GEBRUIK OPBRENGSTEN 

 Reduktie 
Arbeidsbelasting 
of soc zek 
bijdragen 

Reduktie van 
bestaande 
transportbelasting 

OV investering 
en verlaging 
prijzen 

Extra 
wegcapaciteit 

Wegenvignet C 1 D 4 C 4 C 4 
Tijd en 
plaatsafhankelijk 

A 1 A 4 A 4 A 4 

Congestie-effect ranking A, B, C, D 
Macro-economische ranking 1, 2, 3, 4  
 
Dit is een vereenvoudigde tabel en indien men bereid is andere doelstellingen ook in 
monetaire termen uit te drukken kunnen we er ook milieu, inkomensverdeling etc; aan toe 
voegen.  
 
Belangrijke conclusies uit dit overzicht zijn 

1. Een nieuwe heffing, zelfs als ze resultaat boekt op het vlak van 
transport, zal de welvaart maar verhogen indien de inning niet teveel 
kost en de opbrengsten goed gebruikt worden. Over dat goed gebruik 
moet goed nagedacht worden, besteding aan OV of aan extra wegen kan 
een slecht gebruik zijn. 

2. Een gedifferentieerde heffing op wegverkeer scoort altijd goed op 
transportdoeleinden maar scoort slechts goed macro-economisch indien 
de opbrengsten gebruikt worden voor vermindering arbeidsbelastingen. 
Ook de inkomstenverdeling zou daar niet slecht bij varen (cfr; 
achtergronddocument 4.3). Indien dit niet gebeurt en men wendt de 
opbrengsten aan voor nieuwe wegen of extra OV, stijgt de effectieve 
belastingsgraad op arbeid. Men riskeert dan men een macro-
economische achteruitgang ondanks de verbetering van de 
vervoersvoorwaarden. 

3. Diegene die een extra wegenbelasting dienen te betalen, claimen dikwijls 
een vermindering van andere belastingen. Dit is niet noodzakelijk 
rechtvaardig noch efficiënt. Zj genieten van een verbetering van de 
vervoervoorwaarden (vooral vrachtwagens zouden netto kunnen winnen 
voor dat ze gecompenseert worden) en er is een meer algemene 
compensatie voorzien via lagere belastingen op arbeid.  

4. In veel landen is er geclaimd om de extra inkomsten te besteden aan 
infrastructuur of OV. Er moet eerst nagegaan worden of dit inderdaad 
extra geld is bovenop het bestaande budget dat van de algemene 
middelen komt – in een aantal gevallen is de bijdrage van de algemene 
middelen gedaald. In een aantal landen waar er wel extra geld is, werd 
het geld besteed aan projecten die weinig zin hadden (2 parallele 
spoortunnels in Zwitserland) en zal men binnenkort dit type van 
aanwending bijsturen.(zie Suter et al te verschijnen).  
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5. Een mogelijk motief om de extra inkomsten te reserveren voor nieuwe 
infrastructuur is het verlies aan geloof in een goed investeringsbeleid van 
de regering. Dit gaat men niet oplossen door meer geld te reserveren. 
Andere ingrepen die een ernstige Kosten Baten Analyse verplichten voor 
elke nieuwe weg zouden beter zijn. Hierbij mag ook niet vergeten worden 
dat een nieuw heffingsysteem de nood aan nieuwe wegcapaciteit 
vermindert! 

 
Cfr. Achtergronddocument: secties 4.1 en 4.2  
 
Reactie op mening van maatschappelijke groepen.  
 
Er bestaan een tendens om te eisen dat de extra belastingen terugvloeien naar de 
transportsector zelf onder de vorm van lagere belastingen op transport, meer wegen, meer 
onderhoud, meer OV investeringen. 
Het opleggen van rekeningrijden gaat op zich eerder de nood aan nieuwe wegen verminderen 
en ook het gebruik van OV niet sterk stimuleren. Dit laatste indien men het OV ook correct 
gaat beprijzen en er is geen reden om dit niet te doen. 
Er is dus geen nood aan meer investeringen in transport.  
 
Het is natuurlijk wel mogelijk dat het beleid tot hiertoe de slechte keuzes heeft gemaakt inzake 
investeringen (te weinig en/of verkeerd), dit moet gecorrigeerd worden door betere 
besluitvorming en niet door extra geld te voorzien.  
 

10.  Harmonisat ie  gewesten en EU? 

Het is vanzelfsprekend dat identieke technische systemen als in het buitenland een belangrijk 
voordeel zijn en domme kosten uitsparen. Er is echter geen enkele reden waarom de hoogte 
van de heffing (per km) dezelfde zou zijn over de Gewesten en in de EU. De 
congestieproblemen zijn namelijk sterk verschillend.  
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Achtergrondmateriaal:uit eigen 
onderzoek: 

Overgenomen uit recent Leuvens Economisch Standpunt van Mayeres & Proost  
 

E E N  B E T E R  P R I J S B E L E I D  V O O R  D E  B E L G I S C H E  
T R A N S P O R T S E C T O R  i n  1 5  S T E L L I N G E N 7 
 
11 .  In le iding 

De prijszetting van transport staat continu in de politieke belangstelling. De transportsector is 
één van die sectoren die overheidscorrectie nodig heeft omdat de normale marktwerking er 
negatieve bijwerkingen creëert. Alleen doen we er best aan geen beleid te voeren dat 
contraproductief is of ineffectief en duur. In dit standpunt vatten we recent onderzoek8 over 
een betere prijszetting van transport samen in 15 stellingen.  
 
In de tekst vertrekken we van de basisprincipes en overlopen dan de mogelijke beleidslijnen 
op korte en langere termijn. De korte termijn acties betreffen de belasting van auto’s in functie 
van de milieuschade, de tolheffing op vrachtwagens, een cordon tol rond steden, het 
parkeerbeleid en de prijzen van openbaar vervoer. De thema’s op langere termijn betreffen het 
invoeren van een meer gesofisticeerde tolheffing en de effecten ervan op de 
overheidsfinanciën en de inkomensverdeling. Daarnaast bespreken we het gebruik van de 
inkomsten van tolgelden voor investeringen.  
 
Stellingen zijn kernachtige waarheden die slechts opgaan onder welbepaalde hypothesen. In 
deze tekst geven we vooral intuïtie voor onze stellingen, de wetenschappelijke verantwoording 
kan men vinden in de gerefereerde artikels. 
 

                                                           
7  Contactpersoon: Stef Proost, CES, Naamsestraat 69, 3000 Leuven, Tel: 016/326801, E-mail: 
Stef.Proost@econ.kuleuven.ac.be. Het artikel werd geschreven toen Inge Mayeres enkel verbonden was aan de 
K.U.Leuven. Zij is nu verbonden aan het Federaal Planbureau. De stellingen die hier geformuleerd worden 
weerspiegelen niet noodzakelijk de officiële standpunten van het Federaal Planbureau. Een Engelstalige versie 
van deze publicatie verschijnt in “Reflets et Perspectives de la Vie Economique”. Wij danken de deelnemers aan 
de Ronde Tafel over prijsbeleid in Transport van 3 februari 2004 en P. Van Cayseele voor nuttige commentaar op 
eerdere versies van deze tekst. 
 
8  Zie De Borger & Proost (1997) voor een eerdere publicatie rond prijsbeleid. 
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12.  Basisprincipes voor een goede pr i jsbepal ing 
voor t ransport  

1 2 . 1 .  F u n d a m en t e l e  r e g e l  

Vanuit economisch standpunt is elke consumptie van een goed of dienst waarvan de baat 
kleiner is dan de totale kost voor de gemeenschap niet rationeel. Dit is precies de rol van het 
prijsmechanisme in een goed functionerende markteconomie. De marktprijs signaleert 
enerzijds aan de gebruikers hoeveel het kost om een goed te leveren en anderzijds zullen de 
gebruikers hun consumptie ervan opdrijven totdat het nut dat deze consumptie levert gelijk is 
aan de prijs die ze ervoor moeten betalen. 
 
Wanneer de prijs alle kosten bevat kan dit principe gebruikt worden voor alle goederen en 
diensten en dus ook voor transport. Dit geldt zowel voor publiek als voor privé transport, en 
zowel voor vracht- als voor personenvervoer. 
 

STELLING 1: 
Elke transportactiviteit die de extra kosten die ze veroorzaakt voor de maatschappij niet 
draagt, wordt beter afgeremd. 

 
De toepassing van deze eenvoudige regel is niet altijd eenvoudig. Het vereist eerst en vooral 
dat men een goed idee heeft van de extra kost die een transportactiviteit veroorzaakt. 
Economen noemen deze kost de marginale sociale kost. In het geval van een autorit bestaat 
deze marginale sociale kost uit de volgende componenten (Tabel 1): de ressource kost (of 
kostprijs zonder belastingen) van de autorit, de tijds- en ongevallenkosten van de automobilist, 
de milieukosten, de ongevallenkosten veroorzaakt aan de andere weggebruikers en de 
maatschappij en de extra tijdskosten voor de andere weggebruikers. De ressource kost van de 
autorit omvat ondermeer de kost van de auto, de brandstof, parkeergelegenheid, onderhoud, 
de eventuele slijtagekost van de infrastructuur, enz. 
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Tabel 1: Wanneer is de vraag naar autoritten rationeel? 
 Gebruikerskost Marginale sociale kost 
 = 
 Marginale baat voor de automobilist 
- kost van autogebruik voor belastingen - kost van autogebruik voor belastingen 
 (auto, brandstof, onderhoud, parkeer-  (auto, brandstof, onderhoud, sociale 
kost 
 kosten betaald door gebruiker, …)  van parkeergelegenheid, 
slijtagekosten 
   van de infrastructuur, …) 
- Eigen tijdskosten - Eigen tijdskosten 
- Belastingen (auto, brandstof, …) en - Milieukosten 
 Heffingen 
- Eigen ongevallenkosten + verzekerings- - Eigen ongevallenkosten + extra  
 Premies voor ongevallenkosten   ongevallenkosten voor derden 
 Veroorzaakt aan derden 
  - Extra tijdskosten voor derden 
 
Of de prijs die de automobilisten willen betalen minstens even groot is als de marginale 
sociale kost van de autorit, hangt af van de prijs- en belastingsstructuur. De automobilisten 
betalen een deel van de ressource kosten en dragen hun eigen tijds- en ongevallenkosten. 
Daarnaast betalen zij belastingen en verzekeringspremies voor de ongevallenkosten 
veroorzaakt aan derden.  
Men moet dus bepalen of de som van de belastingen op brandstof en autobezit, de overige 
heffingen en de verzekeringspremies gelijk is aan de niet betaalde ressourcekosten, de 
milieukosten en de tijds- en ongevallenkosten veroorzaakt aan derden. Indien dit niet zo is, 
moeten de belastingen en heffingen worden aangepast. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 1 voor 
de markt van het autovervoer. Ter vereenvoudiging veronderstelt de figuur dat de 
automobilisten de ressourcekosten volledig betalen en worden verzekeringspremies buiten 
beschouwing gelaten. De optimale vraag naar autovervoer (Xopt) komt overeen met het punt 
waar de vraagcurve de marginale sociale kostencurve snijdt. Daar is de prijs die de 
autogebruikers willen betalen gelijk aan de marginale sociale kost. De optimale belasting die 
aangegeven is op de figuur zorgt ervoor dat dit punt bereikt wordt. Zonder belasting zou de 
transportvraag gelijk zijn aan Xgeen belasting. Bij deze transportvraag is de prijs die de 
automobilisten betalen lager dan de marginale sociale kost. Er wordt dus teveel gereden.  
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Figuur 1: Fundamentele regel 

Vraagfunctie

Gegeneraliseerde 
prijs

Aantal auto’s/uur

Ressource
kost

Gemiddelde 
tijds- en 
ongevalskost

Marginale
externe
kost

Optimale belasting

Xopt Xgeen belasting
 

 
De moeilijkheid is dat deze fundamentele regel niet enkel moet voldaan zijn voor een 
gemiddelde autorit, maar voor elk type van autorit: voor sterk vervuilende en minder 
vervuilende auto’s, in de spits- en de daluren, voor voorzichtige en minder voorzichtige 
autobestuurders, in en buiten de steden. Bovendien geldt de regel ook voor de andere 
transportmodi.  
Belangrijk is dat de fundamentele regel de keuze van de transportmodus en afgelegde afstand 
overlaat aan de transportgebruikers, vermits zijzelf het best weten wat goed is voor henzelf. 
Dit is een belangrijk kenmerk van de economische benadering en maakt ze verschillend van 
het opleggen van regulering. De rol van de overheid is de prijzen te corrigeren. De kracht en 
de efficiëntie van prijsmaatregelen wordt dikwijls onderschat. Blijkbaar wordt door politici 
vooral geloofd in het effect van prijsverlagingen. Natuurlijk zijn prijsmaatregelen niet de enige 
zinvolle beleidsmaatregel. Zeker inzake verkeersveiligheid zijn verbodsmaatregelen dikwijls 
aangewezen. 
 
