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AED United Arab Emirates Dirham 

ALS Area Licensing Scheme (Singapore) 

ANPR Automatic Number Plate Recognition (automatische nummerplaatherkenning) 

BBP Bruto Binnenlands Product 

BHG Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

BIV Belasting op de Inverkeerstelling 

BRP Bruto Regionaal Product 

btw Belasting op de toegevoegde waarde 

CBD Central Business District (centrale zakenwijk) 

CO2 Koolstofdioxide 

Covid Corona Virus Disease (ziekte veroorzaakt door het Corona-virus) 

DIV Dienst voor Inschrijving van Voertuigen 

DSRC Dedicated Short Range Communication (speciale korteafstandscommunicatie) 

€ euro 

EAK Enquête naar de arbeidskrachten 

EC Elementair koolstof (Elementary Carbon) 

ERP Electronic Road Pricing (Singapore) 

EV Equivalente variatie 

FOD Federale Overheidsdienst 

FPK Fiscale paardenkracht 

GPS Global Positioning System 

HOT-lane High Occupancy Toll rijstrook 

IMF Internationaal Monetair Fonds 

IU In-Vehicle Unit 

JVB Jaarlijkse verkeersbelasting 
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km kilometer 

LEZ Lage-emissiezone 

NOK Noorse Kroon 

NO2 Stikstofdioxide 

NOx Stikstofoxiden 

OBU On-board Unit 

OESO  

(OECD in het Engels) 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

OVG Onderzoek Verplaatsingsgedrag 

pkm Reizigerskilometer (personenkilometer) 

PM Deeltjes (Particulate Matter) 

PM10 en PM2,5 Deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan respectievelijk 10 en 2,5 
micrometer 

rkm Reizigerskilometer 

SEK Zweedse Kroon 

TSP Total suspended particles 

ULEZ Ultra lage-emissiezone 

VVU Voertuigverliesuur 

WSL Waarde van een Statistisch Leven 
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MANAGEMENT SAMENVATTING 

Dit rapport bespreekt de impact op mobiliteit en de socio-economische effecten van het SmartMove-project 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG).  

Het rapport bestaat momenteel uit de volgende delen: 

1. Een overzicht van stedelijke tolsystemen en tolsystemen met GPS die wereldwijd in voege zijn. 

2. De gebruikte databronnen die aan de basis liggen van de mobiliteitsanalyses. 

3. De simulaties met het TREMOVE-model waarmee de impact op de mobiliteit is berekend. 

4. Het verwachtte aantal occasionele gebruikers en tariefstrategie hiervoor. 

5. Een literatuuroverzicht en context van de te verwachten de socio-economische impact van 
tolheffingen en de context in het BHG 

6. De sociale impact analyse  

7. De economische impact analyse 

8. Als laatste worden de effecten op emissies, ongevallen en actieve modi berekend, met de bijbehorende 
externe kosten. 

De volgende paragrafen geven een overzicht van de belangrijkste inzichten van de analyse. 

OVERZICHT VAN STEDELIJKE TOLSYSTEMEN EN TOLSYSTEMEN MET GPS 

In de afgelopen decennia zijn in verschillende steden en landen in de wereld stedelijke tolheffingen in 
verschillende vormen ingevoerd. Singapore heeft in 1976 als eerste een systeem van congestieheffingen opgezet, 
het Singapore Area Licensing Scheme (ALS). Het systeem werd succesvol bevonden en werd eerst uitgebreid tot 
het Road Pricing Scheme, en in 1998 vervangen door een systeem van Electronic Road Pricing (ERP). Ook in 
Europa zijn sindsdien in een aantal steden verschillende vormen van rekeningrijden ingevoerd. Londen was de 
eerste Europese stad die in 2003 de London Congestion Charging Scheme oplegde, een zoneheffing. In 2006 
volgde Stockholm, waar na een proefperiode van een half jaar, gevolgd door een referendum, een cordon tol werd 
geïnstalleerd. In Stockholm betalen automobilisten een in de tijd gedifferentieerde heffing op elke cordonpassage 
in beide richtingen. Later werd een gelijkaardig systeem ingevoerd in Göteborg. In 2008 introduceerde Milaan, een 
stad met een van de hoogste tarieven voor autobezit in Europa, een tolheffing in de vorm van een cordon tol, 
Ecopass genaamd. Het tolsysteem legde een belasting op het gebruik van de meest vervuilende voertuigen in de 
tolzone en verbood zelfs de meest vervuilende. In Noorwegen wordt al meer dan 60 jaar gebruik gemaakt van 
rekeningrijden in de vorm van tolringen, waarbij de prijszetting per tijdseenheid varieert. 

Londen, Milaan, Stockholm, Göteborg maken alle gebruik van automatische nummerplaatherkenning om de 
stedelijke tol te heffen. Voorbeelden van een cordonheffing met een andere technologie, namelijk speciale 
korteafstandscommunicatie, zijn: Singapore, Dubai (slechts 6 portieken op de voornaamste snelwegen) en 
Noorwegen. Er zijn geen zoneheffingen die deze technologie toepassen. In Singapore zijn er ver gevorderde 
plannen om hun huidige systeem om te vormen naar een GPS-systeem. Dit wordt het eerste GPS -systeem ter 
wereld met personenwagens. Singapore blijft echter een cordonheffing, het GPS-systeem wordt niet gebruikt voor 
een kilometerheffing. 

Er zijn op dit moment wereldwijd vijf systemen voor tolheffing in werking die verplicht gebruikmaken van GPS: 
Duitsland, Slovakije, Hongarije, Rusland en België. Al deze systemen gelden voor vrachtwagens.  

SIMULATIES MET HET TREMOVE-MODEL – MOBILITEITSEFFECTEN VAN DE SMARTMOVE-HEFFINGEN 

De mobiliteitseffecten van de SmartMove-heffingen worden geanalyseerd met het TREMOVE-model, een 
transporteconomisch model. 



     

  PAGINA 10 VAN 134 

VERZAMELING MOBILITEITSDATA  

Meerdere databronnen werden gebruikt om input te leveren voor de onderbouwing van het TREMOVE-model voor 
het BHG. Er werd selectief en doelgericht gezocht naar data waarbij de sterktes van elke databron werden benut 
om betrouwbare cijfers te verkrijgen. De gebruikte databronnen zijn: data van de lage-emissiezone, data van de 
Monitor-enquête uit 2016 en de Beldam-enquête uit 2010, het Regionaal Verkeersmodel Vlaamse Rand, het 
Multimodaal Model, het MAM-model dat gebruikt wordt voor de jaarlijkse emissie-inventaris vanwege het verkeer 
in het BHG, het MUSTI-model en verplaatsingsdata van TOMTOM. Op basis hiervan kwam een realistisch beeld tot 
stand van de mobiliteit in en rond BHG in het basisjaar voor de TREMOVE-simulaties. 

TARIEFSCENARIO’S 

De SmartMove-heffing bestaat uit twee componenten: een basisheffing en een kilometerheffing. De twee 
heffingen gelden voor auto’s en bestelwagens die tijdens de week in het BHG rijden. De heffingen zijn niet van 
toepassing op de km gereden op de autosnelwegen in het BHG.  

 BASISHEFFING: De basisheffing is verschuldigd per dag dat een voertuig wordt gebruikt. Dit bedrag ligt 
hoger tijdens de spitsuren dan tijdens de daluren. Indien men het voertuig enkel tijdens de nacht en 
gedurende het weekend gebruikt is geen betaling verschuldigd. De basisheffing is afhankelijk van de 
fiscale paardenkracht (FPK) van de voertuigen.  

 KILOMETERHEFFING: Dit is het bedrag dat moet betaald worden per afgelegde kilometer. Dit bedrag is 
hoger in de spits dan gedurende de daluren. 

Met behulp van het TREMOVE-model, een transporteconomisch model, analyseren we de mobiliteitseffecten van 
zes scenario’s, die een verschillende basisheffing en/of kilometerheffing inhouden. In alle scenario’s komt de 
spitsperiode overeen met de periodes van 7u tot 10u en 15u tot 19u tijdens weekdagen. De dalperiode komt in alle 
scenario’s behalve Scenario B overeen met de periode van 10u tot 15u tijdens weekdagen. In Scenario B wordt de 
dalperiode uitgebreid met de periode van 19u tot 21u. Tijdens het weekend moet er niet betaald worden. 

Definitie spits- en dalperiode (weekdag) 

 

De volgende tabel geeft een overzicht van de gewogen gemiddelde basisheffing in de zes tariefscenario’s, bepaald 
op basis van de aandelen van de FPK-klassen in het wagenpark. Het gewogen gemiddelde bedrag is het hoogst in 
Scenario’s A en B. In Scenario C en D is het bedrag het laagst, namelijk de helft van de twee eerste scenario’s. 
Scenario’s E en F liggen tussen deze bedragen. 

Gewogen gemiddelde basisheffing in de zes tariefscenario’s 

 SC_A SC_B SC_C SC_D SC_E SC_F 

Dal 0,913 € 0,913 € 
0,456 € 

(= SC_A/2) 
0,456 € 

(= SC_A/2) 
0,664 € 0,664 € 

Dal+Spits 1,825 € 1,825 € 0,913 € 
(= SC_A/2) 

0,913 € 
(= SC_A/2) 

1,328 € 1,328 € 

Daarnaast geeft de volgende tabel het bedrag weer van de kilometerheffing in de zes tariefscenario’s. Scenario E 
hanteert het hoogste spitstarief en Scenario’s A tot C het laagste. Tijdens de dalperiode zijn de verschillen tussen 
de scenario’s kleiner dan in de spitsperiode. 

24u 1u 2u 3u 4u 5u 6u 7u 8u 9u 10u 11u 12u 13u 14u 15u 16u 17u 18u 19u 20u 21u 22u 23u
Scenario A, C, D, E, F
Scenario B

Spits
Spits

Dal
Dal

Gratis
Gratis

Spits
Spits Dal

Gratis
Gratis
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De kilometerheffing in de zes tariefscenario’s (euro/voertuigkm) 

 SC_A SC_B SC_C SC_D SC_E SC_F 

Spits 
7u-10u 
15u-19u 

0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,20 € 0,25 € 0,20 € 

Dal 
10u-15u 

0,09 € 0,09 € 0,09 € 0,10 € 0,10 € 0,08 € 

Dal 
19u-21u 

geen heffing 0,09 € geen heffing geen heffing geen heffing geen heffing 

Nacht geen heffing geen heffing geen heffing geen heffing geen heffing geen heffing 

Tot slot wordt in alle scenario’s uitgegaan van een minimalisering van de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de 
jaarlijkse verkeersbelasting (JVB) op auto’s en bestelwagens voor de inwoners van het BHG. 

EFFECTEN VAN DE TARIEFSCENARIO’S 

De heffingen hebben twee effecten op de gegeneraliseerde kosten van auto’s/bestelwagens (d.i. de som van de 
geld- en tijdskosten van deze vervoersmiddelen): 

 Enerzijds doen zij de geldkosten toenemen voor de km afgelegd in het BHG. Voor de inwoners van het 
BHG geldt daarnaast een minimalisering van de BIV en JVB. 

 Anderzijds leiden de heffingen tot een verandering van de snelheid en dus de tijdskosten van de 
verplaatsingen.  

Omdat de heffingen enkel gelden in het BHG en de verandering van de gemiddelde snelheid ook het grootst zal 
zijn in het BHG, veranderen de gemiddelde kosten per kilometer het sterkst voor ritten die hetzij helemaal, hetzij 
voor een groot deel in het BHG worden afgelegd. 

Effecten op het verkeer in het BHG 

In de baseline worden 8,76 miljoen voertuigkm per weekdag afgelegd door auto’s/bestelwagens en motorfietsen 
in het BHG op de wegen die onder de heffingen vallen Ten gevolge van de heffingen daalt het aantal voertuigkm 
met 8,8 % tot 9,1 % in Scenario’s A, B en E, met 7,7 % in Scenario F, met 6,9 % in Scenario D en met 6,4 % in 
Scenario C. De daling is hoger in de spitsperiode dan in de dalperiodes of ’s nachts. In Scenario E dat het hoogste 
tarief hanteert voor de kilometerheffing tijdens de spits, ziet men het grootste effect op de voertuigkm tijdens de 
spits, namelijk een daling met 12,3 tot 12,6 %. In de overige scenario’s zijn de effecten kleiner maar ook nog 
aanzienlijk. In Scenario’s A, B en F, die min of meer gelijkaardige effecten hebben tijdens de spits, gaat het om 
dalingen met 10,5 % tot 11 %. De effecten tijdens de spits zijn het kleinst in Scenario C met een daling rond 9 %, 
gevolgd door Scenario D. In Scenario B, dat de dalperiode uitbreidt naar 19u-21u, is er, zoals verwacht, een grotere 
daling van het verkeer tussen 19u en 21u dan in de andere scenario’s. 

Effecten op de files in het BHG 

De heffingen leiden tot een aanzienlijke daling van de files in het BHG. De impact is het grootst in Scenario E, dat 
de hoogste kilometerheffing oplegt tijdens de spits in vergelijking met de andere scenario’s. Het speelt daardoor 
het best in op de congestiekosten tijdens de spits. In de baseline is de verliestijd per km het hoogst in de ochtend- 
en avondspits (7-10u en 15-19u). De verliestijd is de extra reistijd die men nodig heeft in vergelijking met de reistijd 
bij free flow snelheid. In deze twee periodes daalt de verliestijd met 30 % en meer in Scenario’s A, B en F, met 26 
tot 27 % in Scenario C, met 28 tot 29 % in Scenario D en met 34 % in Scenario E. Het scenario dat ook de periode 
tussen 19u en 21u beprijst, heeft, zoals verwacht, de grootste impact op de files in die periode. 
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Deze conclusies worden bevestigd door de evolutie van de andere maatstaven van de fileproblematiek, zoals de 
marginale externe congestiekost of het totaal aantal voertuigverliesuren. 

Effect op de transportbeslissingen van de weggebruikers 

In de baseline worden er ongeveer 21,6 miljoen reizigerskm afgelegd in het BHG op een gemiddelde weekdag. 
Door de heffingen daalt het totaal aantal reizigerskm met iets meer dan 2 % in Scenario A, B, E en F, met 1,7% in 
Scenario D en met 1,5 % in Scenario C. Deze dalingen treden op door een daling van het aantal reizigerskm met de 
auto, die slechts deels wordt gecompenseerd door een stijging van de reizigerskm met de andere 
vervoermiddelen. Het aantal reizigerskm met de auto daalt met 7,7 % in Scenario’s A en E, met 6,7 % in Scenario F, 
en met ongeveer 8 % in Scenario B waarin ook een heffing moet betaald worden tussen 19u en 21u. In de twee 
scenario’s met een lagere basisheffing daalt het aantal reizigerskm met de auto minder sterk.  

Het aantal reizigerskm per auto daalt sterker tijdens de spits dan tijdens de dalperiodes, met zoals verwacht de 
sterkste daling in Scenario E, gezien de kilometerheffing tijdens de spits het hoogst is in dat scenario.  