Het is duidelijk dat met de huidige vlakke structuur van transportprijzen de vraag naar 
transport niet rationeel zal zijn in alle omstandigheden. In dit geval zeggen economen dat er 
inefficiënties optreden: de prijzen zijn niet gelijk aan de marginale sociale kost van het 
transportgebruik, zodat de vraag naar transport te groot of te klein is. De volgende vraag die 
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men zich dan moet stellen is: hoe groot is het probleem? Hoe groot zijn de inefficiënties in de 
prijszetting?  
 

1 2 . 2 .  H o e  g r o o t  z i j n  d e  i n e f f i c i ë n t i e s ?  

Het TRENEN-II STRAN project9 is één van de projecten die de huidige prijszetting van 
transport in Europa hebben bestudeerd. Figuur 2 geeft een idee van de inefficiënties in 
Brussel in 2005 voor de verschillende transportmarkten en dit bij onveranderd beleid.  
 
Figuur 2: Zijn de huidige prijzen correct? – Brussel 2005 
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Auto = kleine benzineauto, 1 inzittende, inwoner van Brussel, geen parkeerheffing; OV = openbaar 
vervoer (bus, tram, metro); MEK = marginale externe kosten; rkm = reizigerkilometer 

Bron: De Borger & Proost (2001) 
 
Voor het autovervoer beschouwt Figuur 2 het geval van een kleine benzineauto met één 
inzittende die een inwoner is van Brussel en geen parkeerheffing betaalt. Voor elke 
transportmodus stelt de linkerkolom de gegeneraliseerde prijs (= monetaire prijs + tijdskost) 
per reizigerkilometer (rkm) voor, terwijl de rechterkolom de marginale sociale kosten voorstelt. 
Tijdens de spitsuren is er een groot verschil tussen de gegeneraliseerde prijs en de marginale 
sociale kost, wat erop wijst dat de transportvraag in de spitsuren niet rationeel is. De toestand 

                                                           
9  Het TRENEN-II STRAN project werd gefinancierd door het vierde kaderprogramma van de Europese 
Commissie. De resultaten ervan werden samengevat in Proost et al. (2002). Een meer uitgebreide bespreking van 
de methodologie en de resultaten wordt gegeven in De Borger & Proost (2001). Een recente studie voor 
Vlaanderen (De Ceuster (2004) die ondermeer Vlaamse modellen gebruikt, komt tot gelijkaardige resultaten.  
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is minder dramatisch tijdens de daluren. Het is belangrijk om te noteren dat ook de vraag naar 
openbaar vervoer irrationeel is omdat de prijzen van het openbaar vervoer lager liggen dan de 
marginale sociale kost. 

STELLING 2:  
Tijdens de spitsuren en op de spitsverbindingen is de prijs van privaat autovervoer en van 
openbaar vervoer veel te laag. 

 
Figuren 3 en 4 geven de situatie weer voor het interregionaal vervoer in België in 2005 bij 
onveranderd beleid. Figuur 3 heeft betrekking op het personenvervoer en Figuur 4 op het 
goederenvervoer. De cijfers voor het wegvervoer hebben betrekking op de autosnelwegen. 
Voor elke transportmodus wordt een vergelijking gemaakt tussen de belastingen per reiziger- 
of tonkilometer (linkerkolom) en de marginale externe kosten (rechterkolom). Ook hier zijn de 
verschillen het meest uitgesproken tijdens de spits. Voor bijna alle gevallen zijn de belastingen 
lager dan de marginale externe kosten. De marginale externe kosten verschillen sterk tussen 
de transportmodi. Ook de variabele kosten van het openbaar vervoer per spoor worden 
gesubsidieerd. 
 
Figuur 3: Zijn de huidige prijzen correct? – België 2005 – personenvervoer 
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Auto = kleine dieselauto, 1 inzittende, autosnelweg; OV = trein; MEK = marginale externe 
kosten; rkm = reizigerkilometer 
Bron: De Borger & Proost (2001) 
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Figuur 4: Zijn de huidige prijzen correct? – België 2005 – goederenvervoer 
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- De cijfers voor vrachtwagens hebben betrekking op de autosnelwegen 
- MEK = marginale externe kosten; tkm = tonkilometer 
Bron: De Borger & Proost (2001) 
 
Het TRENEN-II STRAN project stelt niet enkel de diagnose van het probleem, maar geeft ook 
aan in welke mate de huidige belastingen moeten veranderd worden om het probleem op te 
lossen. In wat volgt bespreken we eerst de ideale prijsaanpassingen, indien de overheid kan 
beschikken over perfecte beleidsinstrumenten. Dit geval moet vooral beschouwd worden als 
een referentie waarmee andere beleidsopties kunnen vergeleken worden. Nadien gaan we 
meer concreet in op de maatregelen die de overheid kan nemen op korte en op langere 
termijn. 
 

1 2 . 3 .  D e  i d e a l e  s i t u a t i e  

Tabel 2 geeft een indicatie van de verandering van de monetaire prijzen en de 
belastingsaanpassingen die idealiter zou moeten plaatsvinden voor Brussel en België indien 
de overheid gebruik kan maken van perfecte instrumenten10. De cijfers werden bekomen op 
basis van een zeer geaggregeerde studie. De tabel geeft dus slechts indicaties. Ze toont 
echter wel aan dat zowel voor België als voor Brussel er echt een sterke stijging van de 

                                                           
10  De oefening voor Brussel houdt rekening met het bestaan van verstorende belastingen in de rest van de 
economie. In de oefening voor België wordt dit aspect buiten beschouwing gelaten. Daarom kunnen de resultaten 
niet zomaar met elkaar vergeleken worden 
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belastingen vereist is voor het auto- en vrachtwagenvervoer tijdens de spitsuren. In de daluren 
moeten de belastingen ook stijgen, maar in mindere mate. Voor het openbaar vervoer worden 
de bestaande subsidies per reizigerkilometer afgeschaft en vervangen door belastingen11. Het 
effect van deze maatregelen op de marginale externe kosten wordt eveneens weergegeven in 
de tabel. 
 

STELLING 3: 
Prijszetting aan marginale sociale kosten impliceert dat de belastingen voor het auto- en 
vrachtwagenvervoer tijdens de spits sterk moeten stijgen in en rond de grootsteden. In de 
daluren moeten de belastingen in mindere mate toenemen. Dit veronderstelt een 
progressieve vervanging van de bestaande accijnzen en autobelastingen door tolgelden en 
parkeerheffingen. 

 
Tabel 2: De verandering van prijzen, belastingen en marginale externe kosten in 

Brussel en België bij optimaal beleid 
Brussel België 

Procentuele verandering t.o.v. 
referentie 

Procentuele verandering t.o.v. 
referentie 

 

Mone-
taire kost 

Belasting MEK Mone-
taire kost 

Belasting MEK 

Personenvervoer       
Auto – spits +219% +499% -78% +159% +600% -64% 
Auto – dal  +101% +127% 0% +7% +25% -3% 
OV spits +33% +105% -78% +135% -103%a 0% 
OV dal +213% -169%a +14% +24% -138%a 0% 
Goederenvervoer       
Weg spits    +98% +644% -62% 
Weg dal    +7% +44% 0% 
Spoor    +15% -200%a 0% 
Binnenvaart    0% 0% 33% 
- Voor Brussel: Auto = kleine benzineauto, inwoner van Brussel die in geen parkeerheffing betaalt in de 

referentiesituatie – MEK= marginale externe kost 
- voor België: Auto = kleine dieselauto 
- De cijfers voor het wegvervoer in België hebben betrekking op de autosnelwegen 
a Deze gevallen duiden op de vervanging van subsidies door belastingen 

Bron: De Borger & Proost (2001) 
 
Het omzetten van deze theoretische aanbevelingen in de praktijk is niet eenvoudig. Ten eerste 
moet men de marginale externe kosten bepalen. Dit vereist de ontwikkeling van een 

                                                           
11  De subsidie van het verschil tussen de gemiddelde en marginale ressource kost blijft behouden zodat 
de vaste kosten nog steeds door subsidies gedekt kunnen worden. 
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methodologie voor de bepaling hiervan. Het meten van de marginale externe kosten kan 
gepaard gaan met foutenmarges, maar is in principe mogelijk12. Zelfs een onnauwkeurige 
schatting van de marginale externe kosten kan een belangrijke basis vormen voor het 
verbeteren van het bestaande beleid. We leren er bijvoorbeeld niet alleen uit dat de prijs van 
het stedelijk autoverkeer tijdens de spitsuren substantieel te laag is, maar ook dat dieselauto’s 
meer milieuschade veroorzaken dan benzine-auto’s en dat stadsbussen die tijdens de daluren 
rijden hoge externe kosten veroorzaken per passagier in de vorm van luchtverontreiniging en 
geluidshinder omdat de bezettingsgraad laag is.  
 
Daarnaast moet het juiste beleidsinstrument gekozen worden om de inefficiënties te 
corrigeren. De belastingen op de aankoop en het bezit van voertuigen kunnen bijvoorbeeld 
goed gedifferentieerd worden in functie van de verschillen in de milieukosten. Het is echter 
moeilijker om de prijzen te differentiëren in functie van tijd en plaats. Brandstofbelastingen 
laten dit niet toe, en zijn daarom niet geschikt om voor congestie te corrigeren. Een meer 
gedifferentieerde belasting vraagt meer gesofisticeerde instrumenten, die echter moeilijk op 
korte termijn kunnen worden ingevoerd. Dit betekent echter niet dat men op korte termijn niets 
kan ondernemen. In wat volgt evalueren we eerst de verdiensten van een aantal maatregelen 
die op korte termijn kunnen toegepast worden. Nadien bekijken we een aantal instrumenten 
die meer geschikt zijn voor de langere termijn. 
 