De procentuele daling van de reizigerskm per auto voor de inwoners is groter dan voor de bezoekers. De inwoners 
rijden immers een groter deel van hun verplaatsingen in het BHG, waardoor hun geldkost per km gemiddeld 
sterker stijgt dan voor de bezoekers. Doordat zij een groter deel van hun km afleggen in het BHG genieten zij aan 
de andere kant ook relatief meer van de daling van de files in het BHG dan de bezoekers.  

De reizigerskm per auto in het BHG op een gemiddelde weekdag nemen af ten gevolge van de SmartMove-
heffingen. Voor alle motieven samen passen de autogebruikers die minder met de auto rijden zich als volgt aan: 
door zich minder of over een kortere afstand te verplaatsen in het BHG (53 % van de verdwenen reizigerskm per 
auto), door over te stappen naar bus-tram-metro (20 %) of de trein (14 %) of door zich met de fiets of te voet te 
verplaatsen (12 %). De aanpassingsstrategieën verschillen weinig tussen de tariefscenario’s. Wel verschillen de 
aandelen van de aanpassingsstrategieën volgens de verplaatsingsmotieven. Voor het woon-werkverkeer en het 
zakelijk verkeer verwacht men bijvoorbeeld naast een verschuiving naar het openbaar vervoer en de actieve modi 
ook een verschuiving naar autopooling.  

Het aantal reizigerskm met bus-tram-metro stijgt als gevolg van de heffingen met 3,7 % tot 5,4 % afhankelijk van 
het scenario, terwijl de stijging voor de trein 2,1 % tot 3,0 % bedraagt. De sterkste stijgingen worden verwacht 
tijdens de avondspits. 

Bij de auto wordt er een relatief grotere daling van de reizigerskm per auto verwacht voor alleenrijdende 
automobilisten dan voor auto pool (d.i. mensen die samen rijden). De SmartMove-heffingen leiden immers tot een 
relatief kleinere stijging van de geldkost voor auto poolers dan voor autosolisten omdat de kosten verdeeld 
worden over een groter aantal inzittenden. Dit leidt tot een stijging van de gemiddelde bezettingsgraad van de 
auto, zij het beperkt. In de baseline is de bezettingsgraad gemiddeld 1,34. Dit stijgt naar 1,37 in Scenario B en 1,36 
in de andere scenario’s. 

Inkomsten van de SmartMove-heffingen   

De verwachte inkomsten van de SmartMove-heffingen zijn zeer gelijkaardig in Scenario’s A en E (483 tot 485 
miljoen euro per jaar). In Scenario B zijn ze het hoogst met 497 miljoen euro per jaar. In vergelijking met 
Scenario A, waar Scenario B op voortbouwt, zijn de inkomsten in Scenario B hoger omdat de heffingen in dat 
scenario ook moeten betaald worden in de periode tussen 19u en 21u. In deze twee scenario’s komt 60 % van de 
inkomsten van de basisheffing, terwijl de inkomsten in Scenario E voor meer dan 60 % komen uit de 
kilometerheffing. In Scenario F, dat dezelfde basisheffing heeft als Scenario E maar lagere kilometerheffingen, zijn 
de verwachte inkomsten met 432 miljoen euro per jaar lager dan in Scenario E. Hiervan wordt 44 % gegenereerd 
door de basisheffing. In Scenario’s C en D, die de laagste basisheffing hanteren van de onderzochte scenario’s, zijn 
de verwachte inkomsten lager, namelijk respectievelijk 363 en 387 miljoen euro, waarbij het aandeel van de 
basisheffing 36 % en 34 % bedraagt. In alle scenario’s ligt het aandeel van de heffingen die betaald worden door 
de inwoners rond 60 %.  
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OCCASIONELE GEBRUIKERS 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) is een regio met een sterke connectie met de andere gewesten. 
Bovendien is er heel wat toerisme, en zijn er de talrijke buitenlandse zakelijke bezoekers. We verwachten dan ook 
dat er veel occasionele gebruikers zullen zijn voor de tolheffing. Uit berekeningen blijft dat er dagelijks tot 27.800 
nummerplaten in het BHG passeren die nog nooit eerder werden gezien. Dat kunnen zowel occasionele reizigers 
zijn als mensen die recent een nieuwe wagen (en nummerplaat) hebben aangeschaft. 

Wanneer er een secundair systeem wordt voorzien, is het als eerste nuttig om het de app voor het primair 
tolsysteem (kilometerheffing) zo toegankelijk mogelijk te maken zodat het gebruiksgemak voor de occasionele 
gebruikers zo hoog mogelijk is, en men zoveel mogelijk hiervan gebruik maakt. Het secundair systeem kan ook 
dienen als back-up oplossing voor reguliere gebruikers die een technische storing ondervinden of ondervonden 
hebben (batterij, plat, geen connectie). Een derde mogelijke doelgroep is de gebruiker die vergeten is de app aan 
te zetten en zich wil regulariseren. Een vierde categorie zijn de mensen zonder smartphone, die geen 
dataverbinding hebben, of niet machtig zijn om (de applicatie op) een smartphone te hanteren. 

Ook voor het secundair systeem moeten tarieven worden vastgelegd. De tarieven voor het secundair systeem 
hangen samen met de tarieven voor de normale tolheffing. In principe moeten de tarieven hetzelfde zijn. Echter, 
door de aard van het secundair systeem kunnen er evenwel verschillen optreden. Zo kan het aantal gereden km 
niet in rekening worden gebracht. Er moet dan een evenwicht gevonden worden tussen een gemiddeld aantal 
kilometer aan te rekenen (maar dit heeft als nadeel dat sommige gebruikers goedkoper kunnen rijden via het 
secundair systeem) of een hoog aantal kilometer aan te rekenen (wat als onbillijk kan worden aangezien). 

ANALYSE VAN DE SOCIALE IMPACT 

Hoewel een belasting die aansluit bij het feitelijk autogebruik belangrijke efficiëntiewinsten impliceert in 
vergelijking met belastingen die zich baseren op autobezit, lokken slimme kilometerheffingen vaak verzet uit 
omwille van de vrees dat de lusten en lasten van een dergelijke hervorming sociaal onrechtvaardig verdeeld 
zouden zijn. Een uitgebreid literatuuronderzoek leert ons dat de verdeling van de impact van wegenheffingen over 
verschillende types van huishoudens geen eenvoudig verhaal van rijk en arm is. De internationale ervaring met dit 
soort belastingen leert ons eerder dat de sociale impact afhangt van vele factoren, zoals de economische en 
geografische context waarin de wegenheffingen worden geïmplementeerd, de lokale mobiliteitsgewoonten, en de 
specifieke vorm van de heffingen en hoe de inkomsten worden gebruikt. Een wegenheffing kan in principe altijd 
progressief gemaakt worden door een gepaste keuze van de belastingvoeten en van de aanwending van de 
geïncasseerde belastinginkomsten.  

Om de sociale impact van de SmartMove-hervorming te bestuderen, en in te schatten hoe de hervorming de 
koopkracht van huishoudens met verschillende socio-economische profielen beïnvloedt, gebruiken we fiscale 
micro-simulatie. Dit betekent dat we de geheven belastingen, alsook de voorzien belastingverminderingen, 
doorrekenen voor elk gezin in en representatieve steekproef van de bevolking. Deze aanpak ligt in het verlengde 
van wat eerder door Heyndrickx et al. (2019) werd berekend naar aanleiding van de impactsanalyse van 
wegenheffingen in Vlaanderen. De context van de SmartMove-hervorming verschilt echter in enkele belangrijke 
opzichten van de bestudeerde hervorming voor Vlaanderen: het BHG is veel dichter bevolkt en haar 
wegennetwerk heeft gemiddeld meer te lijden onder filedruk. Het autogebruik en -bezit ligt – zeker voor de 
gezinnen met een lager inkomen – gevoelig lager in het BHG dan in de rest van België, het aanbod aan 
alternatieven voor de auto is groter in het BHG en het aandeel van pendelaars uit andere gewesten is beduidend 
groter. Daarnaast hangt de voorziene basisheffing in de Smartmove-hervorming sterk af van de fiscale 
paardenkracht van de gebruikte auto, zodat zwaardere auto's beduidend meer worden belast. 

De beperkte beschikbaarheid van recente en volledige data die autogebruik en de socio-economische 
achtergrond van de autogebruikers documenteren vormt een belangrijke uitdaging voor de sociale 
impactsanalyse. Om in te schatten hoe de koopkrachteffecten van de SmartMove-hervorming verdeeld zijn over 
de verschillende geledingen van de samenleving, berekenen we de impact van deze hervorming voor alle 
gezinnen in de Beldam-enquête. We houden hiermee nog geen rekening met de mogelijke aanpassingen van 
gezinnen inzake hun autogebruik, in functie van de Smartmove-heffing. Bijgevolg houdt deze analyse van hoe de 
impact van de hervorming verdeeld is nog geen rekening met tijdswinsten, en reducties in luchtvervuiling, 
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geluidsoverlast en ongevallen. Daarnaast houden we ook geen rekening met hoe de inkomsten van deze belasting 
zullen terugvloeien naar de bevolking, naast een minimalisering van de BIV en JVB. Vermits het Beldam-onderzoek 
in 2010 is uitgevoerd, is het wagenpark dat we in onze simulatie gebruiken licht verouderd. Zo is het aantal 
bedrijfswagens nu hoger en heeft de lage-emissiezone de gemiddelde leeftijd van de wagens in Brussel verlaagd. 
We vullen ook zelf het aantal voertuigkilometers die gereden worden voor niet-woon-werk verkeer aan om een zo 
accuraat mogelijk beeld te geven van het huidige autogebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

De impact van de SmartMove-hervorming op het beschikbare inkomen van de huishoudens hangt sterk af van het 
aantal privé- en bedrijfsauto's dat ze bezitten, de cilinderinhoud van de auto's, de kilometers die met de auto 
worden afgelegd, de activiteit op de arbeidsmarkt, enz. Verschillende huishoudens zullen dus verschillend worden 
geïmpacteerd. We richten ons in de eerste plaats op hoe de impact van de hervorming samenhangt met het 
beschikbare inkomen van de gezinnen. Onze analyse toont aan dat de hervorming de belastingen verhoogt die 
betaald worden om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te rijden, en vooral voor de rijkere gezinnen, zowel 
onder de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als voor degenen die vanuit Vlaanderen en Wallonië 
naar het gewest pendelen. Onder de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de hervorming geen 
directe monetaire impact voor veel huishoudens met een laag inkomen, aangezien het autobezit sterk toeneemt 
met het inkomen, van minder dan 50 % voor de huishoudens met minder dan 1 500 euro per maand tot meer dan 
85 % voor degenen met meer dan 4 000 euro per maand. Bij huishoudens met een auto leidt het gecombineerde 
effect van de kilometerheffing en van een minimalisering van de bestaande BIV en JVB tot een verhoging van de 
maandelijkse belastingen met ongeveer 20 euro voor huishoudens met minder dan 1 500 euro en met ongeveer 
60 euro voor degenen met meer dan 4 000 euro. Onder de huishoudens met minstens één auto, sparen de rijkere 
gezinnen meer geld uit door de minimalisering van de BIV en JVB. Zelfs al hebben ze vaker een bedrijfswagen die 
niet in aanmerking komt voor deze belastingverlaging, of een luxewagen waarvoor deze verlaging slechts 
gedeeltelijk geldt, toch hebben ze gemiddeld meer auto's die ook gemiddeld krachtiger zijn. Aan de andere kant is 
de SmartMove-heffing voor rijkere huishoudens hoger doordat hun wagens gemiddeld krachtiger zijn, hun aantal 
gereden kilometers gemiddeld hoger ligt en het aandeel gereden kilometers tijdens de spits toeneemt met het 
inkomen van gezinnen met een auto. Het autogebruik (in de spits) stijgt met het inkomen om twee belangrijke 
redenen. Ten eerste maken rijkere huishoudens meer woon-werkverplaatsingen omdat de arbeidsparticipatie per 
volwassene, het percentage voltijdse banen en het aantal volwassenen in het gezin gemiddeld hoger liggen dan 
onder armere huishoudens. Ten tweede is de kans groter dat werknemers in rijkere huishoudens hun auto 
gebruiken om te pendelen. Indien we geen rekening houden met hoe de belastinginkomsten terug vloeien naar de 
gezinnen, zien we dat de Smartmove-heffing meer doorweegt dan de verlaging van de BIV en JVB voor de 
Brusselaars, zodat autobezitters gemiddeld meer bijdragen in elke inkomenscategorie. Deze bijdrage is 
beduidend groter voor de hogere inkomenscategorieën.  

Het effect van de hervorming voor mensen uit Vlaanderen en Wallonië blijft beperkt tot de Smartmove-heffing, 
aangezien deze niet in aanmerking komen voor de mogelijk verlagingen van de BIV en JVB in het BHG. Rijkere 
gezinnen leveren de grootste bijdrage, aangezien ze vaker in het BHG werken en meer met de auto pendelen. Zo 
werkt 10,7 % van de Waalse gezinnen in de hoogste inkomenscategorie in het BHG (6,6 % in Vlaanderen), terwijl 
dit slechts 2,8 % bedraagt voor de armere gezinnen (2,6 % in Vlaanderen). Bovendien wordt ongeveer 40 % van de 
woon-werkverplaatsingen met de auto gemaakt in de hoogste inkomenscategorie in de twee gewesten, tegenover 
20,9 % en 27 % in Wallonië en Vlaanderen in de laagste inkomenscategorieën. De verdeling van de heffing over de 
provincies wordt bepaald door de nabijheid van het BHG en door de grootte van de provincie: de inwoners van 
Vlaams-Brabant en Waals-Brabant betalen respectievelijk 39 % en 14,5 % van de totale SmartMove-heffing die 
door de inwoners van Vlaanderen en Wallonië wordt betaald. Deze resultaten zijn kwalitatief vergelijkbaar als we 
kijken naar de alternatieve hervormingsscenario's of indien we het effect van de hervorming op singles of koppels 
afzonderlijk analyseren. 

ANALYSE VAN DE ECONOMISCHE EFFECTEN 

We gebruiken het regionaal economisch model ISEEM voor de analyse van de economische effecten. Dit model werd 
ontwikkeld in een consortium van TML, UGent, FUSL en het FPB. Het voordeel van ISEEM te gebruiken is dat men 
toegang krijgt tot een veel wijdere set indicatoren die bovendien ook op arrondissementsniveau beschikbaar zijn. 
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Het welvaartseffect dat men uit ISEEM haalt is vergelijkbaar met het directe welvaartseffect uit het TREMOVE model, 
maar houdt rekening met een bredere impact van de Smartmove-heffing op huishoudens. ISEEM modelleert 
immers de indirect baten voor de arbeidsmarkt en agglomeratie van economische activiteiten (zie hieronder). 

We stellen vast dat de SmartMove-heffing voor het BHG grotendeels gunstig is, met relatief kleine verschillen tussen 
de zes onderzochte scenario's. Scenario E scoort hier het hoogst met een totale welvaartsbaat van 65,2 miljoen 
euro. Scenario’s A, B scoren bijna even goed met een jaarlijkse maatschappelijke baat van respectievelijk 59,8 en 
60,1 miljoen euro, tegenover 48,1 en 51,9 miljoen euro in de scenario’s C en D. Scenario F heeft een welvaartsbaat 
van 56,6 miljoen euro. Dit is (afhankelijk van het scenario) 21 % tot 44 % hoger dan de welvaartseffecten die men 
afleidt uit het TREMOVE-model. 

Welvaartsindicatoren algemeen evenwichtsanalyse per scenario zoals bepaald met het ISEEM-model (miljoen euro per 
jaar) 

 
SC_A SC_B SC_C SC_D SC_E SC_F 

Totaal welvaartseffect 59,8 60,1 48 51,9 65,2 56,6 

Direct welvaartseffect 
(TREMOVE model) 

43,6 43,4 40 41,5 45,3 43,4 

Ratio totaal/direct 
welvaartseffect 1,37 1,39 1,21 1,25 1,44 1,31 

Effect op het bruto 
binnenlands product 

57 58 46 50 62 54 

Netto effect op 
belastinginkomsten 

390 405 265 290 394 337 

 

Het ISEEM-model laat daarnaast zien dat de baten van de SmartMove-heffing niet gelijk over de regio’s verdeeld 
zijn (zie onderstaande tabel). Voorlopig lijkt het erop dat inwoners van het BHG potentieel veel meer baat hebben 
bij de maatregel dan pendelaars en bezoekers uit Vlaanderen en Wallonië. De last van de heffing is vooral groot 
voor pendelaars uit Halle-Vilvoorde en Nijvel. Dit hangt sterk af van de manier waarop het BHG de extra 
belastinginkomsten uiteindelijk zal aanwenden. Theoretisch verzamelt het BHG een totale belastingopbrengst die 
alle inwoners, pendelaars en bezoekers zou kunnen compenseren en toch nog geld over heeft (dit bedrag zou 
gelijk zijn aan de bovenvermelde sociale welvaartsbaten voor elk scenario). Uiteraard zou een 
compensatieregeling waarbij iedereen wint in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn. Wel kan men via bijkomende 
maatregelen de verdeling van de baten tussen inwoners en niet-inwoners beïnvloeden. 

Het model geeft aan dat er relatief kleine verschuivingen kunnen optreden op de arbeidsmarkt en in de 
productiesector, met enige relocatie van activiteiten naar de periferie rond het BHG. Dit gaat samen met een 
kleine toename van de actieve beroepsbevolking in het BHG, die liever vanuit het gewest naar de rand zou 
pendelen. Deze verschuiving is echter zeer beperkt in vergelijking met de totale economie van het BHG en moet 
voorzichtig worden geïnterpreteerd.  

Bij de opsplitsing van de effecten per inkomensklasse stellen we vast dat het huidige voorstel om de BIV en JVB 
voor de inwoners van het BHG te minimaliseren, in combinatie met de tijdsbaten en de potentiële voordelen voor 
de arbeidsmarkt, de SmartMove-heffing bijna (maar niet volledig) compenseert. De sociale impact zal uiteindelijk 
afhangen van de manier waarop de inkomsten worden gebruikt. Een uitbetaling van de inkomsten per hoofd van 
de bevolking is een theoretische mogelijkheid die in onze analyse werd onderzocht. Dit zou grotendeels ten goede 
komen aan huishoudens met een lager inkomen.  

Voor bezoekers en forensen naar het BHG zijn de tijdsbaten van de SmartMove-heffing niet groot genoeg om de 
heffing te compenseren. Dit kan de noodzaak onderstrepen om een beleid te ontwikkelen dat zowel inwoners als 
niet-inwoners ten goede komt. Mogelijkheden zijn bv. om de infrastructuur van het openbaar vervoer verder te 
ontwikkelen of om speciale compensaties voor forensen uit afgelegen gebieden te ontwikkelen. We hebben het 
effect van dergelijke compenserende maatregelen in dit rapport echter niet geëvalueerd.  
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Totale welvaartsindicator per scenario op regionaal niveau (miljoen euro per jaar) 

Regio SC_A SC_B SC_C SC_D SC_E SC_F 

Brussel 264,3 269,5 200,5 214,2 271,3 239,4 

Halle-Vilvoorde -102,3 -104,8 -76,1 -81,1 -103,2 -91,4 

Nijvel -29,1 -29,6 -21,4 -22,8 -29,2 -25,9 

Charleroi -13,1 -13,3 -9,7 -10,3 -13,2 -11,7 

Luik -10,4 -10,7 -7,7 -8,2 -10,5 -9,3 

Zinnik -6,4 -6,6 -4,8 -5,1 -6,5 -5,7 

Aalst -6,5 -6,7 -5,1 -5,5 -6,7 -6,0 

Mechelen -5,7 -5,9 -4,4 -4,6 -5,8 -5,2 

Antwerpen -5,4 -5,5 -4,1 -4,4 -5,4 -4,8 

Namen -3,6 -3,7 -2,7 -2,9 -3,7 -3,2 

Mons -3,3 -3,4 -2,4 -2,6 -3,3 -2,9 

Leuven -3,0 -3,0 -2,5 -2,6 -3,1 -2,8 

Borgworm -2,7 -2,8 -2,0 -2,1 -2,7 -2,4 

Rest van België -12,9 -13,3 -9,5 -10,1 -12,8 -11,4 

Totaal 59,8 60,1 48,1 51,9 65,2 56,6 

 

EFFECTEN OP EMISSIES, ONGEVALLEN EN BATEN VAN ACTIEVE MODI 

EFFECTEN OP EMISSIES 

De effecten op de luchtkwaliteit en klimaat worden berekend met behulp van emissiefactoren en 
maatschappelijke kosten. 

We gaan hierbij uit van de situatie in 2020 en het wagenpark van 2020. We houden dus rekening met de effecten 
van de Lage-emissiezone (LEZ) in het BHG (ingevoerd op 1/1/2018, verstrengd op 1/1/2020)1. Voor de 
toekomstjaren verwachten we een stelselmatige verbetering van de luchtkwaliteit in de omgeving van wegen 
door de steeds strenger wordende emissienormen voor voertuigen en de vernieuwing en verduurzaming van het 
wagenpark. De situatie van 2020 gebruiken, leidt dus tot een overschatting van het effect op luchtkwaliteit voor de 
toekomstige jaren.  

De CO2-emissies dalen met 4,4 tot 6,3% op jaarbasis al naargelang het scenario. De impact hiervan is niet tastbaar 
in het BHG maar gaat mee bijdragen aan een mondiale strijd tegen de klimaatverandering. 

De andere emissies zoals PM10 (fijn stof) en NOx (stikstofoxiden) hebben betrekking op de (lokale) luchtkwaliteit. 
De emissies verbeteren met 4,0 tot 6,4% op jaarbasis al naar gelang de polluent en het scenario. Dit heeft een 
direct effect op de gezondheid van de inwoners (en bezoekers) van het BHG. De grootste effecten zijn terug te 
vinden in de spitsuren op werkdagen, met bijvoorbeeld een daling van de emissies van NOx met 11,4% in de 
ochtendspits in scenario E.  

 
1 Met een mogelijke verdere verstrenging in de periode 2025-2027 wordt nog geen rekening gehouden.  
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Om de baten (of kosten) van luchtkwaliteit en klimaatverandering te berekenen werden de emissies rechtstreeks 
vermenigvuldigd met de waarderingen voor de emissies. We zien welvaartsbaten met 8,1 tot 11,8 miljoen euro per 
jaar voor 2020. 

EFFECTEN OP ONGEVALLEN 

Een betere verkeersveiligheid zorgt voor maatschappelijke baten. Omgekeerd, meer verkeersongevallen zorgen 
voor extra kosten. Het verwacht aantal slachtoffers werd berekend door per vervoerwijze te kijken naar: 

Om het effect van de verkeersveiligheid te bepalen, gaan we uit van het ongevalsrisico per gepresteerde kilometer 
per vervoerswijze. De vervoerswijzen die hier worden beschouwd zijn: personenwagens, fiets, te voet en bus. 
Opmerkelijk is dat het risico per km veel groter is voor voetgangers en fietsers dan voor auto’s. Dit heeft zijn 
belang voor beleidsmaatregelen zoals de SmartMove-heffing waarmee gestreefd wordt naar een sterke modale 
verschuiving. Een kleine tot gematigde modale verschuiving van auto naar fiets zorgt voor een verslechtering van 
de verkeersveiligheid. We zien inderdaad een stijging van het aantal slachtoffers van 1,4 tot 2,7% al naargelang het 
scenario en type. 

Bij grote veranderingen kan echter een effect van ‘safety by numbers’ optreden: hoe meer fietsers er zijn, hoe 
beter andere weggebruikers hier ook rekening mee houden wat risico weer doet verlagen. 

Een belangrijke opmerking is dat het effect op snelheid niet wordt meegenomen. Ook het effect van een 
herinrichting van de wegen is niet meegenomen, bijvoorbeeld een doorgedreven invoering van een zone 30, die 
vanaf 1 januari 2021 zal ingevoerd worden voor de meeste wegen in het BHG, behoudens grote assen. 

Om de waarde van een mensenleven te bepalen, bekijken we dus het risico op het verlies van een leven of van een 
gezond levensjaar, en hoeveel een mens bereid is te betalen om dat risico te verkleinen. Door het aantal 
slachtoffers (doden, zwaargewonden, lichtgewonden) te vermenigvuldigen met de kosten, verkrijgen we de 
maatschappelijke ongevalskosten per scenario. Die zijn 8,9 tot 12,5 miljoen euro per jaar. De SmartMove heffing 
heeft dus een negatief effect op de welvaart, vooral veroorzaakt door de modal shift naar de kwetsbaardere 
fietsers en voetgangers. 

GEZONDHEIDSBATEN VAN ACTIEVE MODI 

Fietsen en wandelen hebben baten in de vorm van gezondheidseffecten. Ten eerste is de betere gezondheid voor 
de fietser/stapper onder de vorm van vermeden vervroegde sterfte en/of verhoging van de levenskwaliteit. Een 
betere gezondheid leidt ook tot besparingen in de gezondheidszorg (sociale zekerheid). Als derde zijn er ook baten 
voor de werkgever door de stijging van de productiviteit door minder afwezigheid door ziekte. De kosten voor de 
werkgever van inactiviteit zijn aanzienlijk. 

Door de SmartMove-heffing zullen er in elk scenario meer fietsers en voetgangers zijn. De som van de 
gezondheidsbaten hiervan is tussen de 9,5 en 13,4 miljoen euro per jaar, al naargelang het scenario. Dit zijn de 
positieve effecten op de samenleving (vooral gezondheidszorg en productiviteit op het werk) dankzij de ‘gratis 
fitness’ die voetgangers en fietsers ervaren. In scenario E is er de grootste toename aan afstand afgelegd door 
voetgangers en fietsers in het BHG, in scenario C de kleinste. 

Er valt ook op te merken dat deze cijfers van dezelfde grootteorde zijn als de negatieve impact op de 
verkeersongevallen. Kortgezegd zorgt een toename van (kwetsbare) fietsers en voetgangers in het verkeer voor 
een toename van de ongevallen (en bijbehorende gezondheidskosten en productiviteitsverliezen), maar voor een 
grotere toename aan fitheid (met bijbehorende gezondheidsbaten en productiviteitswinsten). 
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INLEIDING 

Dit rapport bespreekt de impact op mobiliteit en de socio-economische effecten van het SmartMove-project 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG).  

Het rapport bestaat momenteel uit de volgende delen: 

1. Een overzicht van stedelijke tolsystemen en tolsystemen met GPS die wereldwijd al in voege zijn. 

2. De gebruikte databronnen die aan de basis liggen van de mobiliteitsanalyses. 

3. De simulaties met het TREMOVE-model waarmee de impact op de mobiliteit is berekend. 

4. Het verwachtte aantal occasionele gebruikers en tariefstrategie hiervoor. 

5. Een literatuuroverzicht en context van de te verwachten de socio-economische impact van 
tolheffingen en de context in het BHG 

6. De sociale impact analyse: methode en resultaten. 

7. De economische impact analyse: methode en resultaten. 

8. Als laatste worden de effecten op emissies en ongevallen berekend, met de bijbehorende externe 
kosten. 

Annex 1 omschrijft het TREMOVE-model, en Annex 2 het ISEEM-model. Annex 3 omvat een literatuurlijst. 
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1. OVERZICHT VAN STEDELIJKE TOLSYSTEMEN EN TOLSYSTEMEN MET GPS 

1.1 ANALYSE 

In de afgelopen decennia zijn in verschillende steden en landen in de wereld stedelijke tolheffingen in 
verschillende vormen ingevoerd. Singapore heeft in 1976 als eerste een systeem van congestieheffingen opgezet, 
het Singapore Area Licensing Scheme (ALS). Het systeem werd succesvol bevonden en werd eerst uitgebreid tot 
het Road Pricing Scheme, en in 1998 vervangen door een systeem van Electronic Road Pricing (ERP). Ook in 
Europa zijn sindsdien in een aantal steden verschillende vormen van rekeningrijden ingevoerd. Londen was de 
eerste Europese stad die in 2003 de London Congestion Charging Scheme oplegde. In 2006 volgde Stockholm, 
waar na een proefperiode van een half jaar, gevolgd door een referendum, een cordon tol werd geïnstalleerd. In 
Stockholm betalen automobilisten een in de tijd gedifferentieerde heffing op elke cordonpassage in beide 
richtingen. In 2008 introduceerde Milaan, een stad met een van de hoogste tarieven voor autobezit in Europa, een 
tolheffing in de vorm van een cordon tol, Ecopass genaamd. Het tolsysteem legde een belasting op het gebruik 
van de meest vervuilende voertuigen in de tolzone en verbood zelfs de meest vervuilende. In Noorwegen wordt al 
meer dan 60 jaar gebruik gemaakt van rekeningrijden in de vorm van tolringen, waarbij de prijszetting per 
tijdseenheid varieert. 

In tegenstelling tot de succesvolle implementaties van de congestieheffingen die hierboven werden besproken, is 
er een veel langere lijst van steden waar de implementatie niet is gelukt. Voorbeelden van voorgestelde 
congestieplannen die werden afgewezen wegens gebrek aan publieke of politieke steun zijn Cambridge (Ison en 
Rye, 2005), Edinburgh (McQuaid en Grieco, 2005; Gaunt et al., 2007); Hong Kong (Hau, 1990), Kopenhagen en 
Nederland (Håsman, 2003), Manchester (Ahmed, 2011), New York City (Schaller, 2010), Lyon (Raux en Souche, 
2004), enz. Gezien de ernst van de congestie en de luchtverontreiniging in de meeste van deze steden en de 
bewezen effectiviteit van congestieheffingen op wegen, kan het vreemd lijken dat de congestieheffingen er niet 
zijn ingevoerd.  