13.  Oplossingen op korte  termi jn 

We beschouwen vijf beleidsmaatregelen die op relatief korte termijn kunnen ingevoerd 
worden. De implementatie van de drie eerste maatregelen is zeer eenvoudig. Het betreft:  

 een correcte belasting van benzine- en dieselauto’s; 

 betere parkeerheffingen; 

 een aanpassing van de prijzen van het openbaar vervoer. 
Daarnaast beschouwen we twee bijkomende maatregelen waarvan de implementatie 
moeilijker is, maar die ook op relatief korte termijn kunnen toegepast worden, zoals blijkt uit 
bestaande en op korte termijn geplande toepassingen in Europa13. Het betreft: 

                                                           
12  In het UNITE project (5de kaderprogramma – Transport RTD programma van de Europese Commissie) 
heeft men een overzicht gemaakt van de bestaande schattingen van de marginale externe kosten en heeft men de 
methodologie voor de bepaling van de marginale externe kosten verder ontwikkeld. 
(www.its.leeds.ac.uk/projects/unite/index.html) 
13  Een andere maatregel die duidelijk aan bod zou moeten komen is de fiscale behandeling van 
bedrijfswagens. Dit is minder eenvoudig dan het lijkt wanneer de bedrijfswagen als onderdeel van het loon wordt 
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 de invoering van een cordontol voor steden; 

 de invoering van een kilometerheffing op vrachtwagens. 
 

1 3 . 1 .  C o r r e c t e  b e l a s t i n g  v a n  b e n z i n e -  e n  d i e s e l a u to ’ s  

In 2002 bedroeg het aandeel van dieselauto’s in het personenwagenpark 43,4%. In hetzelfde 
jaar reed meer dan 64% van de nieuw ingeschreven personenwagens op diesel. Men 
verwacht dat het aandeel van dieselauto’s in de toekomst nog zal toenemen. Dieselauto’s zijn 
echter meer vervuilend dan benzineauto’s14. Bovendien brengen zij minder op voor de 
schatkist dan benzineauto’s (omdat dieselauto’s zuiniger zijn). Deze toestand is mede 
ontstaan omdat de belastingsautoriteiten geen rekening hebben gehouden met de 
technologische vooruitgang bij dieselauto’s en met nieuwe wetenschappelijke analyses die 
wijzen op de schade veroorzaakt door deeltjes.  
 

STELLING 4:  
De belangrijkste milieumaatregel die nu genomen kan worden voor vervoer is het 
ontmoedigen van de aankoop van nieuwe dieselauto’s.  

 
De belasting van benzine- en dieselauto’s wordt bemoeilijkt door een aantal beperkingen. Ten 
eerste is het op korte termijn moeilijk om het autogebruik rechtstreeks te belasten, zodat men 
de inputs van het autogebruik moet belasten. Er moet dus gebruik gemaakt worden van de 
belastingen op de aankoop en het bezit van auto’s enerzijds, en van brandstofbelastingen 
anderzijds. Van deze twee instrumenten zijn brandstofbelastingen waarschijnlijk het meest 
geschikt als belasting op de externe kosten. Zij hebben evenwel een aantal tekortkomingen. 
Zoals eerder reeds aangegeven werd, kunnen zij niet voldoende gedifferentieerd worden naar 
plaats, tijdstip en emissietechnologie van het voertuig. Ook zullen hoge brandstofbelastingen 
leiden tot voertuigen die te zuinig zijn vanuit maatschappelijk standpunt. Vaste belastingen 
hebben wel het voordeel dat zij kunnen afhankelijk gemaakt worden van de 
emissiekarakteristieken van de voertuigen. 
 
Ten tweede is het moeilijk voor de overheid om te observeren voor welke doeleinden een auto 
en de autobrandstof gebruikt wordt. Diesel wordt met name als brandstof gebruikt door auto’s 
en vrachtwagens. Dit wijst op een belangrijke rol voor de vaste belastingen, die kunnen 
gedifferentieerd worden voor auto’s en vrachtwagens. Het is echter ook moeilijk om een 
onderscheid te maken tussen autobezit en brandstofgebruik voor privé en zakelijke 

                                                                                                                                                               
bekeken en de vrijstelling van bedrijfswagens dus mee het effectieve arbeidsaanbod beïnvloedt. Dit wordt 
bekeken in lopend onderzoek van De Borger & Proost.  
14  Sommige nieuwe dieselwagens uit het hogere prijsgamma hebben reeds een roetfilter die het probleem 
grotendeels zou kunnen oplossen. 
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doeleinden. Dit legt beperkingen op aan de rol van belastingen op autobezit en autogebruik 
voor het genereren van belastingsinkomsten. 
 
Tot slot wordt de rol van brandstofbelastingen bemoeilijkt door de mogelijkheid van 
brandstoftoerisme. In een klein land met veel transitverkeer bestaat de verleiding om de 
brandstofbelasting iets lager te zetten dan in de buurlanden om zo extra inkomsten te 
genereren. Hoge brandstofbelastingen zijn ook minder aantrekkelijk omdat Belgische inwoners 
en bedrijven in het buitenland kunnen tanken. 
 
Indien men omwille van deze redenen niet wil tornen aan de huidige brandstofbelastingen, kan 
het probleem van de dieselauto’s gecorrigeerd worden door de belasting op de aankoop en 
het bezit van dieselauto’s te verhogen ten opzichte van die van benzineauto’s15.  
 

STELLING 5:  
Een verdere daling van het brandstofverbruik per kilometer door auto’s is geen prioriteit voor 
het beleid. 

 
De huidige accijnzen dienen vooral om inkomsten te vergaren, het volume van het verkeer in 
de spits te beperken en om de emissie van klassieke polluenten te beperken. Voertuigen die 
minder brandstof verbruiken, dragen bij tot de realisatie van de Kyoto doelstelling voor CO2 
emissies, maar doen dit wel aan een kost die veel groter is dan de kost van emissiereducties 
in de rest van de economie. Een liter gasolie die in een auto wordt verbruikt kostte eind 2003 
ongeveer 0,8 Euro, terwijl een liter gasolie voor huishoudelijk gebruik 0,3 Euro kostte. Beide 
soorten brandstof zullen dezelfde hoeveelheid koolstof uitstoten. Het is echter goedkoper om 
energie te besparen in de huishoudelijke sector. Elke sector heeft er immers slechts belang bij 
om te investeren in zuiniger technieken zolang de kost van dergelijke technieken per liter 
brandstof die bespaard wordt, kleiner is of gelijk is aan de prijs van een liter brandstof. De 
bestaande brandstofprijzen impliceren dat de mogelijke besparingen in energiekosten tot nu 
toe veel hoger waren in de transportsector dan elders, en dat de transportsector al veel verder 
is gegaan in energiebesparingen dan de andere sectoren. Daarom zal het veel meer kosten 
dan in de andere sectoren om het energieverbruik van de transportsector nog verder terug te 
dringen. Een verdere daling van het brandstofverbruik per kilometer door auto’s is dus geen 
prioriteit voor het beleid (Proost & Van Dender, 2001).  
 

                                                           
15  Zie: Mayeres & Proost (2001a), De Borger & Mayeres (2004) 
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1 3 . 2 .  P a r k e e rh e f f i n g e n   

Parkeerheffingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot de stedelijke 
verkeersproblematiek. Een van de oorzaken van de transportproblemen in de steden is dat 
niet alle automobilisten moeten betalen om te parkeren in de buurt van hun eindbestemming, 
hetzij omdat de werkgever of de winkels gratis parking aanbieden, hetzij omdat men zijn auto 
gratis langs de weg kan parkeren. Omdat de ressource kost van deze parkeerplaatsen 
duidelijk niet gelijk is aan nul, treedt er een inefficiëntie op. Oefeningen met het TRENEN 
model voor Brussel tonen aan dat men 30% van de welvaartswinst van het ideaal prijsbeleid 
kan realiseren door iedereen te laten betalen voor de ressource kost van de 
parkeergelegenheid (zie Tabel 3). Voor de tarieven in de straat zijn de tarieven van private 
parkeergarages een goede richtlijn (Calthrop & Proost, 2004). De parkeerheffingen kunnen 
echter niet voldoende gedifferentieerd worden tussen de spits- en de daluren, wat verklaart 
waarom men slechts 30% van de maximale welvaartswinst kan realiseren. Er dient opgemerkt 
te worden dat de verdiensten van de maatregel afhankelijk zijn van de lokale omstandigheden.  
 

STELLING 6:  
Parkeerbeleid is een belangrijk instrument voor het verkeersbeleid op de korte termijn. Voor 
de parkeertarieven in de straat zijn de tarieven van privé parkeergarages een goede richtlijn.  

 
Het heffen van hogere parkeergelden moet gepaard gaan met een goed handhavingsbeleid. 
Tabel 3 houdt nog geen rekening met de kosten hiervan. Vermits de inkomsten van de 
parkeerheffingen in principe ten goede komen van de lokale besturen, hebben zij er belang bij 
om een goed handhavingsbeleid te voeren.  
 
Tabel 3:  De relatieve efficiëntie van verschillende beleidsmaatregelen – Brussel 2005 
Beleidsmaatregel Relatieve efficiëntie t.o.v. optimaal beleid 
Huidige situatie 0% 
Betere prijszetting openbaar vervoer 5-10% 
Betere parkeerheffingen 30% 
Cordon 52% 
Optimaal beleid 100% 

Bron: Proost & Van Dender (2001) 
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1 3 . 3 .  D e  p r i j z e n  v a n  h e t  o p e n b a a r  v e r v o e r  

Hogere subsidies voor het openbaar vervoer worden vaak gezien als een goede alternatieve 
maatregel indien de prijs van het autovervoer om de een of andere reden niet kan 
gelijkgesteld worden aan de marginale sociale kost. De wenselijkheid van hogere subsidies 
voor het openbaar vervoer hangt echter af van een aantal cruciale voorwaarden. Vooraleer we 
ingaan op die voorwaarden moeten we eerst kort de betekenis van subsidies en van de 
marginale kostprijs bespreken. Dit doen we voor het geval van het spoorvervoer.  
 
We beschouwen hier niet de subsidies die dienen om de vaste kosten te dekken van het 
aanleggen van spoorlijnen (ongeveer 50 tot 60% % van de totale kosten). We hebben het over 
de subsidies die toelaten de kosten te dekken van de spoorwagons en het personeel, m.a.w. 
de subsidies die toelaten om te verkopen onder de marginale kostprijs. Net zoals voor het 
wegvervoer bestaan er ook sterke verschillen in de marginale kostprijs van een openbaar 
vervoerprestatie in de spits- en de dalperiode. Zo kan de marginale kost van een treinrit van 
Leuven naar Brussel in tweede klasse in de spitsperiode 6 Euro bedragen (de prijs van een 
eerste klasse ticket) en in de dalperiode misschien maar 1 à 2 Euro (de huidige prijs betaald 
voor abonnementen in de tweede klasse). 
 

STELLING 7:  
De prijzen van het openbaar vervoer moeten in de tijd en regionaal gedifferentieerd worden. 
Een subsidiëring van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren is slechts wenselijk onder 
bepaalde voorwaarden. Gratis openbaar vervoer is op lange termijn een slecht prijsbeleid 
zowel qua efficiëntie als qua herverdeling.  

 
Een subsidiëring van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren is slechts wenselijk indien aan 
de volgende voorwaarden voldaan is:  

 Ten eerste moet het onmogelijk zijn om een correcte prijs aan te rekenen aan het privé 
vervoer. Indien het wel mogelijk is om de prijs van privé vervoer te verhogen, wordt het 
minder wenselijk om de subsidies voor het openbaar vervoer te verhogen of te behouden. 
Dit is de reden waarom op lange termijn zowel de prijzen van het privé vervoer en als die 
van het openbaar vervoer verhoogd moeten worden (cf. Tabel 2).  