De redenen voor dit publieke verzet tegen congestieheffingen zijn meervoudig. Een eerste reden is dat burgers 
over het algemeen een hekel hebben aan nieuwe belastingen. In het geval van congestieheffingen zullen mensen 
over het algemeen het effect van de extra belasting op hun maandelijks besteedbaar inkomen zien, terwijl de 
positieve effecten van de congestieheffing in termen van minder congestie op de weg en minder reistijden en 
minder luchtvervuiling en geluidshinder ex ante minder tastbaar en onzekerder zijn. Deze positieve effecten 
worden pas zichtbaar als de congestieheffing het reisgedrag van voldoende mensen verandert. 

Een tweede reden voor het publieke verzet tegen de congestieheffing is het vooroordeel dat wegen tot het 
publieke domein behoren en dat alle burgers dus het recht moeten hebben om ze te gebruiken zonder dat ze 
daarvoor hoeven te betalen. In deze visie betekent een congestieheffing dat de staat de burgers laat betalen voor 
een goed dat al van hen is. Deze overtuiging is echter onjuist, omdat het individuele gebruik van de auto voor de 
rest van de samenleving zeer belangrijke externe kosten met zich meebrengt. In dit geval leidt het niet goed 
beheren (niet correct beprijzen) van de weg tot hoge economische, sociale en milieukosten voor de samenleving 
als geheel. Deze situatie doet denken aan de beroemde 'Tragedy of the Commons' van Hardin: 
gemeenschappelijke hulpbronnen zoals de weidegronden van de visbestanden worden vaak over-geëxploiteerd 
als de toegang ertoe niet goed wordt beheerd.  

Een derde argument tegen congestieheffingen is dat zij de toegang tot onze wegen voorbehouden aan de rijken, 
die zich de congestieheffing voor het gebruik van de weg kunnen veroorloven. In de VS worden de HOT-lanes 
(High Occupancy Toll rijstroken), die alleen gratis zijn voor automobilisten die gebruik maken van carpoolen, vaak 
de 'Lexus-lanes’ genoemd, omdat rijke automobilisten graag een heffing betalen voor het gebruik ervan om de 
overbelaste normale rijstroken te vermijden. Dit ervaren de meeste mensen als onrechtvaardig. Basismobiliteit 
mag geen privilege worden van de rijken en machtigen. Toch zal Hoofdstuk 5 verderop laten zien dat de sociale 
impact van congestieheffingen allesbehalve een eenvoudig verhaal is van rijk tegen arm. Veel andere factoren 
bepalen wie de winnaars en verliezers van een congestieheffing zijn, en of de belasting regressief of progressief 
blijkt te zijn. 
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1.2 OVERZICHT SYSTEMEN 

Volgende tabel geeft een overzicht van de in de volgende paragrafen besproken systemen voor tolheffingen in een 
stedelijke omgeving. Vignetten, carpoolstroken, péages en puntgebaseerde tolsystemen worden niet besproken 
omdat ze niet direct relevant zijn voor de plannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). 

Londen (zone), Milaan (zone/cordon), Stockholm (cordon), Göteborg (cordon) hebben allen ANPR2 als methode 
om de stedelijke tol te heffen.  

Voorbeelden van een cordonheffing met DSRC3 zijn: Singapore (cordon/corridor), Dubai (gedeeltelijk cordon), 
Noorwegen (cordon/corridor). Er zijn geen zoneheffingen met DSRC. Singapore en Dubai zijn geen ‘echte’ 
cordonheffingen. In Singapore is een cordon van kracht, maar zijn er ook heel wat extra corridors opgenomen. 
Dubai heeft slechts 6 portieken op de voornaamste snelwegen: het cordon is niet ‘dicht’ waardoor men alle 
bestemmingen kan bereiken zonder een portiek te passeren. 

In Singapore zijn er ver gevorderde plannen om hun huidige systeem (DSRC gebaseerd) om te vormen naar een 
GPS-systeem. Dit wordt het eerste GPS -systeem ter wereld met personenwagens. Singapore blijft echter een 
cordonheffing, het GPS-systeem wordt niet gebruikt voor een kilometerheffing. 

Er zijn op dit moment wereldwijd 5 systemen voor tolheffing in werking die verplicht gebruikmaken van GPS: 
Duitsland, Slovakije, Hongarije, Rusland en België. Al deze systemen gelden voor vrachtwagens. Alleen het 
Belgische en Hongaarse systeem hebben geen ‘single service provider’: de gebruikers hebben de mogelijkheid zelf 
een leverancier en On-Board Unit (OBU) te kiezen – dit is zo opgelegd door de EETS-Richtlijn4. De andere systemen 
dateren van voor de EETS-Richtlijn in voege kwam. 

 

Tabel 1: Overzicht van besproken systemen voor stedelijke tolheffing en/of tolheffing met GPS 

Land Type Technologie 

Londen, Milaan zoneheffing in stad ANPR 

Stockholm en Göteborg cordonheffing rond stad ANPR 

Noorwegen (diverse steden), Dubai, 
Singapore 

cordonheffing rond stad DSRC 

Singapore cordonheffing rond stad  GPS 

Duitsland, Slovakije, Hongarije, 
Rusland, België 

kilometerheffing op snelwegen – 
enkel voor vrachtwagens 

GPS  

 
2 ANPR staat voor ‘Automatic Number Plate Recognition’ (automatische nummerplaatherkenning). Deze camera’s nemen een foto van de 
nummerplaten, sturen dit door naar een bevoegde instantie die de beelden verwerkt en koppelt aan de eigenaar van het voertuig. Er is geen 
toestel in het voertuig nodig. De camera registreert de passage van een voertuig op een bepaalde plek. Het beeld wordt automatisch 
verwerkt en de nummerplaat wordt gekoppeld aan een database met geregistreerde gebruikers. Beelden die niet automatisch leesbaar zijn 
worden manueel bekeken. De performantie van het systeem hangt af van de capaciteit om automatisch zoveel mogelijk beelden te 
herkennen. 
3 DSRC staat voor ‘Dedicated Short Range Communication’ (speciale korteafstandscommunicatie). Door middel van bakens die als 
zender/ontvanger werken, in combinatie met transponders in voertuigen, ontstaat een detectiesysteem. DSRC is bestemd voor 
communicatie over geringe afstand (circa dertig meter) en wordt specifiek toegepast bij wegverkeer voor de communicatie tussen 
wegkantsystemen (RSE of “Road Side Equipment”) en registratie-eenheid in het voertuig. De verbinding wordt geactiveerd door de RSE. 
Doordat de communicatie alleen op korte afstand plaatsvindt en de posities van de RSE bekend zijn, kan vrij precies worden bepaald waar 
een voertuig zich bevindt. 
4 Richtlijn (EU) 2019/520 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de interoperabiliteit van elektronische 
tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van 
wegentol in de Unie. 
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De volgende paragrafen geven details over de genoemde systemen. Dit is gebaseerd op Walker (2018)5, Hilbers et 
al. (2015)6, D’Artagnan Consulting en IWA (2018)7, CapGemini (2005)8, 4icom – Steer Davis Gleave (2015)9, 
aangevuld met informatie op de websites van buitenlandse voorbeelden. 

1.2.1 SINGAPORE (CORDON MET DSRC) – SINDS 1998 

Singapore heeft in 1975 als eerste een systeem van congestieheffingen opgezet, het Singapore Area Licensing 
Scheme (ALS). Het ALS-systeem slaagde erin om de congestie op de weg met 65% te verminderen en zorgde zo 
voor een belangrijke vermindering van de reistijd voor degenen die hun auto op de weg bleven gebruiken. Het 
systeem werd succesvol bevonden en werd eerst uitgebreid tot het Road Pricing Scheme, en in 1998 vervangen 
door een systeem van Electronic Road Pricing (ERP), waarbij de hoogte van de congestieheffing afhankelijk werd 
gemaakt van het tijdstip van de dag, de grootte van het voertuig en de gekozen route. Een evaluatie door 
Olszewski en Xie (2005) concludeerde dat de Singaporese ervaring aantoont dat variabele prijsstelling een 
effectief instrument is om congestie onder controle te houden. Het succes van de regeling voor rekeningrijden in 
Singapore trok wereldwijd de aandacht en de ervaring in Singapore diende als voorbeeld voor soortgelijke 
beleidshervormingen elders, maar de unieke geografische, sociaal-economische en politieke kenmerken van 
Singapore maken de uitvoering van een dergelijke regeling in westerse landen vaak moeilijker. 

Het Area Licensing Scheme (ALS) werd in 1975 geïntroduceerd om de congestie in de stad te bestrijden. Het was 
een papieren vignet dat nodig was om mee in de zone van het CBD (Central Business District) te mogen rijden 
gedurende de ochtendspits. Er waren uitzonderingen voor o.a. taxi’s en voertuigen met meer dan 4 inzittenden. 
Het werd uitgebreid naar de avondspits in 1989 en de hele dag in 1994. Handhaving werd gedaan door de politie 
(zonder camera’s). 

Het ERP systeem10 is een tolheffing gebaseerd op een cordon: telkens men door de poortjes rijdt moet men 
betalen. Echter zijn er meer tolpoortjes dan bij een zuiver cordon: ook op de invalswagen staan er ondertussen, en 
moet men nu op zowat elke snelweg in en om het centrum betalen. Het ERP systeem is volledig gemanaged door 
Land Transport Authority (LTA). Nieuwe verkochte voertuigen worden door hen automatisch uitgerust met een 
ERP In-Vehicle Unit (IU). 

Het ERP systeem gaat in 2020 gradueel vervangen worden door een systeem gebaseerd op GPS. 

Het tarief varieert per tolpoortje en is ook afhankelijk van de tijd: in de spits is het duurder. Op veel plaatsen wordt 
alleen in de spitsrichting tol geheven. Het schema met de tarieven verandert elk kwartaal op basis van de 
metingen van de snelheid van het verkeer: als de 85-percentiel van de snelheid onder een bepaalde grenswaarde 
komt, worden de tarieven verhoogd. 

Een rit vanaf de grens bij Woodlands in het noorden naar het centrum kost ongeveer S$15 (9,4 euro) in de spits, 
maar slechts S$2 rond de middag. 

 

 
5 Walker, J. (ed.) (2018), Road Pricing – Technologies, economics and acceptability, IET. 
6 Hilbers, H. et al. (2015), Maatschappelijke Kosten en Baten Prijsbeleid Personenauto’s, CPB/PBL Achtergronddocument, april 2015 
7 D’Artagnan Consulting and Ian Wallis Associates (2018), Review of international road pricing initiatives, previous reports and technologies 
for demand management purposes 
8 CapGemini (2005), Eindrapportage Techniek, Organisatie, Handhaving en Kosten van varianten van Anders Betalen voor Mobiliteit, 14 juni 
2005. 
9 4icom – Steer Davis Gleave (2015), Study on “State of the Art of Electronic Road Tolling” MOVE/D3/2014-259, October 2015. 
10 www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-and-motoring/managing-traffic-and-congestion/electronic-road-pricing-erp.html 
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Bron: www.onemonitoring.sg 

Figuur 1: De ERP-portalen in Singapore en een voorbeeld van de hoogte van de tol voor één poortje.  

 

 Figuur 2: Een ERP-portaal in Singapore 

 

Er is een secundair systeem voorzien voor de talrijke voertuigen uit Maleisië. Zij betalen een vaste som van S$5 
(3,1 euro) voor een dagticket. Hiermee kunnen ze gedurende een dag onbeperkt doorheen de ERP tolpoortjes 
rijden. Hiervoor moet men een Autopass chipkaartje kopen. Het kaartje zelf kost S$6. Op dat kaartje kan geld 
geladen worden. Bij het binnenrijden van Singapore langs 1 van de 2 grensposten moet men het kaartje in een 
automaat steken om de ERP te activeren voor die dag. Het kaartje kan ook gebruikt worden op andere tolwegen in 
Singapore en voor parkings. 
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Nota: ERP = stadstol (5 S$ per dag), Extry Toll en Exit Toll = tol te betalen aan de grens, VEP = Vehicle Entry Permit (een soort 
vignet voor buitenlandse voertuigen, S$35 (22 euro) voor een werkdag), Rd Charge = andere tolwegen 

Figuur 3: Display op een tolmachine bij het verlaten van Singapore na een dag rondrijden  

 

1.2.2 LONDEN (ZONE MET ANPR) – SINDS 2003 

London wordt omcirkeld door de M25, een bijna 200 kilometer lange ringweg die op veelal 20 tot 30 kilometer 
buiten het centrum verloopt. Binnen ring liggen grote boulevards met verkeerslichten. Deze belangrijke wegen 
zijn de zogenaamde 'red routes', die 5 % van het wegennet vormen, maar 30 % van het verkeer verwerken. Sinds 
17 februari 2003 is in London een zoneheffing van kracht: de Central London Congestion Charging Zone11. De zone 
heeft een oppervlakte van 21 km2, dat is 1,3% van de oppervlakte van de stad.  

In een zoneheffing dienen bestuurders die met hun voertuigen willen rondrijden in een bepaalde zone daarvoor te 
betalen. De meest voorkomende invulling, zoal in Londen ook geldig is, is een vast bedrag voor de periode waarin 
de zoneheffing geldt. Hierbij hangt de heffing dus niet af van het aantal kilometers dat men gedurende die tijd 
rijdt. Het bedrag van de zoneheffing kan in principe afhankelijk gemaakt worden van het voertuigtype en de 
milieukenmerken van het voertuig. Dit is in Londen niet het geval. 

De Londense Congestion Charge heeft bewezen succesvol te zijn in het verminderen van de congestie: de 
congestie daalde met 30 % en het systeem heeft geleid tot een stijging van de gemiddelde snelheid van auto's met 
20 % en een daling van het verkeer met 16 %. Het busvervoer is aanzienlijk betrouwbaarder geworden door de 
afname van de congestie op de wegen. De netto-inkomsten van de congestieheffingen zijn vooral gebruikt voor 
investeringen in het openbaar vervoer, om goede alternatieven voor het autogebruik in de stad te bieden (Santos 
en Shaffer, 2004).  

In Londen wordt gebruik gemaakt van een inboeksysteem. Gebruikers die zich in het heffingsgebied begeven, 
moeten daarvoor een inboeking en betaling uitvoeren bij een automaat, of via internet of mobiele telefoon. Er zijn 
geen registratie-eenheden in het voertuig. Het inboeksysteem wordt gehandhaafd via ANPR-camera’s. 

Het doel van de Congestion Charging Zone is om het aantal voertuigen en daarmee ook de congestie te verlagen. 
Winst maken was echter lang geen prioriteit omwille van de hoge operationele kosten. De netto opbrengsten 
moeten, zoals vastgelegd door wet, besteed worden aan het verbeteren van transportnetwerk in Londen, en 
dit gedurende de volgende 10 jaar. Het merendeel gaat naar het verbeteren van de busdiensten. 