 Ten tweede heeft het enkel zin om het openbaar vervoer goedkoper te maken, als dit er 
voldoende mensen toe aanzet gebruik te maken van het openbaar vervoer in plaats van de 
auto op die plaatsen en die tijdstippen waar er veel congestie is. Subsidies zijn dus vooral 
verantwoord op spoorverbindingen in de richting van grote steden en tijdens de spitsuren en 
in de mate dat er inderdaad automobilisten overschakelen van auto naar openbaar vervoer. 
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 Ten derde moet de eigen prijselasticiteit van de vraag naar openbaar vervoer beperkt zijn, 
anders wordt het een dure maatregel – m.a.w. zouden de mensen die normaal al de trein 
gebruiken veel meer gaan reizen en dit is niet de bedoeling.  

 Ten vierde wordt de subsidie het best gedifferentieerd volgens het verplaatsingsmotief, 
waarbij het woon–werk motief recht heeft op lagere prijzen als daardoor het arbeidsaanbod 
wordt verhoogd (Van Dender, 2003) 

 Ten vijfde worden best die spoorlijnen en buslijnen open gehouden waar er voldoende 
reizigers zijn: wanneer de totale baat voor de gebruikers groter is dan de totale kosten om 
de lijn open te houden. 

Voorlopig worden verdelingsoverwegingen buiten beschouwing gelaten. Deze komen aan bod 
in deel 4.3.  
 

1 3 . 4 .  D e  i n v o e r i n g  v a n  e e n  c o r d o n t o l  r o n d  g r o t e  s t e d e n  

Verschillende steden denken aan de invoering van een cordon-tol. In België zou dit concreet 
voor Brussel en Antwerpen zinvol kunnen zijn. Met een eenvoudig, geaggregeerd model 
hebben we voor Brussel de relatieve efficiëntie van een cordon-tol nagetrokken, waarbij de tol 
afhankelijk is van het tijdstip waarop men binnen rijdt. Hieruit kwam naar voor dat een cordon 
rond het Brusselse Gewest een positief resultaat kan boeken, maar minder efficiënt is dan 
meer verregaande vormen van rekeningrijden. De reden is dat een cordon vooral het 
inkomend verkeer beperkt en dat het verkeer dat binnen Brussel blijft voor een stuk de 
vrijgekomen ruimte op de weg invult. In Tabel 3 zien we daarom een efficiëntie van 52% voor 
een cordon-tol t.o.v het maximum dat men zou kunnen bereiken met het beste 
instrumentarium. De tolheffing moet daarom aangevuld worden door andere instrumenten 
zoals hogere parkeerheffingen om ook het intern Brusselse verkeer te beperken. 
 

STELLING 8: 
Een cordontol rond grote steden waarbij de tol afhangt van het tijdstip waarop men rijdt, 
draagt bij tot het bestrijden van congestie, maar moet aangevuld met andere maatregelen 
zoals hogere parkeerheffingen. 

 
Tolheffing rond een grote stad betekent in een land zoals België steeds een conflict tussen 
verschillende Gewesten (Brussel versus Vlaanderen) of tussen de stad (Antwerpen) en het 
Gewest. Met hetzelfde eenvoudig model illustreerden we16 het mogelijke verlies aan efficiëntie 
dat ontstaat wanneer een lokaal overheidsniveau het verkeersbeleid enkel inzet voor het nut 
van zijn eigen inwoners. We bekeken het geval waar Brussel de parkeerheffingen kan 

                                                           
16  Zie Proost & Sen (2004) 
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vaststellen en innen maar dat de federale overheid de cordontol rond Brussel controleert. De 
Brusselse overheid zal dan proberen om zoveel mogelijk inkomsten te halen uit parkeergelden 
omdat zo ook de niet-inwoners mee belast kunnen worden. De federale overheid van haar 
kant zal de tolheffing beperken omdat de verkeersvraag reeds sterk ingeperkt wordt door de 
hoge Brusselse parkeergelden. Een verrassende uitkomst van dit spel met ten dele 
tegengestelde belangen is dat de uiteindelijke uitkomst niet zo inefficiënt is. Het resultaat is 
een verschuiving van de belastingen naar de pendelaars, maar transport-economisch 
gesproken is het resultaat 90% zo efficiënt als wanneer er slechts één overheidsniveau heel 
het beleid perfect zou controleren. 
 

STELLING 9:  
De verdeling van tolheffingbevoegdheden tussen Steden, Gewesten en federale overheid 
leidt niet noodzakelijk tot grote inefficiënties.  

 
Natuurlijk kunnen er zich andere coördinatieproblemen voordoen tussen Gewesten en steden 
waardoor het efficiëntieverlies groter wordt. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor 
overleg.  
 

1 3 . 5 .  E e n  k i l o m e t e r h e f f i n g  o p  v r a c h t w a g e n s  

België heeft er waarschijnlijk belang bij om op korte termijn een kilometerheffing in te voeren 
voor vrachtwagens. België is een transitland. Veel buitenlandse vrachtwagens rijden door 
België en betalen geen brandstofbelastingen in België, terwijl ze wel kosten veroorzaken. Ze 
verhogen namelijk de congestie en de verkeersonveiligheid, ze leiden tot meer 
luchtverontreiniging en veroorzaken slijtage aan het wegdek.  
 
De bestaande Eurovignet richtlijn die aan vervanging toe is, is enkel van toepassing op 
autosnelwegen. De richtlijn heeft enkel betrekking op de infrastructuurkosten en niet op de 
externe kosten. De prijs van het Eurovignet hangt niet af van het aantal kilometer dat gereden 
wordt. In België is de prijs ervan wel gerelateerd aan het aantal assen en de 
milieukarakteristieken van het voertuig.  
 
Een aantal Europese landen heeft al een tol ingevoerd voor het vrachtvervoer over de weg die 
gerelateerd is aan het aantal kilometer, naast andere kenmerken van het voertuig (bv. 
Zwitserland met een tol op het hele netwerk, Oostenrijk met een tol op autosnelwegen en 
expreswegen, Franse tolwegen), of denkt eraan een dergelijke tol in te voeren (bv. Duitsland – 
voornamelijk op autosnelwegen, Verenigd Koninkrijk – op alle wegen). De Europese Unie 
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ontwikkelt een nieuw wettelijk kader hiervoor (voorstel tot herziening van de Eurovignet 
richtlijn) en moet ervoor zorgen dat de technologie gecoördineerd wordt.  
 
In principe kan elk land de hoogte van de tol zelf bepalen. Voorlopig moet de tol nog 
gebaseerd zijn op de infrastructuurkosten van de laatste jaren, maar op termijn kan de tol ook 
ruimtelijk en in de tijd gedifferentieerd worden. In België moet de toepassing in de gewesten 
gecoördineerd worden door de federale overheid.  
 
Het nieuwe Europese voorstel stelt dat de inkomsten moeten gebruikt worden binnen de 
transportsector. Vanuit economisch standpunt is dit echter niet de beste oplossing. Het is te 
verkiezen dat de opbrengsten bij de overige belastinginkomsten gevoegd worden en dat het 
geld daar gebruikt wordt waar het de grootste baten kan realiseren, wat niet noodzakelijk in de 
transportsector is.  
 
Het belasten van goederenvervoer is slechts een gedeeltelijke oplossing als de prijszetting 
van het personenvervoer niet veranderd wordt. Een oefening die we deden voor het Verenigd 
Koninkrijk17 toont echter aan dat een verhoging van de belasting op het goederenvervoer 
inderdaad de welvaart kan verhogen in bepaalde gevallen, zelfs als de belastingen op het 
personenvervoer veel te laag blijven. De studie geeft ook meer inzicht in de kenmerken van de 
belasting op het goederenvervoer:  

 Hoe hoger de indirecte kruiselingse prijseffecten van de belasting op het goederenvervoer 
op de vraag naar personenvervoer (via de prijs van de vervoerde goederen en het niveau 
van congestie), hoe lager het optimale niveau van de belasting op het goederenvervoer. 
Indien een hogere belasting op het goederenvervoer het personenvervoer sterk doet 
toenemen, vergroot deze maatregel de problemen op de markt voor het personenvervoer 
immers sterk.  

 De baat van een gegeven belasting op het goederenvervoer stijgt naarmate de belasting op 
het personenvervoer toeneemt. Dit reflecteert het feit dat de bestaande belastingen op het 
personenvervoer nog te laag zijn.  

 Hoe hoger de belasting op het personenvervoer, des te lager de optimale belasting op het 
goederenvervoer. Een hogere belasting op het personenvervoer leidt tot lagere marginale 
externe kosten van het goederenvervoer en tot een lagere belasting op het 
goederenvervoer. Dit resultaat heeft belangrijke implicaties voor het beleid, als men 
rekeningrijden stap voor stap wil invoeren, eerst voor het goederenvervoer en nadien voor 
het personenvervoer. 

 

                                                           
17  Zie Calthrop et al. (2003). De studie bekijkt een meer algemene heffing dan degene die wordt 
voorgesteld door de EU. Meer bepaald wordt er rekening gehouden met alle externe effecten. Bovendien wordt er 
in de studie verondersteld dat de inkomsten van de heffingen op het goederenvervoer worden gebruikt om de 
arbeidsbelasting te verlagen. 
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Dit alles betekent dat de tolheffing op vrachtwagens wel interessant kan zijn wanneer er extra 
inkomsten kunnen betrokken worden uit transitverkeer en de inkomsten goed worden 
ingezet18, zoals bijvoorbeeld voor een vermindering van de sociale zekerheidsbelastingen. Er 
mag van een tolheffing op vrachtwagens echter niet teveel heil verwacht worden voor het 
congestieniveau op de weg omdat het latente autoverkeer een groot gedeelte van de 
vrijgekomen plaats op de weg zal innemen.  
 

STELLING 10:  
Een tolheffing enkel op vrachtwagens is vooral een interessante manier om transitverkeer 
belastingen te laten betalen. Het heeft wellicht slechts een klein effect op het congestieniveau 
op de weg. 

 
Wanneer we deze redenering doortrekken moeten we ons ook vragen stellen bij het 
subsidiebeleid voor binnenvaart en spoorwegen dat probeert om het verkeersprobleem te 
verlichten door vrachtwagens van de weg te halen. Wanneer de vrijgekomen plaats op de weg 
ingenomen wordt door extra auto’s zijn de subsidies een weinig efficiënt middel en kan de 
totale kosten-baten balans van deze investeringen negatief zijn.  
 

 

14.  Oplossingen op langere termi jn 

Op langere termijn zijn meer verregaande oplossingen mogelijk dan op korte termijn. Nieuwe 
technologische ontwikkelingen bieden de mogelijkheid om een elektronische tol in te voeren, 
waarbij de tol kan gedifferentieerd worden in functie van het tijdstip, en het wegtype. Dit laat 
toe om een prijs op te leggen die nauwer aansluit bij de marginale sociale kosten. In de 
volgende paragrafen bespreken we kort de mogelijkheden van dergelijke systemen. Daarbij 
hebben we ook aandacht voor het effect ervan op de overheidsinkomsten en voor het gebruik 
van deze inkomsten. We benadrukken de band tussen het gebruik van de inkomsten en de 
effecten op de verschillende inkomensgroepen. Tot slot bespreken we de band tussen het 
prijsbeleid en het investeringsbeleid.  
 

                                                           
18  Een tweede belangrijke voorwaarde is dat het tolsysteem zelf niet te duur is en efficiënt werkt. Het 
Zwitsers systeem blijkt goed te werken, in Duitsland verloopt het proces moeizamer. 

STELLING 11:  
Zolang het verkeer op de weg niet de juiste prijs betaalt, zijn infrastructuurmaatregelen voor 
trein en binnenvaart wellicht weinig efficiënt.  
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1 4 . 1 .  P r i j s z e t t i n g  a a n  ma r g i n a l e  s o c i a l e  k o s t e n  e n  d e  
e f f e c t e n  o p  d e  o v e r h e i d s i n k o m s t e n  

Tabel 5 vat enkele effecten samen van prijszetting aan marginale sociale kosten voor vijf 
landen. Deze resultaten zijn gebaseerd op een ECMT studie met het TRENEN model. In alle 
beschouwde gevallen leidt de maatregel tot een welvaartswinst. Er is ook een aanzienlijke 
stijging van de overheidsinkomsten uit de transportsector. 
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Tabel 5: Verwachte effecten bij prijszetting aan marginale sociale kosten 
 Groot-

Brittannië 
Frankrijk Duitsland Nederland Finland 

Welvaartswinst  
    (109 €/jaar) 

17 10 6 2 1 

Stijging van inkomsten +65% +56% +64% +31% -20% 
Luchtverontreinigings-
kosten 

-54% -50% -35% -31% -42% 

Congestie (stijging van 
snelheid tijdens de 
spitsuren) 

+10% +9% +13% +12% - 

Bron: ECMT 2003 
 
Deze studies tonen aan dat, gemiddeld en voor alle modi samen, en voor een gegeven 
capaciteit, het aanrekenen van de marginale sociale kosten zal leiden tot financiële 
overschotten in de transportsector, zeker in stedelijke gebieden. Indien men de verschillende 
modi afzonderlijk beschouwt, dan blijkt dat er voor sommige modi (weg, en zeker in stedelijke 
gebieden) surplussen worden gegenereerd. Voor de andere modi zijn de resultaten meer 
gemengd. Op het beste gebruik van de inkomsten komen we terug in 4.3, hier volstaat het te 
vermelden dat het best gebruik van de financiële overschotten bestaat in de reductie van 
bestaande arbeidsbelastingen.  
 

STELLING 12:  
Gemiddeld en voor alle modi samen, en voor een gegeven capaciteit, zal het aanrekenen van 
de marginale sociale kosten leiden tot financiële overschotten in de transportsector, zeker in 
stedelijke gebieden. Er is geen enkele reden om deze overschotten opzij te leggen voor de 
transportsector, dikwijls is de beste besteding een vermindering van arbeidsbelastingen. 

 
Men kan zich de vraag stellen in hoeverre men moet streven naar een financieel evenwicht 
voor alle modi. Dit is een steeds weerkerende vraag van de autosector. Een studie19 heeft de 
prijszetting aan marginale sociale kosten vergeleken met andere opties waarin een break-even 
situatie werd gegarandeerd voor alle modi afzonderlijk. Om een dergelijke break-even situatie 
te bereiken kan men kiezen tussen verschillende opties: 

 het aanrekenen van de gemiddelde financiële kosten voor elke modus 

 het aanrekenen van Ramsey prijzen, gebaseerd op de marginale sociale kosten. In dit geval 
wordt er voorzien in de mogelijkheid van een mark-up boven de marginale sociale kosten 
die de prijzen zo weinig mogelijk laat afwijken van de marginale sociale kosten. 

                                                           
19  Proost & Van Dender (2004) 
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 het gebruik van een tweedelig tarief, dat bestaat uit een vaste component en een variabele 
component die afhangt van het gebruik. Deze laatste optie wordt hier niet verder 
bestudeerd, hoewel ze nuttig kan zijn20. 

 
Tabel 6 vergelijkt de welvaartswinst die men kan realiseren bij het aanrekenen van de 
marginale sociale kosten (zonder budgetbeperkingen) met de welvaartswinst voor twee andere 
prijsscenario’s die een break-even situatie garanderen. De tabel geeft resultaten voor enkele 
gebieden in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.  
 
Tabel 6: Welvaartseffecten van alternatieve prijsscenario’s (2005) 
 (procentuele verandering in gegeneraliseerd inkomen t.o.v. de referentiesituatie) 
 Prijs = gemiddelde 

financiële kost 
Prijs = Ramsey prijs, 

gebaseerd op 
marginale sociale 

kosten 

Prijs = marginale 
sociale kost 

Duitsland    
Düsseldorf -0,8% +0,1% +0,1% 
München -0,6% +0,1% +0,4% 
Münster -2,5% -2,2% +2,5% 
Westphalen -0,2% -0,1% +0,1% 
UK    
London -0,8% +1,3% +2,7% 
Southeast Region -1,9% +0,2% +0,6% 

Bron: Proost & Van Dender (2004) 
 

STELLING 13: 
Het opleggen van een budgetbeperking voor de transportsector of voor de afzonderlijke 
transportmodi vermindert de efficiëntiewinsten die men kan boeken door middel van het 
prijsbeleid. Bovendien heeft de wijze waarop aan de budgetbeperking wordt voldaan 
belangrijke gevolgen voor de welvaart.  

 
Het aanrekenen van de gemiddelde financiële kosten leidt in alle gevallen tot een daling van 
de welvaart. De redenen hiervoor zijn als volgt.  

 Indien autogebruik te goedkoop is vanuit maatschappelijk standpunt en dit niet kan 
gecorrigeerd worden omwille van een break-even verplichting voor de wegsector, is er een 
rol weggelegd voor subsidies aan het openbaar vervoer. Dit is echter niet mogelijk wanneer 
er voor elke transportmodus afzonderlijk een budgetbeperking wordt opgelegd. De 
belastingen op elke modus worden dan in belangrijke mate bepaald door de 

                                                           
20  Zie, bijvoorbeeld, De Borger (2001) 
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budgetbeperking voor de modus en niet door de prijzen in de modi die er een substituut 
voor zijn.  

 De inkomsten van de huidige transportbelastingen zijn hoger dan wat in het geval van 
budgetbeperkingen vereist is voor de transportsector in zijn geheel. Optimale 
belastingtheorie toont aan dat als de vraag naar transport relatief inelastisch is, het relatief 
weinig kost om belastingen te innen in die sector. Het feit dat er momenteel extra inkomsten 
worden geïnd in de transportsector kan dan gerechtvaardigd zijn.  

 
Ramsey prijzen leiden tot betere resultaten dan prijszetting aan gemiddelde financiële kosten. 
Het systeem legt weliswaar ook een budgetbeperking op, maar laat een grotere differentiatie 
van de prijzen toe. Met het systeem kan men 30% tot 90% bereiken van de welvaartswinst die 
men kan realiseren door de marginale sociale kost aan te rekenen. 
 
In alle gevallen doet prijszetting aan marginale sociale kosten het echter beter. Dit wijst erop 
dat de extra inkomsten die verkregen worden met dit laatste systeem een belangrijke 
component vormen van het welvaartseffect ervan.  
 
Er moet echter opgemerkt worden dat het belang van budgetbeperkingen toch ook niet mag 
onderschat worden. In bepaalde gevallen kunnen zij ook nuttig zijn. Zo kunnen zij bijvoorbeeld 
een belangrijk signaal geven aan transportoperatoren om efficiënt te produceren.  
 

1 4 . 2 .  P r i j s z e t t i n g  e n  i n ve s t e r i n g en  

 
STELLING 14: 
Een gegeven infrastructuur (wegen, spoorwegen, kanalen, havens) - of ze nu te groot is of te 
klein – wordt steeds het meest efficiënt benut wanneer de gebruikers ervan de marginale 
sociale kost moeten betalen.  

 
Als de capaciteit van de infrastructuur zeer ruim is, dan zal de beste prijs voor het gebruik 
gelijk zijn aan de marginale exploitatiekosten (indien er geen milieu- of ongevallenkosten zijn). 
Als de capaciteit van de infrastructuur echter te laag is, moet een prijs aangerekend worden 
zodat de vraag gelijk is aan de beschikbare capaciteit. Zo is het zeker dat enkel diegenen die 
de infrastructuur gebruiken, ze ook het meest nodig hebben. Dit principe geldt onafhankelijk 
van het infrastructuurbeleid dat men in het verleden gevoerd heeft. Het is dus ook een goede 
zaak om de prijszetting te verbeteren als de capaciteit van de infrastructuur niet optimaal is. 
Merk op dat een gelijkaardig principe ook zou gelden in een private onderneming waar men 
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een prijs zou vragen afhankelijk van wat het verkeer kan dragen en waarbij verzonken kosten 
even irrelevant zijn als bij de bepaling van optimale prijzen door de overheid.  
 
Het is natuurlijk wel een goede zaak als er een goed investeringsbeleid wordt gevoerd, maar 
het is niet zo dat een verkeerd investeringsbeleid zou leiden tot andere principes voor de 
prijszetting. De prijsregels veranderen niet, het prijsniveau is echter afhankelijk van de 
beschikbare capaciteit. De prijzen zullen lager worden als de capaciteit wordt uitgebreid. 
 
Een studie van CE (2002) vergelijkt voor een stedelijk gebied het evenwicht met optimale 
prijzen bij onveranderde infrastructuur, met het evenwicht met optimale prijzen en optimale 
investeringen. Uit de studie blijkt dat de prijzen niet veel lager zijn in het tweede geval en het 
totale budgetresultaat niet sterk verschilt tussen de twee gevallen omdat de uitbreiding van de 
capaciteit van de infrastructuur in stedelijk gebied duur is. 
 
Vaak wordt er ook geargumenteerd dat men eerst de capaciteit van het openbaar vervoer 
moet verhogen vooraleer men de prijzen kan veranderen. Dit is niet noodzakelijk het geval. 
Een correcte prijszetting impliceert immers meestal veel hogere prijzen van het wegtransport 
in de spitsperiode in de stedelijke gebieden en kan lagere prijzen impliceren in de meer 
landelijke gebieden. Voor het openbaar vervoer kunnen de efficiënte prijzen ook aanzienlijk 
hoger worden op sommige tijdstippen en plaatsen. Het netto effect op de vraag naar openbaar 
vervoer is onzeker en het is niet noodzakelijk zo dat de capaciteit van het openbaar vervoer 
sterk moet stijgen. Deze vraag vergt bijkomend onderzoek met een netwerk model.  
 

1 4 . 3 .  P r i j s h e r vo r m i n g en  i n  d e  t r a n s p o r t s ec t o r  e n  
i n k o m e n s v e r d e l i n g  

Om de verdelingseffecten van de prijshervormingen te kennen moet men nagaan wie erbij wint 
en verliest. Dit hangt niet alleen af van het prijsbeleid dat men voert in de transportsector, 
maar ook en vooral van de wijze waarop men eventuele extra inkomsten gebruikt of een 
eventuele stijging van de uitgaven voor openbaar vervoer financiert21.  
 
Dit betekent ondermeer dat hogere subsidies voor het openbaar vervoer niet automatisch een 
efficiënte manier vormen om armere mensen te bevoordelen. Deze subsidies moeten immers 

                                                           
21  Zie Mayeres & Proost (2001b, 2003, 2004) 
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ook gefinancierd worden. Een studie voor België22 toont aan dat hogere subsidies voor het 
openbaar vervoer alle inkomensgroepen benadelen indien zij gefinancierd worden door een 
verlaging van de sociale zekerheidstransfers. Bovendien gaan de armere groepen er meer op 
achteruit dan de rijkere. Indien de hogere subsidies echter gefinancierd worden door hogere 
belastingen op arbeid blijven alle inkomensgroepen er op achteruit gaan, maar is er een 
herverdeling van de rijkere naar de armere inkomensgroepen. Als de subsidies gefinancierd 
worden door rekeningrijden of hogere brandstofbelastingen gaat de armste groep er wel op 
vooruit, maar in mindere mate dan wanneer de inkomsten van deze twee 
belastinginstrumenten worden gebruikt om de transfers te verhogen of de arbeidsbelasting te 
betalen. 
 