 

 
11 www.tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge 



     

  PAGINA 24 VAN 134 

 
Bron: www.wegenwiki.nl 

Figuur 4: Aanduidingen van de Central London Congestion Charging Zone  

 

Mislukte uitbreiding 

Het systeem is in februari 2007 uitgebreid in het westen van London (Western Extension Zone ). Dit verdubbelde 
de oppervlakte van de zone. In januari 2011 werd die zone opnieuw verwijderd na een consultatieronde met de 
bevolking. 

Relatie met lage-emissiezone 

In februari 2008 werd de lage-emissiezone in het grote gebied binnen de M25-ring (Greater London) van kracht, 24 
uur per dag, 365 dagen per jaar. Voertuigen met een recente euroklasse mogen in de zone rijden, oudere 
voertuigen moeten een fee betalen (£100-£200 per dag). De lage-emissiezone geldt alleen voor vrachtwagens, 
inclusief bestelwagens en pick-up-trucks. 

Vrachtwagens die niet voldoen aan de emissiegrens moeten een belasting betalen. Dit wordt gehandhaafd met 
camera's. Er zijn dus geen tolstations.  

Vanaf 8 april 2019 is de Ultra lage-emissiezone (ULEZ) ingevoerd12: een klein gebied in het centrum van Londen 
met strenge normen (toegelaten vanaf euro 4 voor benzine en euro 6 voor diesel) voor zowel personenwagens als 
vrachtwagens. Oudere voertuigen moeten een fee betalen (£12.50 per dag voor personenwagens). In 2021 wordt 
het gebied van de ULEZ uitgebreid. 

Toekomst 

Er zijn plannen om de zoneheffing om te vormen naar iets anders, bijvoorbeeld een kilometerheffing over het 
gehele netwerk, of om de bestaande Congestion Charge uit te breiden naar een groter gebied. Er is hiervoor geen 
concrete timing bekend. 

Tarief 

Het bedrag van de heffing bedroeg oorspronkelijk £5. De tol bedraagt momenteel £11,50 (13,1 euro) per dag 
tussen 07.00 en 18.00 uur op weekdagen, ongeacht hoe vaak men in en uit de CCZ rijdt. Wanneer pas de dag 
nadien betaald wordt is het tarief £14. 

Dagelijks rijden 400.000 voertuigen in de Londense Congestion Charge Zone (Croci, 2016). 

Voor gebruikers van AutoPay geldt een korting van £1. Er zijn ook forse kortingen (tot 90%) voor lage-
emissievoertuigen en bewoners, en vrijstellingen voor motorfietsen, hulpdiensten en taxi’s. 

Er is geen secundair systeem voor occasionele gebruikers. 

 
12 www.tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/about-the-lez?intcmp=2263 
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Figuur 5: De Central London Congestion Charging Zone 

 

1.2.3 DUBAI (CORDON MET DSRC) – SINDS 2007 

In 2007 werd in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) het Salik systeem13 geïntroduceerd door de Dubai Road and 
Transport Authority (RTA). Het lijkt erg op het systeem van Singapore, maar hier zijn er veel minder poortjes: enkel 
de belangrijkste snelwegen hebben er. De meeste tolstations zijn tussen Dubai en Sharjah gelegen.  

Het doel was om op die wegen congestie te bestrijden. Het is geen echt cordon, omdat er nog mogelijkheden zijn 
om de stad in te rijden via andere snelwegen. 

Er zijn 6 tolpoorten. 

 
13 www.salik.gov.ae 
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Bron: www.salik.gov.ae 

Figuur 6: Dubai Salik tolpoortjes  

 

Oorspronkelijk was er een maximumtarief van 24 AED per dag, waarbij de tolkosten 4 AED (0,5 euro) per passage 
bedroegen. In 2013 is het maximumtarief geschrapt, en moet men voor alle passages tol betalen.  

Alle voertuigen moeten betalen met uitzondering van bussen, hulpdiensten, gehandicapten en militaire 
voertuigen.  

Taxi’s hadden oorspronkelijk een uitzondering, maar sinds 2013 niet meer. Vanaf 2013 werd de nieuwe taximeter 
verplicht, waar een Salik transponder in verwerkt zit. 

 

 
Bron: foto Griet De Ceuster, september 2018 

Figuur 7: Dubai taximeter met 4 AED tol  
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1.2.4 ZWEDEN (CORDONS MET ANPR): STOCKHOLM – SINDS 2007, GÖTEBORG – SINDS 2013 

Zweden heeft 2 stedelijke congestieheffingen (Stockholm en Göteborg)14. Daarnaast zijn er nog 2 snelwegen 
(Motala en Sundsvall) en een brug (Öresund) met een puntgebaseerde infrastructuurtol. 

Stockholm heeft sinds augustus 2007 een cordontol ingevoerd. Bij een cordonheffing betalen bestuurders 
een heffing wanneer zij door een cordon rond een bepaald gebied rijden. De heffing kan zowel bij het binnen- en 
buitenrijden van de zone aangerekend worden. Bestuurders die binnen het cordon rondrijden en het cordon niet 
kruisen, moeten de heffing niet betalen. Een cordonheffing kan met ANPR of DSRC worden uitgevoerd. Er is een 
trend naar ANPR zoals in Zweden. Het zijn vooral de oudere systemen die nog van DSRC gebruik maken. 

Aan de cordontol in Stockholm ging een proefproject vooraf dat liep van januari tot juli 2006. Het systeem is 
permanent geworden na een referendum, waarbij de stad Stockholm voor stemde (53% tegen 47%) en alle 14 
voorstedelijke gemeenten tegen stemden (maar deze stemmen telden niet mee in het referendum). Een peiling 
2011 wees uit dat 70 % van de inwoners nu voorstander is. 

In Stockholm betalen automobilisten een in de tijd gedifferentieerde heffing op elke cordonpassage in welke 
richting dan ook. Het onmiddellijke effect was een vermindering van het verkeer dat de cordongrenzen 
overschrijdt met 20 %, ook tijdens de congestievrije avonduren. De vermindering van het verkeer en de steun van 
de bevolking voor de tolregeling nam toe in de 5 volgende jaren (Börjesson et al., 201215). Op langere termijn 
resulteerden verdere verhogingen van het belastingtarief en andere verlengingen van de tolregeling in kleinere 
verkeersdalingen, vermoedelijk omdat de meest prijsgevoelige automobilisten hun auto in de stad niet meer 
gebruikten. Het publieke draagvlak voor de tolregeling nam vervolgens weer af, omdat de burgers zagen dat de 
tolverhogingen niet tot een verdere afname van de congestie op de wegen leidden (Börjesson, 2018).  

Göteborg is ingevoerd in 2013. De 2 systemen zijn zeer gelijkaardig. Het doel was in beide steden om de files te 
verminderen en bijkomend de luchtkwaliteit te verbeteren. Met de opbrengsten worden infrastructuurprojecten 
bekostigd, met name voor het openbaar vervoer. 

Het verschil tussen beide gebieden is dat doorgaand verkeer in Stockholm geen tol hoeft te betalen, maar in 
Göteborg wel., met als bedoeling om extra inkomsten te genereren voor de overheid. 

Het systeem is in beide steden gebaseerd op ANPR-camera’s. De heffing is van kracht tussen 6.30 en 18.30u op 
werkdagen. 

Stockholm: 

 Het aantal verkochte tickets per jaar bedraagt 82 miljoen, dagelijks zijn dat 400.000 passages (Croci, 
2016).  

 De zone in Stockholm is 30 km2, dat is 16% van de oppervlakte van de stad. 

 De heffing geldt per passage (zowel in als uit): 20 SEK (1,95 euro) tijdens de piekuren (7.30-8.30u en 16.00-
17.30u), 10 SEK tijdens de daluren en 15 SEK in het half uur tijdens de overgang. De tarieven waren tot en 
met 2015 ongeveer de helft hiervan. 

 Er is een maximum van 110 SEK per dag (tot en met 2015 was dit 60 SEK). 

Göteborg: 

 Dagelijks zijn er ongeveer 600.000 passages. 

 De piekuurtarieven zijn 22 SEK (2,14 euro), daluren zijn 9 SEK (0,88 euro) en het ‘tussenhalfuur’ is 16 SEK 
(1,56 euro). 

 Er is een maximum van 60 SEK (5,85 euro) per dag. 

 
14 https://transportstyrelsen.se/en/road/Congestion-taxes-in-Stockholm-and-Goteborg 
15 Börjesson et al. (2012). The Stockholm congestion charges—5 years on. Effects, acceptability and lessons learnt. Transport Policy 20, 1-
12. 
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 Wanneer een voertuig door verschillende poorten gaat tijdens hetzelfde uur (doorgaand verkeer) wordt 
enkel het hoogste tarief dat werd gemeten in rekening gebracht. Dit is de ‘single charge rule’, enkel geldig 
in Göteborg, niet in Stockholm. 

Er zijn in beide steden uitzonderingen voor bussen, taxi’s, hulpdiensten, motorfietsen, gehandicapten en 
militairen. Tot en met 2015 moesten buitenlanders en lage-emissievoertuigen niet betalen, nu is dat wel het geval. 

Er is geen secundair systeem. 

 

 
Bron: https://transportstyrelsen.se/en/road/Congestion-taxes-in-Stockholm-and-Goteborg/Location-of-control-points 

Figuur 8: Tolcordon Stockholm  

 

1.2.5 MILAAN (ZONE/CORDON MET ANPR) – SINDS 2012 

Het Area C systeem16 (Pedaggi urbani di Milano) in Milaan werd ingevoerd in januari 2012 onder de vorm van een 
testperiode17, en vanaf 2013 als definitieve congestieheffing. 

De congestieheffing kwam voort uit een oorspronkelijke LEZ gecombineerd met emissieheffing die 'Ecopass' werd 
genoemd, na een referendum om de hervorming ervan. De Ecopass was een tolheffing in een verkeersluw gebied 
(Zone a Traffico Limitato) tussen 2008 en 2011. De Ecopass was nodig van 7.30 tot 19.30u op een werkdag. De 
hoogte van de heffing van de Ecopass was afhankelijk van de emissie-uitstoot van het voertuig.  

Het tolsysteem Ecopass legde een belasting op het gebruik van de meest vervuilende voertuigen in de tolzone en 
verbood zelfs de meest vervuilende. Hoewel het systeem in wezen gericht was op verbetering van de 
luchtkwaliteit, was het ook effectief in het verminderen van de congestie op de wegen (Rotaris et al., 201018). De 
effecten ervan zijn echter op middellange termijn verminderd door de verbetering van de 
emissiereductietechnologieën van nieuwe voertuigen (Danielis et al., 201219).  

 
16 www.areacmilano.it 
17 Gedurende de testperiode was er een procedure bij de Raad van state door de eigenaars van parkeergarage waardoor de heffing niet 
werd toegepast van 25 juli tot 17 september. Het resultaat van de procedure was dat het einduur van de heffing op donderdag vervroegd 
werd naar 18.00u. 
18 Rotaris, L. et al. (2010), The urban road pricing scheme to curb pollution in Milan, Italy: Description, impacts and preliminary cost–benefit 
analysis assessment, Transportation Research Part A 44, 359–375. 
19 Danielis, R. et al. (2012), A medium term evaluation of the ecopass road pricing scheme in Milan: Economic, environmental and transport 
impacts, Economics and Policy of Energy and the Environment 2, 49-83. 
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Om deze reden is de vervuilingsheffing in 2012 omgezet in een congestieheffing onder de naam Area C regeling. 
Naast congestie bestrijden wou men geld ophalen om te investeren in openbaar vervoer en actieve 
vervoerswijzen, en luchtvervuiling, geluidhinder en verkeersongevallen verminderen. 

Deze congestieheffing, die slechts 5 % van de stad bestrijkt, heeft geleid tot een belangrijke vermindering van de 
luchtvervuiling en het verkeer. De congestieheffing heeft echter ook geleid tot een verschuiving in het verkeer naar 
onbelaste wegen en de effectiviteit van de congestieheffing om het wegverkeer te verminderen is sterk afhankelijk 
gebleken van de beschikbaarheid van betrouwbaar openbaar vervoer (Gibson en Carnovale, 201520). 

Area C is in se een zoneheffing zoals Londen, maar opereert technisch zoals een cordon. Men betaalt bij het 
binnenrijden van de zone en kan dan een dag lang vrij in of uit de zone rijden. 

De zone in Milaan is 8 km2, dat is 4,5% van de oppervlakte van de stad. Er rijden dagelijks ongeveer 150.000 
voertuigen door de Area C. 

 

 
Bron: Wikipedia 

Figuur 9: De Area C in Milaan in 2018 (rood omlijnd)  

 

De heffing is van kracht tussen 7.30 en 19.30u op weekdagen (donderdag tot 18.00u). 

De congestieheffing bedraagt 5 euro per dag, plus een milieutoeslag van 0/2/3/5 euro. Vervuilende voertuigen zijn 
verboden, zoals in een LEZ. 

De 77.000 inwoners krijgen 40 gratis toegangen per jaar. 

Er zijn vrijstellingen voor motorfietsen, hulpdiensten, bussen en taxi’s. Tot en met 2016 waren er ook vrijstellingen 
voor (hybride) elektrische voertuigen en CNG- en LPG-voertuigen. 

Daarnaast geldt een volledig verbod op oude auto's. 

Er is geen secundair systeem. 

 

 
20 Gibson, M. & M. Carnovale (2015), The effects of road pricing on driver behavior and air pollution. Journal of Urban Economics 89, 62-73. 
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Tabel 2: De tarieven in de Area C in Milaan in 2018  

 
Bron: Wikipedia  
Nota’s: 1 tot oktober 2019; 2 Inwoners hebben 40 gratis toegangen per jaar; 3 Inclusief openbaar vervoer, hulpdiensten en taxi’s; 
4 Met uitzonderingen 

 

1.2.6 NOORWEGEN (CORDONS MET DSRC) IN BERGEN – SINDS 1986, OSLO – SINDS 1990 

In Noorwegen wordt al meer dan 60 jaar gebruik gemaakt van rekeningrijden in de vorm van tolringen, waarbij de 
prijsstelling per tijdseenheid varieert. Hoewel de financiering van de vervoersinfrastructuur de belangrijkste 
doelstelling van dit systeem was, is het ook gebruikt als een instrument voor het beheer van de vraag naar vervoer 
over de weg. Bij het begin was de Noorse publieke opinie sterk gekant tegen deze regeling, maar deze weerstand 
werd enigszins afgezwakt toen de pendelaars de voordelen van de regeling begonnen te voelen in termen van 
vlotter verkeer (Ieromonachou en Warren, 2006).  

Er zijn in totaal 200 tolstations in Noorwegen. Daarvan zijn er 5 rond steden in de vorm van een tolcordon: 

 Bergen 

 Oslo/Bærum 

 Kristiansand 

 Namsos 

 Nord-Jæren 

Ook de tol rond deze 5 steden had oorspronkelijk als enige bedoeling om de infrastructuur mee af te betalen, net 
zoals bij de andere tolwegen. Na de financiering van de weginfrastructuur bleef de tol echter in voege, en worden 
de inkomsten nu ingezet om het openbaar vervoer mee te financieren. In oktober 2011 werd deze tolregeling 
uitgebreid met stedelijke tolregelingen, nadat de Noorse regering de mogelijkheid van congestieheffingen in de 
steden had ingevoerd om de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen te verminderen en de 
congestie op de wegen te verlichten. 

Alle voertuigen moeten tol betalen, behalve motorfietsen, hulpdiensten, elektrische voertuigen gehandicapten en 
bussen. 

De tol rond Oslo is 45/50/55/60 NOK (4,8/5,3/5,8/6,3 euro) voor personenwagens en 104/166/135/198 NOK voor 
vrachtwagens. De tarieven verschillen per periode van de dag – dit is enkel zo in Oslo, Trondheim en Bergen. 

Op andere locaties liggen de tarieven tussen 8 NOK en 100 NOK (10,6 euro) voor personenwagens. 

De heffing is 24/7 van kracht. 

Op veel plaatsen geldt de ‘1-uur-regel’: je moet per uur maximaal een keer een heffing betalen. Verder geldt er een 
maximum aantal passages dat per maand wordt aangerekend, dit varieert van 30 tot 110 naargelang de locatie. 
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Met de AutoPASS21 On-Board-Unit, die aan de voorruit wordt vastgekleefd, worden alle tolpassages geregistreerd 
via DSRC22 en automatisch afgeschreven van de rekening van de klant. Een AutoPASS ‘toll tag’ is verplicht voor elk 
voertuig zwaarder dan 3,5 ton – ook voor de buitenlanders. Met de AutoPASS krijg je 10-20% korting op de 
toltarieven. 

  
Bron: www.autopass.no 

Figuur 10: Tol rond Bergen en Oslo  

 

Voertuigen van occasionele gebruikers die geen AutoPASS hebben kunnen ook door de tolpoorten rijden. De 
ANPR-camera registreert dan de gebruiker en stuurt de factuur door. Je krijgt dan geen korting. Deze facturatie 
wordt behandeld door Euro Parking Collection. Zij vragen buitenlandse gebruikers om op voorhand hun kenteken 
te registreren voor een vlotte afhandeling, maar dat is niet verplicht. 

 

1.2.7 SINGAPORE (CORDON MET GPS) – 2020 

Singapore was het eerste land ter wereld dat een systeem invoerde op grote schaal, met als doel congestie te 
bestrijden. In 1975 werd gestart met een Area Licensing Scheme (ALS). Sinds 1998 werkt het systeem via DSRC met 
een prepaid-smartcard die in een OBU steekt, en is de naam veranderd in ERP (Electronic Road Pricing). 

In 2020 wordt het systeem vervangen door een GPS-gebaseerd systeem, soms ook ERP2 genoemd. Vanaf dan 
betaalt elk voertuig hetzelfde tarief als eerder: een bedrag per gepasseerd portiek, afhankelijk van plaats, tijdstip 
en voertuigkenmerken. Het tarief is niet afhankelijk van het aantal gereden km. De omschakeling is een puur 
technische ingreep: de talrijke DSRC-portieken over de wegen kunnen dan verwijderd worden. Singapore wordt 
dan het eerste land waar een GPS-systeem in voege gaat zijn voor personenwagens. 

Het doel van het nieuwe systeem is om het mogelijk te maken om congestie nog verder te bestrijden – er wordt 
zelfs gedacht aan real time beprijzen, waarbij de tolhoogte direct veranderd op basis van actuele congestie. 

Het systeem zal de tarieven laten afhangen van de route en de real time informatie over congestie. Het doel is om 
de verkeersvraag beter te spreiden over routes en tijdstippen, en te laten uitwijken naar alternatieve 
vervoerwijzen. Hiervoor zal het systeem ook informatie geven. Ook het betalen van parkings zal met hetzelfde 
systeem kunnen. Deze ‘value added services’ moeten helpen om de wegenheffing meer acceptabel te maken. 

Er wordt een overgangsperiode van 18 maanden voorzien waarin het huidige systeem (DSRC-tolpoortjes) en het 
nieuwe naast elkaar zullen bestaan, met dezelfde tarieven die gebaseerd zijn op het passeren van bepaalde 
punten (80 tolpoortjes rond het centrum). Het plan is om later over te gaan naar een beprijzing per km in het 
gehele land, maar daarvoor is nog geen concrete planning bekend. In elk geval kan de architectuur aan om te 

 
21 www.autopass.no 
22 DSRC staat voor Dedicated Short Range Communication. Door middel van bakens die als zender/ontvanger werken, in combinatie met 
transponders in voertuigen, ontstaat een detectiesysteem. 
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beprijzen per kilometer, eventueel afhankelijk van het congestieniveau (zelfs dynamisch), de combinatie te maken 
met een zoneheffing etc. 

Het is onbekend hoeveel gebruikers het systeem heeft. We kunnen er van uit gaan dat alle voertuigen die 
geregistreerd staan in Singapore gebruiker zijn – dat zijn 536.882 personenwagens en 435.155 overige voertuigen 
(vrachtwagens, motorfietsen, bussen, bestelwagens, taxi’s). Daarnaast maken ook heel wat Maleisiërs gebruik van 
het systeem. 

Het gehele wegennet omvat 164 km ‘expressways’, 698 km ‘arterial roads’, 578 ‘collector roads’ en 2.055 ‘local 
roads’ (cijfers voor 2014). 

Er is een secundair systeem voorzien. Details zijn niet bekend. 

 
Bron: D’Artagnan Consulting & IWA (2018) 

Figuur 11: Marketing wegenheffing Singapore  

 

1.2.8 KILOMETERHEFFING MET GPS 

Met dit systeem wordt een OBU in elk voertuig geplaatst. Deze toestellen maken gebruik van zowel GPS als GSM 
waardoor een real time registratie van het aantal gereden kilometer, het tijdstip en de plaats van deze kilometers 
mogelijk is. De OBU registreert dus continu waar en wanneer het voertuig rijdt, zodat dit kan gematcht worden 
met een wegenkaart waaruit kan besloten worden hoeveel wegenheffing moet betaald worden. De gebruiker kan 
hierover al dan niet feedback krijgen. Dat hangt af van het type OBU. 

De heffing is rechtstreeks gerelateerd aan afgelegde afstand. Daarnaast kan de heffing ook gedifferentieerd 
worden als functie van tijdstip, locatie, wegtype, rijrichting, voertuigtype en milieukenmerken van het voertuig.  

Er zijn op dit moment 5 wereldwijd systemen voor tolheffing in werking die verplicht gebruikmaken van GPS: 
Duitsland, Slovakije, Hongarije, Rusland en België. Al deze systemen gelden enkel voor vrachtwagens. Alleen het 
Belgische Viapass systeem23 en Hongaarse systeem hebben geen ‘single service provider’: de gebruikers hebben 
de mogelijkheid zelf een leverancier en OBU te kiezen. 

  

 
23 www.viapass.be 
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2. VERZAMELING MOBILITEITSDATA 

Het doel van het samenstellen van mobiliteitsdata is het verzorgen van input voor het TREMOVE-model. De feed 
voor het TREMOVE-model omvat meerdere mobiliteitsvariabelen: 

 Verplaatsing_domicile: deze variabele is een samenvoeging van de woonplaats van de reiziger en de 
locatie van de herkomst en de bestemming van de verplaatsing. 

 Motivatie: Geeft de rede weer van de verplaatsing 

 De vervoersmodi: vervoerswijze van de verplaatsing 

 Dagdeel: tijdstip van de verplaatsing gegroepeerd over verschillende de relevante periodes van de dag.  

Deze categorische variabelen en hun gezamenlijke combinaties leveren 360 situaties waarvoor de 
reizigerskilometers (of persoonskilometers - pkm) geschat worden in en rond Brussel Hoofdstedelijk Gewest 
(BHG). In deze sectie wordt uitgelegd waar de data vandaan komt en hoe deze schatting is uitgevoerd.  

2.1 DATABRONNEN 

Meerdere databronnen werden opgewerkt tot informatie voor de gegevensaanbreng van het TREMOVE-model. Er 
werd selectief en doelgericht gezocht naar data waarbij de sterktes van elke databron werden benut om 
betrouwbare cijfers te verkrijgen. Zo kwam een realistisch beeld tot stand van de mobiliteit in en rond BHG. De 
belangrijkste databronnen worden opgesomd. 

2.1.1 DATA VAN DE LAGE-EMISSIEZONE (LEZ-DATA) 

De Lage-emissiezone (LEZ) is actief over het hele grondgebied van het BHG. De handhaving van de lage emissie 
zone gebeurt aan de hand van ongeveer 200 ANPR-camera’s, die heterogeen verspreid staan over het grondgebied 
van BHG met meer camera’s aan de rand van BHG en aan de grote verbindingswegen. De verkregen data zijn 
tweedelig en bestaat enerzijds uit het aantal passages dat elke camera registreert. Het tweede deel omvat een 
registeruittreksel van de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) met de informatie over het voertuig.  

In de eerste fase van deze studie werd 1 week aan ruwe data aangeboden door de opdrachtgever. In de tweede 
fase werd 1 maand aan data ter beschikking gesteld. Het gaat om de hele maand februari 2020. Deze maand is de 
meest actuele maand die representatief is voor de coronacrisis die in maart 2020 van start ging. In zijn globaliteit 
laten de data toe om een goed beeld te vormen van de verdeling van gemotoriseerd vervoer voor elke periode van 
de dag en dit voor inwoners van BHG en bezoekers. Daarnaast laten de data ook toe om een paar kenmerken van 
de socio-economische staat van de passanten per deelgemeente te verzamelen.  

Deze data hebben als sterkte dat het de meest betrouwbare bron betreft om de verdeling van gemotoriseerd 
verkeer te vatten voor de verschillende relevante tijdsperiodes van de dag. We merken in onderstaande figuur een 
klein verschil tussen de inwoners en de bezoekers. De bezoekers rijden verhoudingsgewijs iets meer in de vroege 
uren en iets minder in de late uren dan de inwoners. 
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Figuur 12: De globale tijdsverdeling van passages over de dag voor bezoekers en inwoners 

 

2.1.2 MONITOR 

In het Monitor-onderzoek wordt het verplaatsingsgedrag van de Belgische bevolking in kaart gebracht door 
middel van enquêtes. Het onderzoek werd uitgevoerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer samen met het Belgisch 
Instituut voor Verkeersveiligheid in 2016. In 2018 werden enkele actualisaties verricht. De data bestaan uit 
meerdere tabellen die onderling gelinkt kunnen worden om zo een totaalbeeld te schetsen van de mobiliteit, de 
motieven en de socio-economische kenmerken van reizigers. 

De data werden bewerkt, opgeschoond en voorbereid voor analyse. De data hebben als sterkte dat ze informatie 
geven over de interactie van meerdere relevante variabelen en hun combinaties die als feed worden aangewend 
voor het TREMOVE-model. Het geeft een beeld over het samen voorkomen van meerdere ritvariabelen zoals 
vervoersmodi, motivatie van verplaatsing, woonplaats reiziger(s), herkomst en ritbestemming, en het tijdstip van 
de rit. 

In de analyse was er oog voor de marginale verdelingen van de variabelen afzonderlijk. Marginale verdelingen 
vergen minder vrijheidsgraden en laten voor kleinere steekproeven goede schatting toe. Voor de vele combinaties 
van de variabelen was het aantal samples soms te laag om voldoende betrouwbare schattingen te krijgen, vooral 
voor de minder voorkomende combinaties bij de minder frequent gebruikte vervoersmodi. Een voorbeeld van een 
combinatie is een zakelijke verplaatsingen met de fiets tussen 21.00u en 07.00u van Brussel naar elders door een 
inwoner. Om alle combinaties goed in te schatten werd gebruik gemaakt van een model waarbij het aantal 
gereisde kilometers gemodelleerd werd a.d.h.v. de marginale verdelingen van de gecombineerde variabelen in 
combinatie met de gezamenlijke verdelingen. In Figuur 13 tot Figuur 16 worden een aantal verdelingen getoond 
geëxtraheerd uit Monitor na cleaning en filtering voor BHG. Merk op dat het bij Figuur 13 gaat om reizigerskm en 
geen voertuigkm en enkel om Monitor als databron. De bezettingsgraad van de auto ligt bij inwoners van BHG 
hoger dan bij bezoekers. Daarom vallen de reizigerskm voor de wagen hoger uit dan de voertuigkm bij de 
inwoners. Figuur 13 toont de mobiliteit geïntegreerd over alle vervoersmodi op een gemiddelde dag in de week 
(geen weekenddag) verdeelt tussen bezoekers en inwoners van BHG. 
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Bron: Monitor, FOD Mobiliteit en Vervoer 

Figuur 13: De verdeling voor de globale mobiliteit van inwoners versus bezoekers in BHG, in reizigerskm voor alle modi 
samen op een gemiddelde dag in de week 

 

 
Bron: Monitor, FOD Mobiliteit en Vervoer 

Figuur 14: De verdeling van reizigerskilometer mobiliteit over categorieën van vervoersmodi op een gemiddelde dag in de 
week 
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Bron: Monitor, FOD Mobiliteit en Vervoer 
Nota: Hierbij betekent pendel enkel en alleen verplaatsingen naar en van het werk. Zakelijk zijn verplaatsingen in 
dienstverband. Alle andere verplaatsingen zoals school, recreatief, winkelen, … behoren tot de categorie niet-werk 

 Figuur 15: De verdeling van reizigerskm over verplaatsingsmotieven in BHG   

 

 
Bron: Monitor, FOD Mobiliteit en Vervoer 

Figuur 16: De gemiddelde intensiteit (in reizigerskm per uur – pkm/h) in BHG voor alle vervoersmodi samen voor de periodes 
van een gemiddelde dag in de week 

 

2.1.3 BELDAM 

Beldam is de voorloper van monitor. Alhoewel de data dateren uit onderzoek van 2010 kunnen zij meer inzichten 
geven in de combinatie van belangrijke variabelen, meer bepaald in het schatten van het gezamenlijk voorkomen 
van de verschillende variabelen, de motivatie van de verplaatsingen in combinatie met de socio-economische 
kenmerken van de reizigers. Deze schattingen worden op een gelijkaardige wijze bewerkt als de Monitor data en 
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als een extensie opgenomen van de Monitor data. Daarnaast heeft de Beldam enquête meer respondenten die 
zich in Brussel situeren.  

2.1.4 REGIONAAL VERKEERSMODEL VLAAMSE RAND 

Het Regionaal Verkeersmodel Vlaamse Rand geeft de verkeersstromen weer voor verschillende regio’s in het BHG 
en de Vlaamse Rand. Het werd ontwikkeld door het Vlaamse Gewest. De LEZ-data geeft enkel een beeld van de 
verdeling van gemotoriseerd verkeer voor de tijdsperiodes van de dag in BHG. Het Regionaal Verkeersmodel 
Vlaamse Rand werd als databron aangewend om de verdeling van gemotoriseerd verkeer over de tijdsperiodes 
van de dag te bepalen voor het verkeer buiten Brussel.  