Prijszetting aan marginale sociale kosten wordt vaak aangevallen omdat het geen sociale 
maatregel zou zijn. De onderstaande tabel geeft de effecten op verschillende 
inkomensgroepen van twee verschillende prijsmaatregelen: prijszetting aan gemiddelde kost 
en aan marginale sociale kost. 
 
Tabel 7:  De effecten van prijshervormingen in de transportsector op vijf 

inkomensgroepen (België 1990) 
 Prijs = gemiddelde 

financiële kost 
 

Daling in 
inkomsten 

gecompenseerd 
door hogere 

arbeidsbelasting 

Prijs = marginale 
sociale kost 

 
Extra inkomsten 

gebruikt voor 
verlaging van 

arbeidsbelasting 

Prijs = marginale 
sociale kost 

 
Extra inkomsten 

gebruikt voor 
verhoging van 

sociale 
zekerheids-

transfers 
Procentuele stijging in equivalent inkomen 
Quintiel 1 (armste quintiel) -0,78% +0,47% +3,88% 
Quintiel 2 -0,04% +0,03% +2,21% 
Quintiel 3 -0,24% -0,16% +0,75% 
Quintiel 4 -0,20% +0,22% +0.00% 
Quintiel 5 (rijkste quintiel) -0,49% +1,45% -0,51% 
Stijging van de welvaart (€/persoon) 
- Enkel efficiëntie belangrijk -93 +161 +149 

                                                           
22  Mayeres (2001) 
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- Verdeling ook belangrijka -90 +143 +179 
a Het gewicht toegekend aan rijkere quintielen is kleiner dan dat toegekend aan armere 
quintielen (bv. gewicht van personen van quintiel 5 is slechts 70% van dat van personen van 
quintiel 1) 
Bron: Mayeres et al. (2004) 
 
 
Tabel 7 geeft de welvaartseffecten van drie beleidshervormingen. Het welvaartseffect van een 
maatregel wordt voorgesteld door middel van de procentuele verandering van het equivalent 
inkomen. In de laatste twee lijnen van de tabel wordt het totaal welvaartseffect gemeten voor 
twee gevallen. In het eerste geval is enkel economische efficiëntie belangrijk en wordt een 
gewone som gemaakt van de welvaartseffecten voor de verschillende inkomensgroepen. In 
het tweede geval speelt er een verdelingsmotief mee en wordt een gewogen gemiddelde 
genomen over de inkomensgroepen. Er wordt een groter gewicht toegekend aan de 
welvaartsveranderingen van de laagste inkomensgroepen.  
 
Wanneer de overheid zich beperkt tot een beleid dat puur de financiële kosten dekt per 
vervoersmodus hebben we een prijszetting aan de gemiddelde financiële kost. Dit impliceert 
een verhoging van de prijzen voor openbaar vervoer en lagere belastingen voor het 
wegvervoer. De totale belastinginkomsten uit de vervoersector dalen en dit noodzaakt een 
verhoging van de arbeidsbelastingen. Uiteindelijk gaat iedereen er in dit scenario op achteruit 
omdat de transportprijzen nog verder komen af te staan van de marginale sociale kosten en er 
bijkomende belastingen moeten geïnd worden op arbeid.  
 
De effecten op de verschillende inkomensgroepen hangen af van veel verschillende factoren. 
Zo lijdt de armste inkomensgroep vooral onder een verhoging van de prijzen van het openbaar 
vervoer en lijdt de hoogste inkomensgroep vooral onder de verhoging van de arbeidsbelasting.  
 
De twee scenario’s met prijszetting aan de marginale sociale kost zorgen voor extra 
overheidsinkomsten. Het uiteindelijke effect van de prijszetting aan de marginale kost hangt 
daarom af van het gebruik van de extra inkomsten. De studie analyseert twee mogelijkheden. 
In het eerste geval worden alle extra inkomsten gebruikt voor een verlaging van de belasting 
op arbeid met 10%. In het tweede geval worden de extra inkomsten gebruikt voor een 
verhoging van de sociale zekerheidstransfers23 met 11%.  

                                                           
23  Het gaat om sociale zekerheidstransfers die geen direct effect hebben op het arbeidsaanbod. M.a.w. 
kinderbijslag etc.  
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In beide gevallen is het welvaartseffect positief voor de meeste inkomensgroepen. Indien 
enkel efficiëntie belangrijk is, is de totale winst voor de economie groter wanneer de 
arbeidsbelastingen worden verlaagd. De inkomensverdeling is echter iets beter wanneer de 
sociale zekerheidstransfers worden verhoogd, wat verklaart waarom deze optie het beter doet 
als verdeling belangrijker wordt. Deze verdelingseffecten kunnen wellicht nog beter gestuurd 
worden door een meer gerichte combinatie van arbeidsbelastingverlaging en sociale 
zekerheidstransfers. 
 

STELLING 15:  
Een rechtvaardige inkomensverdeling wordt best gediend door een correcte prijszetting voor 
de transportsector aangevuld met een gericht gebruik van de inkomsten (specifieke 
belastingsverlagingen of verhoging van transfers) om het effect op de armste 
bevolkingsgroepen te corrigeren. Dit is veel efficiënter en rechtvaardiger dan een “gratis” 
beleid.  
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Expertiseverslag Theo Notteboom, 
ITMMA Universiteit Antwerpen  

 
1 .  In le iding 

De mobiliteitsproblematiek aanpakken vraagt een geïntegreerde aanpak waarin eerste, 
tweede en derdelijnsmaatregelen worden gecombineerd tot een evenwichtig geheel. 
Eerstelijnsmaatregelen zijn direct gericht op congestie (wegen, auto’s, knelpunten) en kunnen 
aanbodgericht (bvb. optimaliseren/uitbreiden capaciteit wegennet) of vraaggericht (bvb. 
beïnvloeden verplaatsingsgedrag door prijsinstrument) zijn. Tweedelijnsmaatregelen zijn 
gericht op de stimulering van de alternatieven: spoor, binnenvaart en shortsea shipping in het 
geval van goederenvervoer en openbaar vervoer en fiets in geval van personenvervoer. 
Derdelijnsmaatregelen zijn gericht op sociale en planologische structuren (arbeidsregeling, 
ruimtelijke ordening, ..). Bij de eerstelijnsmaatregelen hebben infrastructuurverhogende of –
optimaliserende maatregelen, indien verstandig aangewend, hun merites, maar de vraag naar 
personen- en goederenvervoer kan je er slechts in beperkte mate mee sturen. Het zijn 
aanbodsgerichte maatregelen, geen vraaggerichte. Deze nota behandelt de mogelijke bijdrage 
van vraaggerichte maatregelen, meer in het bijzonder prijsinstrumenten. Er bestaan 
verschillende instrumenten ter regulering van het wegverkeer uit de categorie 
prijsbeleid/directe vraagbeheersing: ‘zuivere’ road pricing, spitsvignet, kilometerheffing, 
cordonheffingen, gebiedslicenties, parkeerheffingen, tolwegen, betaalstroken, 
brandstofheffingen, verkeersbelasting, verhandelbare rechten, etc.. . 
 
De nota tracht in te gaan op de visies en standpunten zoals verwoord in de verslagen van de 
maatschappelijke groepen. In navolging van de opdrachtomschrijving van SERV zijn de 
centrale vragen in het expertiseverslag is: “wat kunnen we vanuit het wetenschappelijk 
onderzoek al aanbrengen over deze materie?” Wat weten we en wat weten we nog niet? Wat 
leveren initiatieven in andere landen aan inzichten op, wat is aan onderzoek beschikbaar om 
de werking van een prijsinstrument in de praktijk in te schatten?  
 

2.  Wat is  theoret isch opt imaal  in  het  l icht  van de 
doelste l l ingen ?  

De mobiliteitsvraag wordt door verschillende elementen beïnvloed waaronder de prijs en de 
gevoeligheid voor prijswijzigingen (prijselasticiteit), het inkomen en de prijs en kwaliteit van de 
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substituten. Over het inkomen kunnen we kort zijn: hoe hoger het inkomen hoe hoger de vraag 
naar mobiliteit. Vervelend daarbij is dat het privaat autogebruik en het vliegtuig proportioneel 
veel meer worden gebruikt bij stijgend inkomen, terwijl het gebruik van het openbaar vervoer 
afneemt bij stijgend inkomen.  
 
Blijft er de prijs van het vervoer. In vele handboeken, studies en rapporten is tussen de lijnen 
te lezen dat onze mobiliteit te goedkoop is. Er bestaan externe kosten (met name een 
gedeelte van de milieu- en congestiekosten) die niet doorberekend zijn in de prijs, hetgeen 
aanleiding geeft tot overconsumptie van mobiliteit en scheeftrekkingen in de modale 
uitsplitsing. De oplossing lijkt op het eerste zicht eenvoudig; internaliseer de externe kosten, in 
die zin dat je elke gebruiker voor alle vervoermodi laat opdraaien voor de totale veroorzaakte 
maatschappelijke kosten met differentiëring naar plaats en tijdstip van de verplaatsing.  
 
Vanuit puur welvaartseconomisch oogpunt is dit theoretisch concept, dat onder de naam road 
pricing doorgaat, het prijsinstrument bij uitstek om te komen tot een optimale niveau en 
modale verdeling van de mobiliteitsvraag. De mogelijkheid om de prijs te differentiëren naar 
tijdstip en plaats van de verplaatsing maakt het vanuit theoretische oogpunt een veel 
krachtiger en eerlijker prijsinstrument dan parkeerheffingen, brandstofaccijnsen en andere 
prijsinstrumenten en heffingen. Brandstofheffingen kunnen per definitie niet of nauwelijks 
worden gedifferentieerd naar plaats en tijdstip van weggebruik. Parkeerheffingen zijn primair 
een binnenstedelijke verkeersmaatregel, en niet zozeer toegesneden op spits-weggebruik. De 
traditionele tolheffingen zijn meestal bedoeld voor het genereren van inkomsten en het dekken 
van infrastructuurkosten, en zelden voor het reguleren van weggebruik.  
 
Road pricing is vanuit welvaartseconomisch oogpunt perfect te verdedigen om een 
maatschappelijk optimale wegenmobiliteit te verkrijgen. In het debat blijft de vraag of er een 
maatschappelijk draagvlak is om een maatschappelijk optimale wegenmobiliteit als centrale 
doelstelling voorop te stellen. Uit de antwoorden van de maatschappelijke groeperingen blijkt 
toch wel een brede waaier aan doelstellingen te bestaan indien een prijsinstrument wordt 
aangewend: onderhoud van het wegennet/financiering infrastructuur, beperken milieuschade, 
transitverkeer aanpakken, internaliseren externe kosten, etc.. . Road pricing is niet gericht op 
het dekken van infrastructuurkosten. Als het dekken van infrastructuurkosten een centrale 
doelstelling zou blijken te zijn, dan zijn wellicht andere prijsinstrumenten meer aangewezen. 
De link tussen prijsinstrument en doelstelling moet in elk geval duidelijk gesteld worden. Het 
oneigenlijk gebruik van prijsinstrumenten voor de verkeerde doelstellingen komt de 
transparantie en het maatschappelijk draagvlak niet ten goede. 
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3.  Kennen we de externe kosten wel  voldoende ? 

Het principe van road pricing is perfect verdedigbaar, maar daarmee is natuurlijk nog niets 
gezegd over de implementeerbaarheid en de wenselijkheid ervan. Als je het principe achter 
rekeningrijden strikt toepast zal je de totale maatschappelijke kosten (incl. externe kosten) als 
heffing mogen aanrekenen aan de weggebruiker. Maar kennen we de externe kosten 
voldoende ? En kunnen we deze voldoende differentiëren naar tijd en plaats ? 
 
De berekeningsmethoden voor externe kosten zijn het laatste decennium sterk verfijnd, maar 
toch is er geen eenduidigheid als je verschillende studies vergelijkt. We moeten ons dus 
baseren op bestaande schattingen die voor kritiek en interpretatie vatbaar zijn. Uit ervaringen 
in het buitenland blijkt dat de vastlegging van heffingsbedragen in een eerste fase uit 
onderzoek naar voren komt, maar in een tweede fase in een maatschappelijk debat wordt 
aangepast (in de regel naar onder). Daardoor dreigt de directe prijstechnische link tussen 
heffingsbedrag en maatschappelijk kosten te verwateren.  
 

4.  Tariefdi f ferent iat ie  versus f lat  rates 

Een perfecte doorberekening van de geschatte externe kosten vereist een heffingssysteem dat 
rekening houdt met de continue variatie van de externe kosten in de tijd (bvb. afhankelijk van 
trafiekintensiteit en samenstelling voertuigenpark). Algemeen is de verwachting dat binnen 
afzienbare tijd alle personenauto's uitgerust zijn met een eigen pc en een GPS-baken, 
waardoor het, in theorie, mogelijk zou zijn om dergelijke sterk gedifferentieerde heffingen aan 
te rekenen. Echter, continu variërende tarieven zijn weinig transparant voor de weggebruikers. 
De onzekerheid over de hoogte van de te betalen heffing kan een rationele vervoerwijzekeuze 
in de weg staan. Bovendien zou dit tot vervelende situaties kunnen leiden in geval van 
incidentele files door ongevallen: een automobilist die rijdt op een normaal filevrije weg zou 
door de schuld van de veroorzaker van het ongeval geconfronteerd worden met een veel 
hogere heffing.  
 
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de meeste road pricing systemen uitgaan van sterk 
vereenvoudigde en transparante tariefstructuren waarbij verschillende gepubliceerde tarieven 
gelden per grote zone en per breed tijdsinterval gedurende de dag. In sommige gevallen is de 
vereenvoudiging zo sterk doorgevoerd dat men nog nauwelijks kan spreken van een 
toepassing van rekeningrijden in de strikte zin. Dit is ondermeer het geval voor de Congestion 
Charges in Londen: voor het binnenrijden van een afgebakende zone in het centrum van de 
stad op werkdagen tussen 7am en 6.30pm geldt slechts één tarief van £ 5 (wel zijn er 
verminderingen voor bepaalde groepen weggebruikers zoals bewoners).   
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Figuur 1: Differentiatie versus flat rates in een stedelijke context 
 

 
Een sterke vereenvoudiging op het vlak van tariefdifferentiatie heeft ook wel zijn merites. Zo 
blijkt uit de resultaten van het ‘Progress’-project gesteund door de EU (toegespitst op 
Gothenburg, Bristol, Rome, Trondheim, Edinburgh, Kopenhagen, Genua en Helsinki, zie 
http://www.progress-project.org/ ) dat een eenheidstarief beter scoort dan meer 
gedifferentieerde toepassingsvormen. Bij het eenheidstarief zijn relatief veel automobilisten 
geneigd - geheel of gedeeltelijk - over te stappen op het openbaar vervoer.  
 
Belangrijk hierbij is dat het tarief ex-ante gekend moet zijn voor de automobilist zodanig dat hij 
het element prijs in zijn verplaatsingsgedrag maximaal kan laten meespelen. Ingewikkelde 
tariefstructuren bieden deze garantie niet en confronteren de automobilist in de regel pas ex-
post (nadat de verplaatsing is gedaan) met de betaalde prijs. Dit gegeven bemoeilijkt een 
weldoordachte vervoerswijzekeuze. 
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5.  ‘Betaald in  de f i le  staan’  

In principe maakt rekeningrijden het mogelijk om de maatschappelijk optimale 
verkeersvolumes op de meest efficiënte wijze te bewerkstelligen. Maatschappelijk optimaal wil 
niet zeggen dat de files dan volledig zullen verdwijnen. Als men kijkt naar de diverse vormen 
van road pricingsystemen die thans reeds operationeel zijn dan blijkt door invoering van 
dergelijke systemen het gemiddeld aantal verplaatsingen per dag af te nemen met enkele 
procenten tot enkele tientallen procenten. De vaak vrij lage percentages brengen critici ertoe 
om het rekeningrijden af te spiegelen als betaald in de file staan. Het succes van 
rekeningrijden is echter niet af te meten aan de filelengtes.  
 
Als het wegwerken van congestie de centrale doelstelling is, dan is een sterkere prijsprikkel 
nodig die echt effect ressorteert op de congestie en leidt tot betere spreiding verkeer in tijd en 
ruimte, maar dan ga je wellicht je prijs hoger stellen dan de veroorzaakte maatschappelijke 
kosten. De vraag is bovendien hoe hoog het tarief moet zijn waarbij rekeningrijden helpt tegen 
files. In Singapore bijvoorbeeld worden de tarieven van het rekeningrijden net zolang 
aangepast, totdat de files zijn verdwenen. Toch maakt de hoogte van het tarief niet heel veel 
indruk op de automobilist.  
 

6.  Aanwezigheid van al ternat ieven 

Cruciaal is dat de weggebruiker in staat moet zijn om keuzes te maken. Enkel de keuze tussen 
niet verplaatsen of op ander tijdstip verplaatsen enerzijds en wel verplaatsen met betaling van 
de heffing anderzijds is in dit opzicht misschien te beperkend. Een bredere keuzevrijheid 
noodzaakt flankerende maatregelen zoals de beschikbaarheid van alternatieve modi.  
 
Openbaar vervoer is niet het enige alternatief. Ervaringen uit het buitenland, zoals Singapore, 
wijzen op een betere benutting van de auto (carpoolen) en de wegcapaciteit (rijden in daluren) 
als de belangrijkste reacties op rekeningrijden. Telewerken is een ander alternatief dat volgens 
onderzoek (zie figuur 2) een aanzienlijke impact kan hebben op het woon-werkverkeer. 
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Figuur 2: Effect van de invoering van flexibele werkvormen op het woon-werkverkeer 
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De modal shift wordt echter danig gehypotheerd door de groei van het aantal 
ketenverplaatsingen, waarbij personen meer dan één bestemming hebben op hun route. Dit is 
een markt waarop het openbaar vervoer nauwelijks kan inspelen. Bij kleinere afstanden kan 
de fiets wel een rol van betekenis spelen. 
 
Voor sommige critici bieden bovenstaande elementen geen echte keuze aan de meeste 
automobilisten. Zij pleiten daarom voor de aanleg van zogeheten betaalstroken naast de 
'gewone' snelweg. Op die stroken zouden automobilisten tegen betaling gegarandeerd snel 
kunnen doorrijden. Wie niet wil betalen, kan gebruik blijven maken van de drukkere gewone 
weg. Betaalstroken en rekeningrijden is appelen met peren vergelijken. Rekeningrijden zorgt 
voor een betere benutting van de bestaande wegcapaciteit. Betaalstroken zijn bedoeld om de 
wegcapaciteit uit te breiden, zowel in de spits als daarbuiten. Betaalstroken zorgen niet voor 
een betere benutting van de bestaande capaciteit en zijn dus wezenlijk anders dan en zeker 
geen alternatief voor rekeningrijden.  
 
Een belangrijke voorwaarde voor het succes van rekeningrijden is dat het geen sluikverkeer 
uitlokt. Dit pleit voor de zogenoemde cordonvariant - een sluitend net van heffingspoorten rond 
de steden of veel grotere gebieden (voorbeeld Vlaamse Ruit). 
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Figuur 3: Modal shift voor containervervoer in relatie tot de haven van Antwerpen (basis = TEU) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bron: op basis van cijfers Havenbedrijf Antwerpen/Alfaport 
 
De aanwezigheid van alternatieven is in het goederenvervoer wellicht nog pregnanter dan in 
het personenvervoer. Het binnenvaartnet heeft een beperkte dekkingsgraad. Hoge additionele 
overslagkosten en voor- en natransportkosten maken dat het bedieningsgebied van inland 
terminals in België in de regel niet verder reikt dan 15 km van de terminal. Naarmate de 
terminal dichter bij een zeehaven is gelegen wordt het bedieningsgebied kleiner. Ook in het 
spoor stelt zich het probleem van accessibiliteit. De dispersie van lading over het Belgische 
grondgebied maakt ladingbundeling noodzakelijk en zet een rem op de mogelijkheden tot 
modal shift. Zeehavens zijn goederenknooppunten waar spoor en binnenvaart de meeste 
kansen krijgen om aan ladingbundeling te doen en hoogfrequente shuttles in te leggen. In de 
haven van Antwerpen is een beperkte modal shift zichtbaar in het containervoer, maar in 
absolute termen blijft het wegvervoer de snelste groeier (figuur 3). Wanneer het inter-
havenverkeer in relatie tot Rotterdam uit de modal split cijfers wordt gehaald, is de dominantie 
van het wegvervoer nog groter (in de orde van grootte van 73%). Het hoge marktaandeel van 
het wegvervoer heeft ondermeer te maken met de achterlandstructuur van de haven (circa 
50% van de containerlading blijft binnen een straal van 50km rond de haven) en de 
‘weggerichtheid’ van sommige achterlandregio zoals Noord-Frankrijk (weg heeft aandeel van 
naar schatting 90% in modal split).  
 
De mogelijkheden tot een modal shift in België/Vlaanderen zijn aanwezig, maar het zal eerder 
gaan over de opvang van een gedeelte van de trafiekgroei in plaats van de daadwerkelijke 
overheveling van trafiek van weg naar spoor en binnenvaart. Op basis van data van het NIS 
kan eenvoudig becijferd worden dat een vrij bescheiden modale verschuiving van 10% van het 
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wegvervoer naar spoor en binnenvaart, de totale gezamenlijke trafiek van de alternatieve modi 
met circa een kwart zou doen toenemen. Het spreekt voor zich dat dergelijke cijfers ook voor 
de nodige capaciteitsingrepen in het binnenvaartnet (nog zekere ‘capaciteitsrek’ aanwezig) en 
het spoornet vereisen en dat de modal shift potenties sterk verschillen van verkeersas tot 
verkeersas.  
 
Wanneer de centrale doelstelling zou zijn om alle externe kosten door te rekenen, dan vereist 
dit ook doorrekening van de externe kosten bij de alternatieve modi. Aldus wordt een level 
playing field gecreëerd en is theoretisch gezien een optimale modal split mogelijk. Daarbij zijn 
twee belangrijke bemerkingen te maken. Ten eerste is, zoals eerder aangehaald, de volledig 
internalisering van externe kosten geen eenvoudige zaak (rekening houdend met de bepaling 
van de hoogte van de externe kosten en de nood aan maatschappelijke consensus over wat er 
dan werkelijk wordt doorgerekend). Ten tweede zouden bij een perfecte internalisering van de 
externe kosten geen marktdistorties mogen blijven bestaan. Zo zou het voor de overheid 
moeilijk worden om subsidies voor de binnenvaart te blijven verdedigen, aangezien hierdoor 
het level playing field zou worden verstoord (thans worden subsidies gedoogd doordat 
hierdoor scheeftrekkingen in de modal split zouden worden gecorrigeerd in een situatie van 
hoge externe kosten). 
 