 

  
Bron: Regionaal verkeersmodel Vlaamse Rand 

Figuur 17: De gemiddelde intensiteit (in reizigerskm per uur – pkm/h) buiten BHG voor auto’s en bestelwagens voor de 
verschillende periodes tijdens een gemiddelde werkdag. 

2.1.5  MULTIMODAAL MODEL, MAM2 EN MUSTI 

Naast het schatten van verdelingen werden meerdere databronnen gebruikt om de vervoerskilometers in te 
schatten van het gemotoriseerd verkeer voor de coronacrisis. In de eerste fase werden de kilometers van tellingen 
uit Brussel Mobiliteit van 2018 samen met extrapolaties uit het gewestelijk mobiliteitsplan van GoodMove gebruikt 
om een inschatting te maken van het aantal gereden km in Brussel. Het resultaat werd vergeleken met de km uit 
het Regionaal Verkeersmodel Vlaamse Rand en leverde  9 701 646 voertuigkm op. Na de eerste fase werd de 
databron van MUSTI ter beschikking gesteld. Uit deze databron bleek een matige overschatting van het aantal 
voertuigkm.  

Er werden meerdere databronnen verzameld om een correcter beeld te krijgen van deze belangrijke grootheid. 
Naast het Regionaal Verkeersmodel Vlaamse Rand, werd het Multimodaal Model, MAM EN MUSTI model als bron 
gebruikt. Het MAM-model werd door TML ontwikkeld en wordt door elk gewest gebruikt voor de jaarlijkse emissie-
inventaris vanwege het verkeer. Het laat toe om prognoses te maken. MUSTI is een strategisch multimodaal 
model van de verplaatsingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het omvat verkeerstromen en 
verkeerssnelheden voor de ochtendspits. Het Multimodaal model is een model van de Vlaamse overheid 
departement mobiliteit en openbare werken, en bestaat uit een vervoerwijzekeuzemodel en een 
toedelingsmodel. Het gebruikt data dat zo goed mogelijk aansluit bij de beschikbare kencijfers voor Vlaanderen 
van de Onderzoeken Verplaatsingsgedrag (OVG’s).  
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Tabel 3: Overzicht van de voertuigkm en reizigerskm voor verschillende modellen.    

MODEL VOERTUIGKM BEZETTINGSGRAAD REIZIGERSKM 

Vlaamse Rand 8 546 922 1,35 11 538 245 

Musti 8 440 302 1,35 11 394 408 

Brussel Leefmilieu 
(MAM) 

8 682 588 1,35 11 721 494 

Multimodaal 
Model (MM) 

9 942 452 1,35 13 422 310 

 

In bovenstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de informatie over de totale km verkregen in Brussel uit 
de verschillende databronnen. Voor het Regionaal Verkeersmodel Vlaamse Rand werden de km opgesplitst in het 
deel dat gewestwegen betreft en het deel dat autosnelwegen betreft. Autosnelwegen werden niet mee 
opgenomen (wat in de eerste fase wel het geval was). Voor de andere modi werden de km uit Monitor weerhouden 
en geverifieerd met het Regionaal Verkeersmodel Vlaamse Rand en met het Multimodaal Model. De bekomen km 
en de verdelingen vanuit verschillende bronnen laat toe om de data op te splitsen in de relevante categorieën 
voor het TREMOVE-model. 

2.1.6 OORSPRONG-BESTEMMINGSANALYSE, TOMTOM DATA 

De ODIQ-tool laat toe om zogenaamde floating car data te onderzoeken op basis van herkomst en bestemming 
verzoeken bij TOMTOM-data. De data die de tool visualiseert laten toe om een gemiddelde snelheid te berekenen 
en helpen bij het inschatten van de afstanden gereden in Brussel en buiten Brussel.  

2.2 VERWERKING EN SAMENSTELLING VAN DE GEGEVENS 

Multimodale verdelingen worden geschat voor categorische variabelen en hun interacties. Door data uit 
verschillende datasets samen te brengen verbetert de schatting van de multimodale verdelingen, berustend op 
meer data. Zo kunnen bijvoorbeeld de data van Monitor verrijkt worden met de LEZ-data en vice versa. De 
verdeling van de LEZ-data geeft een goed beeld van de verplaatsingen per eenheid van tijd voor Brusselaars en 
niet-Brusselaars. Aangezien deze verdeling gebaseerd is op vele samples van ANPR-camera registraties, wordt een 
groot gewicht toegekend aan deze schatting bij het samenvoegen van alle schattingen voor tijdsverdelingen voor 
gemotoriseerd verkeer. Monitor heeft 2000 verplaatsingen in en rond Brussel en krijgt daarom een lager gewicht. 
Hetzelfde geldt voor de data van Beldam. Anderzijds hebben Monitor en Beldam het voordeel dat ze alle relevante 
combinaties bevat van enkele belangrijke inputvariabelen voor het TREMOVE-model. De sterkte van deze twee 
datasets is dat ze de samenhang laten schatten tussen twee en meer variabelen zoals het gezamenlijk voorkomen 
van de gebruikte modi versus de motivatie samen met het tijdstip van de verplaatsing.  

Wanneer de schatting van het totaal aantal km bepaald is per modi, kan dit globale cijfer top-down verdeeld 
worden over alle mogelijke combinaties van de categorieën die voorop werden gesteld met behulp van de eerdere 
geschatte verdelingen. Deze werkwijze vormt de basis van het samenstellen van de gegevens voor alle 
vervoersmodi. De variabelen die geschat worden staan opgesomd in Tabel 4. 
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Tabel 4: De categorische variabelen die een belangrijk deel van de TREMOVE-input beschrijven.  

VERPLAATSING_DOMICILIE MOTIEF MODUS DAGDELEN 

Bezoeker naar van BHG Niet-werk Auto-bestel Week 7-10u 

Inwoner naar van BHG Pendel Bus-tram-metro Week 15-16u 

Inwoner naar van elders Zakelijk Fiets-voetganger Week 16-19u 

  Motor Week 19-21u 

  Trein Week 21-7u 

   Zaterdag 

   Zondag 

 

2.3 AANPASSINGEN TUSSEN DE EERSTE FASE (AUGUSTUS 2020) EN DE TWEEDE FASE (OKTOBER 2020) VAN DEZE 
STUDIE 

In de tweede fase van de studie werden extra databronnen aangeboord zoals het Multimodaal Model en Musti. 
Daarnaast werden de autosnelweg kilometers van het Regionaal Model Vlaamse Rand afgesplitst. Het resultaat is 
een lager getal voor voertuigkm en reizigerskm in het BHG: van 14,4 miljoen reizigerskm naar 11,5 miljoen 
reizigerskm.  

Uit eigen schattingen via ODIQ-data en schattingen verkregen van de opdrachtgever werd het gemiddeld aantal 
gereden voertuigkm per persoon in Brussel geschat tussen een vork van 13 en 15 km. Voorheen was dit 19 km. Dit 
impliceert dat het aantal voertuigen hoger ligt dan het aantal dat aanvankelijk becijferd werd in de eerste ronde. 
In de eerste ronde lag dit aantal op 440 000 voertuigen gemiddeld per dag pre-corona (opschaling van de ANPR-
passages met 128 %). In de tweede ronde lijken minstens 560 000 gebruikers meer realistisch wat een opschaling 
inhoudt van 163 %. De gegevens zijn op basis van een hele maand LEZ-data. In de eerste ronde werd 1 week data 
ter beschikking gesteld.  

Andere aanpassingen tussen de eerste en de tweede ronde zijn het exploreren en gebruik van de Beldam dataset. 
Tijdens de eerste ronde werd beslist om de Beldam data niet te gebruiken omdat een gelijkaardige en meer 
recente dataset beschikbaar was, namelijk Monitor. In de tweede ronde werd beslist om de Beldam data mee op 
te nemen om de schattingen uit Monitor te verrijken en zo het aantal ondervraagden te verhogen wat de 
representativiteit ten goede komt. Hierdoor werd het mogelijk om het aantal reizigerskilometers voor de 
gezamenlijk voorkomende categorieën beter te schatten. Door de ODIQ-tool werd een beter zicht verworven op 
het aantal gereden km in Brussel en werden de gereden kilometers beter opgesplitst tussen kilometers in Brussel 
Hoofdstedelijk Gewest en kilometers buiten Brussel. Het regionaal model van de Vlaamse rand liet in de tweede 
ronde toe om een betere inschatting te maken van de tijdsverdeling van de gereden kilometers buiten Brussel. Al 
deze verbeteringen hebben geleid tot een beter schatting van het aantal reizigerskilometers en leiden uiteindelijk 
tot een betere prognose van het TREMOVE-model.  
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3. SIMULATIES MET HET TREMOVE-MODEL – MOBILITEITSEFFECTEN VAN DE SMARTMOVE-
HEFFINGEN 

3.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk van het rapport gebruiken we het TREMOVE-model24 om de transporteffecten van de SmartMove-
heffingen te simuleren.  

De structuur van dit hoofdstuk is als volgt. In Deel 3.2 beschrijven we de zes verschillende tariefscenario’s die 
worden geanalyseerd. In Deel 3.3 gaan we vervolgens in op de effecten van de tariefscenario’s op het verkeer en 
de verplaatsingen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest (BHG) en op de inkomsten die erdoor gegenereerd 
worden.  

3.2 TARIEFSCENARIO’S 

De SmartMove-heffing bestaat uit twee componenten: een basisheffing en een kilometerheffing. De twee 
heffingen gelden voor auto’s en bestelwagens die in het BHG rijden. De heffingen zijn niet van toepassing op de 
km gereden op de autosnelwegen in het BHG.  

 BASISHEFFING: De basisheffing is verschuldigd per dag dat een voertuig wordt gebruikt. Dit bedrag ligt 
hoger tijdens de spitsuren dan tijdens de daluren. In de nacht en gedurende het weekend is geen betaling 
verschuldigd. De basisheffing is afhankelijk van de fiscale paardenkracht (FPK) van de voertuigen.  

 KILOMETERHEFFING: Dit is het bedrag dat moet betaald worden per afgelegde kilometer. Dit bedrag is 
hoger in de spits dan gedurende de daluren. 

We bekijken zes scenario’s, telkens met een verschillende basisheffing en/of kilometerheffing. 

3.2.1 BASISHEFFING 

De volgende figuur geeft een overzicht van de basisheffing die geldt voor de spits- en dalperiode in de zes 
tariefscenario’s, per FPK-klasse.  

In Scenario’s A tot en met D bestaat de basisheffing uit een basisbedrag waarop een multiplicator wordt toegepast 
in functie van de FPK. Scenario’s A en B gaan uit van een basisbedrag van 1 euro in de spits en 0,5 euro in de 
dalperiode, die vervolgens beide vermenigvuldigd worden met een multiplicator. In Scenario’s C en D worden 
deze bedragen gehalveerd. De tabel die volgt geeft het overzicht van de multiplicatoren die gehanteerd worden. 

 

  

Figuur 18: De basisheffing voor de dal- en spitsperiode in de zes tariefscenario’s (euro/weekdag)  

 

 
24 Voor een korte beschrijving van het model, zie Annex 1.  
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Tabel 5: Multiplicatoren basisheffing als functie van fiscale PK 

 

 

Op basis van de aandelen in het wagenpark die in de laatste kolom van deze tabel staan is de gewogen 
gemiddelde multiplicator gelijk aan 1,825. De simulaties in het TREMOVE-model gebruiken deze multiplicator, 
waarbij dezelfde waarde wordt toegepast voor inwoners van het BHG en niet-inwoners. 

In Scenario’s E en F zijn de bedragen per FPK-klasse zoals in Figuur 18. Op basis van de aandelen van de FPK-
klassen in het wagenpark uit Tabel 5 bedraagt de gewogen gemiddelde basisheffing in deze scenario’s 1,328 euro 
in de spits en 0,664 euro in de dalperiode. In de simulaties met het TREMOVE-model worden dezelfde bedragen 
gebruikt voor inwoners van het BHG en niet-inwoners. Op basis van cijfers voor het hele Belgische voertuigenpark 
lijkt deze assumptie gerechtvaardigd, waarbij wel de kanttekening moet gemaakt worden dat het wagenpark van 
mensen die van buiten het BHG naar het BHG rijden niet noodzakelijk dezelfde samenstelling heeft als het 
gemiddelde wagenpark in Vlaanderen en Wallonië.  

De volgende tabel geeft een overzicht van de gewogen gemiddelde basisheffing in de zes tariefscenario’s. Het 
gewogen gemiddelde bedrag is het hoogst in Scenario’s A en B. In Scenario C en D is het bedrag het laagst, 
namelijk de helft van de twee eerste scenario’s. Het bedrag in Scenario’s E en F ligt tussen deze bedragen. 

Tabel 6: Gewogen gemiddelde basisheffing in de zes tariefscenario’s 

 SC_A SC_B SC_C SC_D SC_E SC_F 

Dal 0,913 € 0,913 € 
0,456 € 

(= SC_A/2) 
0,456 € 

(= SC_A/2) 
0,664 € 0,664 € 

Dal+Spits 1,825 € 1,825 € 
0,913 € 

(= SC_A/2) 
0,913 € 

(= SC_A/2) 1,328 € 1,328 € 

 

3.2.2 KILOMETERHEFFING 

De volgende tabel geeft een overzicht van de kilometerheffing in de zes tariefscenario’s. Scenario E hanteert de 
het hoogste spitstarief en Scenario’s A tot C het laagste. Tijdens de dalperiode zijn de verschillen tussen de 
scenario’s kleiner dan in de spitsperiode. 

In Scenario’s A, B en C bedraagt de kilometerheffing 18 eurocent/km in de spits en 9 eurocent/km in de 
dalperiode. In Scenario D is het bedrag hoger, namelijk 20 eurocent/km in de spits en 10 eurocent/km in de 
dalperiode. In Scenario E wordt het bedrag in de spitsperiode verder verhoogd naar 25 eurocent/km en is het 
tarief in de dalperiode hetzelfde als in Scenario’s C en D. In Scenario F is het spitstarief hetzelfde als in Scenario D. 
In vergelijking met de andere scenario’s is het daltarief met 8 eurocent/km het laagst in dit laatste scenario. 
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Tabel 7: De kilometerheffing in de zes tariefscenario’s (euro/km) 

 SC_A SC_B SC_C SC_D SC_E SC_F 

Spits 
7u-10u 
15u-19u 

0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,20 € 0,25 € 0,20 € 

Dal 
10u-15u 

0,09 € 0,09 € 0,09 € 0,10 € 0,10 € 0,08 € 

Dal 
19u-21u 

geen heffing 0,09 € geen heffing geen heffing geen heffing geen heffing 

Nacht geen heffing geen heffing geen heffing geen heffing geen heffing geen heffing 

 

De volgende tabel geeft een overzicht van de prijszetting per periode van de dag voor een gemiddelde weekdag. In 
alle scenario’s komt de spitsperiode overeen met de periodes van 7u tot 10u en 15u tot 19u tijdens weekdagen. De 
dalperiode komt in alle scenario’s behalve Scenario B overeen met de periode van 10u tot 15u tijdens weekdagen. 
In Scenario B wordt de dalperiode uitgebreid met de periode van 19u tot 21u. 