De vraag stelt zich of heffingen op het gebruik van het wegennet rekening moeten houden met 
aanwezige ontsluitingsmogelijkheden via alternatieven. Een maatschappelijk groep heeft dit 
gegeven opgenomen in haar antwoorden. In het goederenvervoer houden transportoperatoren 
in hun prijszettingspolitiek vaak rekening met het wel of niet aanwezig zijn van andere modi op 
de betreffende trafiekrelatie (denk bijvoorbeeld aan de competitieve ‘natte’ spoortarieven die 
de NMBS toepaste op bestemmingen waar ook binnenaart voorhanden was’). Echter, wanneer 
men heffingen zou differentiëren op basis van de aanwezigheid van alternatieven, dreigen 
heffingen een instrument te worden om de modale concurrentie direct te beïnvloeden. 
Weggedeeltes met hoge heffingen zouden dan een incentive kunnen vormen voor 
spooroperatoren om een spoordienst op te zetten, waardoor de heffingen in principe zouden 
dalen en de concurrentiepositie van het wegvervoer sterker wordt. 
 

7.  Pri jselast ic i te i t  en afwentel ing van kosten 

De heffing bij rekeningrijden houdt rekening met de plaats en het tijdstip van de verplaatsing, 
maar niet met het inkomen of de prijselasticiteit van de gebruiker. Leidt dit dan niet tot sociale 
scheeftrekkingen ? 
 
Op dat vlak kan je duidelijk stellen dat rekeningrijden niet bedoeld is als instrument voor 
inkomensherverdeling. Dit wil echter niet zeggen dat men geen inzicht moet hebben in 
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mogelijke inkomenseffecten. Zonder dit inzicht is het heel moeilijk de maatschappelijke 
oppositie te pareren. 
 
Bij zakelijke rijders en het grootste deel van het woon-werkverkeer is de vraag naar 
autogebruik vrij inelastisch (enkel impact op vertrektijden ?). Door rekeningrijden zouden in de 
eerste plaats mensen met een laag inkomen en die weinig invloed hebben op de eigen 
werktijden geraakt worden.  
 
Dan is er nog de problematiek van de afwenteling van de kosten op de werkgever. Afwenteling 
van de kosten doet zich alleen voor als de werkgever het belangrijk vindt dat zijn werknemer in 
de spits met zijn auto gaat rijden en de bijbehorende prijs daarvoor over heeft. En misschien is 
die werkgever daardoor wel veel sneller dan de werknemer in staat om 
flexibiliseringmaatregelen - zoals andere werktijden, thuis- en telewerken - te treffen en de 
gepaste bedrijfsvervoerplannen uit te werken.  
 

8.  De inning en aanwending van de opbrengsten 

Wie int de opbrengsten en wat doe je met de opbrengsten ? En impliceert dit noodzakelijk dat 
de totale kosten verbonden aan het wagengebruik stijgen ? 
 
Over de inning van de opbrengsten bestaan er geen echte vuistregels. Veel hangt af van de 
grootte van het heffingsgebied. De opbrengsten van cordonheffingen rond steden komen vaak 
bij de steden zelf terecht (cf. Congestion Charges te Londen leveren de stad wekelijks 3,75 
miljoen € op), terwijl nationale heffingen toekomen aan de nationale of regionale overheden 
(cf. LKW-maut in Duitsland).  
 
De keuze van instrument en de instantie die de opbrengsten int hebben een grote impact op 
de aanwending van de opbrengsten. Heffingopbrengsten moeten op een herkenbare manier 
worden teruggesluisd naar mobiliteit. Investeren in adequate alternatieven voor de auto is van 
essentieel belang (de carrot en stick benadering). Daarnaast kan evengoed geïnvesteerd 
worden in andere verkeersmaatregelen die bijdragen tot een geïntegreerd verkeers- en 
vervoersysteem of zelfs in maatregelen van ruimtelijke ordening (zoals verlaging 
registratierechten bij verhuizing). Een plaatsgebonden connectie tussen opbrengsten en 
investeringen (lokaal heffen en tevens lokaal en herkenbaar investeren in specifieke projecten) 
bevordert de acceptatie van road pricing onder de bevolking. 
 
Een volledige directe terugsluizing naar de wegmobiliteit door bijvoorbeeld een daling van de 
motorrijtuigenbelasting of de brandstofaccijnsen is af te raden aangezien dit nauwelijks tot 
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gedragsaanpassing leidt. Een gedeeltelijke compensatie door bijvoorbeeld een variabilisering 
van de autokosten is wel wenselijk. 
 
Compensaties kunnen echter tot scheeftrekkingen tussen groepen weggebruikers leiden. Zo 
verwierp de EU het plan van de Duitse regering om Duitse wegtransporteurs jaarlijks 300 mln 
eur minder brandstofaccijnzen te laten betalen ter compensatie van de LKW-Maut 
(kilometerheffing) (p.s. gemiddeld 0,15 € per km op de Duitse autobahnen, afhankelijk van 
emissiecategorie en aantal assen). De terugbetaling van de brandstoftaks zou berekend 
worden op de hoeveelheid in Duitsland getankte brandstof en zou daardoor 
concurrentievervalsend werken en Duitse tankstations bevoordelen. 
 

9.  Road pric ing als  individuele maatregel  ?  

Road pricing als enkelvoudige, op zich staande, maatregel zal beduidend minder effect 
sorteren dan een samenhangend pakket aan maatregelen waarin onder andere road pricing, 
openbaar-vervoerbeleid en parkeren zijn ondergebracht. Road pricing wordt dan ook 
gecommuniceerd als een relatief klein en voor de financiering ''helaas'' noodzakelijk onderdeel 
van dit samenhangende pakket en wordt daarmee ondergeschikt aan de overkoepelende 
strategie in het verkeers- en vervoerbeleid. 
 
Gebleken is dat de combinatie van een heffing met een goed en geloofwaardig alternatief - 
P&R en hoogwaardige shuttlebus - zeer succesvol is. Een tweede belangrijke invloedsfactor is 
de parkeersituatie in het centrum op het vlak van gratis parkeren bij de bestemming.  
 

10.  De Vlaamse case 

Gezien de ontwikkelingen in ons omringde landen en de weg die de EU is ingeslagen zal 
Vlaanderen niet kunnen achterblijven op het vlak van rekeningrijden en aanverwante 
heffingstechnieken. Het is sterk aan te bevelen dat de eventuele invoering van een heffing op 
Belgisch niveau gebeurt daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de systemen/plannen 
in de buurlanden. 
 
Er stellen zich een aantal keuzes: 
 
Nationaliteitsprincipe versus territorialiteitsprincipe 
Vooreerst moet men in België afstappen van autokosten die uitgaan van het 
nationaliteitsprincipe. Verkeersbelasting is daar het beste voorbeeld van. Buitenlandse 
voertuigen die gebruik maken van de Belgische ontsnappen immers aan deze autokosten. In 
ons omringde landen is er een sterke nadruk op autokosten die volgens het 
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territorialiteitsprincipe werken: de kosten slaan dan terug op de plaats van de verplaatsing niet 
op de nationaliteit van het voertuig. Vlaanderen moet die weg ingaan. 
 
Stadsgericht versus hele oppervlak 
Gaan we in Vlaanderen voor een stadsgerichte aanpak met cordonheffingen rond onze 
voornaamste steden of gaan we voor een heffingssysteem dat een veel groter gebied bestrijkt 
? Een stadsgerichte aanpak heeft als voordeel dat je de stedelijke mobiliteit er sterk mee kunt 
richting geven, maar het transitverkeer, wat voor een transitland als België zeer substantieel 
is, laat je er in grote mate mee ongemoeid. Een nationale aanpak kan wel transitverkeer 
aanpakken, maar daarbij loopt men het gevaar dat een eenzijdige Vlaamse invoering de 
concurrentiepositie kan aantasten. De keuze zal ook mede bepalen wie het voortouw moet 
nemen: lokale of regionale/nationale overheden. Een koppeling met lokale en regionale 
vervoersplannen blijft in alle gevallen noodzakelijk.  
 
Geografisch gezien is Vlaanderen in geen geval vergelijkbaar met ondermeer London of 
Scandinavische landen. Vlaanderen heeft net als de Randstad en het Ruhrgebied een 
uitermate stedelijke netwerkstructuur met relatief veel economische centra in een beperkte 
ruimte. Dit heeft voor gevolg dat de invoering van een cordonheffing in één stad locatieffecten 
zal genereren met impact op de andere steden in het netwerk. De situatie van London is 
geheel anders. London staat in de stedelijke hiërarchie veel hoger dan andere steden in Zuid-
Engeland en ondervindt daardoor minder concurrentiedruk met andere steden als het gaat om 
mogelijke verplaatsing van activiteiten omwille van de invoering van een congestion charge.  
 
Algemene aanpak versus specifieke groepen 
Gaan we in Vlaanderen voor een algemene aanpak of viseren we specifieke groepen ? De 
LKW-maut in Duitsland is bijvoorbeeld enkel van toepassing op zwaar vrachtverkeer op de 
autosnelwegen, terwijl de meeste cordonheffingen alle weggebruikers viseren. Vlaanderen kan 
niet wachten tot er een Europese eenvormige initiatieven worden genomen. Maar Vlaanderen 
moet ook niet op de proppen komen met innovatieve heffingssystemen die volledig los staan 
van wat er in onze buurlanden gebeurt.  
 
Belangrijk is dat bij een gefaseerde invoer van heffingssystemen (bijvoorbeeld eerst 
goederenvervoer en later uitbreiding tot personenvervoer) de stap naar een verdere 
uitbreiding vaak veel later wordt gezet dan initieel gepland. Ook stelt zich bij een gefaseerde 
aanpak het probleem van mogelijke scheeftrekkingen tussen groepen die gebruik maken van 
dezelfde infrastructuur (vrachtwagens en personenwagens). Idealiter zou een heffing dus 
globaal ingevoerd moeten worden, maar afstemming met buurlanden kan een goede reden 
zijn om toch voor een gefaseerde aanpak te gaan.  
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Betalen voor infrastructuur - eindverslag 

Er is al heel wat studiewerk verricht op het vlak van de prijsinstrumenten, maar toch kunnen 
we zeggen dat bepaalde aspecten nog onderbelicht zijn of actie vereisen: 
 

 Weten we wel voldoende over de structurende effecten van heffingen op ons ruimtelijk en 
economisch bestel ? De effecten van heffingen kunnen leiden tot belangrijke additionele 
winsten zoals bijvoorbeeld een efficiëntere verdeling van het weggebruik over de tijd, over 
het netwerk, of door een efficiëntere samenstelling van de verkeersstroom tijdens de spits. 
Heffingen hebben echter ook effect op het vestigingsgedrag van gezinnen en bedrijven. Het 
kan een instrument zijn om suburbanisatie in de hand werken of juist af te remmen. 
Heffingen kunnen de ruimtelijke clustering van activiteiten bevorderen of juist beperken. 
Schaalvoordelen en agglomeratievoordelen kunnen deels verloren gaan door road pricing of 
juist versterkt. Hebben we in Vlaanderen daarmee genoeg rekening gehouden en heeft 
bijvoorbeeld het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen deze koppeling gemaakt ? 

 Hebben we wel voldoende inspanningen geleverd naar de implementatie van 
veelbelovende (triviale) maatregelen ten aanzien van de mobiliteitsbeheersing. Ik denk 
daarbij vooral aan telewerken en flexibele arbeidsuren. Eerdere studies hebben reeds 
aangegeven wat de potentie hiervan is, maar concrete initiatieven blijven vooralsnog uit. 
Heffingen zouden in elk geval de interesse voor dergelijke alternatieven kunnen 
aanscherpen.  

 
Heffingen zijn geen doel op zich, maar een middel om een betere mobiliteit te bereiken. Een 
betere mobiliteit via heffingen kan je moeilijk afdwingbaar maken bij de bevolking zonder dat 
er bij de bevolking een mentaliteitswijziging plaatsgrijpt.  
 
 
 