De rest van de dag moet er geen kilometerheffing betaald worden. Indien men enkel in deze periodes rijdt, moet 
men ook geen basisheffing betalen. Ook tijdens de weekends moet er niet betaald worden. 

Tabel 8: Definitie spits- en dalperiode (weekdag) 

 

 

Tot slot wordt in alle scenario’s uitgegaan van een minimalisering van de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de 
jaarlijkse verkeersbelasting (JVB) op auto’s en bestelwagens voor de inwoners van het BHG. Hierbij wordt in de 
simulaties gerekend met een daling van de geldkosten met 2,5 eurocent per voertuigkm25. Deze geldt voor alle km 
afgelegd met auto’s en bestelwagens door de inwoners van het BHG (ook die in het weekend en ’s nachts).  

De overige belastingen (bv. brandstofbelasting, belasting op autoverzekeringen) blijven onveranderd. 

3.3 EFFECTEN VAN DE TARIEFSCENARIO’S 

De tariefscenario’s beïnvloeden de kosten van het rijden met een auto/bestelwagen in het BHG en beïnvloeden 
daardoor de transportkeuzes van de mensen die zich in het BHG verplaatsen. De kosten per kilometer bestaan uit 
geldkosten en tijdskosten. Die laatste worden berekend door de reistijd per kilometer te vermenigvuldigen met 
de waarde van de tijd. De waarde van de tijd die wordt gehanteerd in deze studie is 15,64 euro/uur voor het 
pendelverkeer, 25,4 euro/uur voor het zakelijk verkeer en 7,1 euro/uur voor de andere verplaatsingen. Deze 
waarde is gebaseerd op Batley et al. (2019)26. De som van de monetaire of geldkosten en de tijdskosten wordt de 
gegeneraliseerde kost genoemd.  

 
25 Dit bedrag werd benaderend berekend door de inkomsten van de BIV en JVB te delen door het aantal voertuigkm dat gereden wordt door 
auto’s en bestelwagens die geregistreerd zijn in het BHG, volgens de FOD Mobiliteit en Vervoer (2018). 
26 Dit is een recente Stated Preference studie voor het Britse Department for Transport. Het onderzoek dateert van 2014. De waarden uit de 
studie werden op de volgende wijze omgezet naar de Belgische context: 

- Omzetting van £ naar euro met de purchasing power parity wisselkoers  
- Omzetting van een gemiddeld Brits inkomen naar een Belgisch inkomen met behulp van de verschillen in purchasing power parity 

BNP per capita 
- Omzetting van 2014 naar 2020 op basis van de index van de consumentenprijzen 

24u 1u 2u 3u 4u 5u 6u 7u 8u 9u 10u 11u 12u 13u 14u 15u 16u 17u 18u 19u 20u 21u 22u 23u
Scenario A, C, D, E, F
Scenario B

Spits
Spits

Dal
Dal

Gratis
Gratis

Spits
Spits Dal

Gratis
Gratis
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De heffingen hebben twee effecten op de gegeneraliseerde kosten van auto’s/bestelwagens: 

 Enerzijds doen zij de geldkosten toenemen voor de km afgelegd in het BHG. Voor de inwoners van het 
BHG geldt daarnaast een minimalisering van de BIV en JVB. 

 Anderzijds leiden de heffingen tot een verandering van de snelheid. Die verandering is het grootst in het 
BHG.  

Omdat de heffingen enkel gelden in het BHG en de verandering van de gemiddelde snelheid ook het grootst zal 
zijn in het BHG, zullen de gemiddelde kosten per kilometer het sterkst veranderen voor ritten die hetzij helemaal, 
hetzij voor een groot deel in het BHG worden afgelegd. 

De heffingen zijn van toepassing op auto’s en bestelwagens. In de verdere bespreking wordt naar deze 
vervoermiddelen voor de eenvoudigheid verwezen als “auto’s”. De lezer dient er rekening mee te houden dat het 
gaat om de totale categorie van auto’s en bestelwagens27. 

In de analyse wordt er verondersteld dat de gegeneraliseerde kosten per km niet veranderen voor fiets/te voet, 
bus-tram-metro en trein. De gegeneraliseerde kosten van motorfietsen veranderen wel, onder invloed van de 
verandering van de gemiddelde snelheid in het BHG. De geldkosten per km van de motorfietsen worden constant 
gehouden. In de simulaties worden zij niet onderworpen aan de SmartMove-heffing, terwijl dat wordt overwogen 
door het BHG. Aangezien het slechts gaat over een klein aandeel van de gereden km in het BHG is het effect van 
deze laatste assumptie op de resultaten beperkt. 

De volgende paragrafen beschrijven de effecten van de tariefscenario’s, met name de effecten op: 
 de geldkosten per km 
 het verkeer 
 de files 
 de transportbeslissingen van de mensen 
 de inkomsten voor de overheid 

In Hoofdstuk 6 en 7 wordt vervolgens ingegaan op de welvaartsimpact van de heffingen en de socio-economische 
impact. 

3.3.1 GELDKOSTEN PER KILOMETER 

De volgende figuren geven het effect van de tariefscenario’s op de gemiddelde geldkosten per autokm. Deze is een 
gewogen gemiddelde van de geldkost per km in het BHG en erbuiten. Hierbij wordt het aantal km in het BHG en 
erbuiten als gewicht gebruikt. Alle figuren gaan uit van de gewogen gemiddelde bedragen voor de basisheffing die 
in Tabel 6 worden weergegeven. De impact zal bijgevolg kleiner zijn dan hier weergegeven voor mensen die rijden 
met een voertuig met een laag aantal FPK en groter voor mensen die rijden met een zwaarder voertuig. 

De impact van de scenario’s verschilt tussen inwoners en bezoekers van het BHG. De impact is immers afhankelijk 
van het aantal km van een verplaatsing dat in het BHG wordt afgelegd versus de km die elders worden afgelegd. 
Ook genieten de inwoners van de minimalisering van de BIV en JVB. 

De figuren maken telkens een onderscheid tussen 4 types personen: 

 Mensen die zich enkel ’s nachts met de auto verplaatsen in het BHG. Zij betalen noch een basisheffing, 
noch een kilometerheffing. Dit regime geldt ook voor autoverplaatsingen tijdens het weekend (in de 
figuren aangeduid met “NW” wat staat voor “Nacht-Weekend”) 

 Mensen die zich enkel ’s avonds en ’s nachts verplaatsen (NAV – “Nacht-Avond”); in alle scenario’s behalve 
Scenario B moeten zij geen basisheffing of kilometerheffing betalen. In Scenario B betalen zij echter de 
basisheffing van de dalperiode en een kilometerheffing voor de kilometers afgelegd tussen 19u en 21u. 

 
27 Met de huidige beschikbare data hebben we de analyse gedaan voor het aggregaat van auto’s en bestelwagens. We kunnen de resultaten 
op dit moment niet verder opsplitsen tussen deze twee categorieën. 
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 Mensen die zich niet tijdens de spits maar wel tijdens de dalperiode verplaatsen en waarvoor dus de 
basisheffing van de dalperiode geldt (NAD of “Nacht-Avond-Dal”); ook betalen zij een kilometerheffing in 
de periodes dat er een kilometerheffing geldt. 

 Mensen die zich tijdens de spits verplaatsen en waarvoor dus de basisheffing van de spits geldt (in de 
figuur aangeduid met NADS of “Nacht-Avond-Dal-Spits”); ook betalen zij een kilometerheffing in de 
periodes dat er een kilometerheffing geldt. 

De eerste figuur geeft de impact voor inwoners uit het BHG die verplaatsingen maken binnen het BHG, terwijl de 
tweede figuur dezelfde informatie geeft voor inwoners uit het BHG die pendelen naar een bestemming buiten het 
BHG.  

Voor de eerste groep leiden de tariefscenario’s in bepaalde gevallen tot aanzienlijke stijgingen van de gemiddelde 
geldkosten per autokm, met name in de spitsperiode. Door de bepalingen van de basisheffing is de gemiddelde 
prijs per km in de dalperiode overdag (10u tot 15u) of de nacht hoger wanneer men ook in de spits rijdt dan 
wanneer men enkel in de dalperiode rijdt. Het effect van Scenario B op de gemiddelde prijs tussen 19u en 21u en ’s 
nachts is ook duidelijk merkbaar.  

Voor de inwoners die werken buiten het BHG en met de auto pendelen is de impact van de heffing op de 
gemiddelde geldkosten per autokm aanzienlijk kleiner, omdat er slechts een deel van de km in het BHG wordt 
afgelegd en er geen kilometerheffing geldt buiten het BHG. Een gelijkaardig patroon als in de tweede figuur ziet 
men voor de andere motieven dan werkpendel (niet afgebeeld).  

Een gelijkaardig patroon als in de tweede figuur ziet men ook voor de niet-inwoners die naar het BHG rijden (derde 
figuur). Voor deze automobilisten verandert er echter niets aan de JVB en BIV. 

 

  
Nota: NW: Nacht-weekend; NAV: Nacht-avond; NAD: Nacht-avond-dal; NADS: Nacht-avond-dal-spits 
Basisheffing zoals in Tabel 6 

Figuur 19: Impact van de tariefscenario’s op de geldkosten per autokm – inwoners van het BHG – verplaatsingen in het BHG  

 

 
Nota: NW: Nacht-weekend; NAV: Nacht-avond; NAD: Nacht-avond-dal; NADS: Nacht-avond-dal-spits 
Basisheffing zoals in Tabel 6 
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Figuur 20: Impact van de tariefscenario’s op de geldkosten per autokm – inwoners van het BHG – verplaatsingen tussen het 
BHG en elders (werkpendel) 

 

 

Nota: NW: Nacht-weekend; NAV: Nacht-avond; NAD: Nacht-avond-dal; NADS: Nacht-avond-dal-spits 
Basisheffing zoals in Tabel 6 

Figuur 21: Impact van de tariefscenario’s op de geldkosten per autokm – niet-inwoners – verplaatsingen tussen het BHG en 
elders (werkpendel) 

3.3.2 EFFECT OP HET VERKEER IN HET BHG 

In de baseline worden 8,76 miljoen voertuigkm per weekdag afgelegd door auto’s/bestelwagens en motorfietsen 
in het BHG op de wegen die onder de heffingen vallen. De voertuigkm die gereden worden op de autosnelwegen in 
het BHG worden hier niet mee in opgenomen. 

Ten gevolge van de heffingen daalt het aantal voertuigkm met 8,8 % tot 9,1 % in Scenario’s A, B en E, met 7,7 % in 
Scenario F, met 6,9 % in Scenario D en met 6,4 % in Scenario C (zie onderstaande figuur).  

De daling is hoger in de spitsperiode dan in de dalperiodes of ’s nachts (waar men in Scenario’s C en D in plaats 
van een daling, een lichte stijging ziet). Merk op dat sommige mensen die tijdens de dalperiode rijden, ook de 
basisheffing van de spitsperiode betalen (namelijk indien zij ook in de spits rijden), waardoor het voor hen ook 
relatief duurder is om in de dalperiode te rijden dan voor mensen die niet in de spits rijden.  

In Scenario E, dat het hoogste tarief hanteert voor de kilometerheffing tijdens de spits, ziet men het grootste effect 
op de voertuigkm tijdens de spits. In de overige scenario’s zijn de effecten kleiner maar ook nog aanzienlijk. In 
Scenario’s A, B en F, die min of meer gelijkaardige effecten hebben tijdens de spits, gaat het om dalingen met 
10,5 % tot 11 %. De effecten tijdens de spits zijn het kleinst in Scenario C met een daling rond 9 %, gevolgd door 
Scenario D. 

In Scenario B dat de dalperiode uitbreidt naar 19u-21u, is er, zoals verwacht, een grotere daling van het verkeer 
tussen 19u en 21u dan in de andere scenario’s. 
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Figuur 22: Voertuigkm auto’s en motorfietsen in het BHG (excl. autosnelwegen) per dagdeel (gemiddelde weekdag) 

 

Er is slechts beperkte internationale evidentie rond de verschuivingen tussen de week en het weekend onder 
invloed van wegenheffingen. Voor Milaan vinden Gibson & Carnovale (2015) dat er geen statistisch significante 
substitutie is tussen week en weekend. Voor de Zweedse cordonheffingen of de Congestion Charge in London 
werd een eventuele verschuiving naar het weekend voor zover wij weten niet bestudeerd. In de kalibratie van het 
TREMOVE-model is er rekening gehouden met de mogelijkheid van een zeer beperkte substitutie in het geval van 
niet-werk verplaatsingen. Gezien de onzekerheid over de mate van substitutie moeten de resultaten echter 
voorzichtig geïnterpreteerd worden. Voor pendel en zakelijke verplaatsingen is de substitutie tussen week en 
weekend op nul gezet.  

De volgende figuur geeft de impact van de SmartMove-hervorming op de voertuigkm tijdens weekdagen en in het 
weekend. In het weekend is er een lichte stijging van de voertuigkm. Aangezien het over een week gezien gaat 
over twee weekenddagen tegenover vijf weekdagen is dit effect slechts beperkt. De stijging tijdens de 
weekenddagen hangt daarnaast ook samen met de daling van de geldkosten per autokm voor de inwoners van 
het BHG door de minimalisering van de BIV en JVB en kan dus niet enkel toegeschreven worden aan de 
SmartMove-heffingen. 

 

 

Figuur 23: Voertuigkm auto’s en motorfietsen in het BHG (excl. autosnelwegen) – gemiddelde weekdag, zaterdag, zondag 

 

De volgende figuur geeft de impact op de voertuigkm in het BHG volgens het uur van de dag. Dit wordt niet 
berekend door het TREMOVE-model zelf maar bij benadering afgeleid door de (constant veronderstelde) 
uurverdeling per dagdeel volgens de LEZ-data (zie Deel 2.1.1) toe te passen op de resultaten per dagdeel die 
berekend worden met het TREMOVE-model. Dit is een slechts een benadering aangezien de uurverdeling binnen 
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elk dagdeel constant verondersteld wordt. De procentuele verandering per dagdeel die wordt gegeven in Figuur 
22 kan daarom ook niet verder verfijnd worden per uur. 

 

  

Figuur 24: Benadering van het aantal voertuigkm van auto’s en motorfietsen per uur in het BHG (excl. autosnelwegen) 
(gemiddelde weekdag) – TREMOVE-model in combinatie met LEZ-data 

3.3.3 EFFECT OP DE FILES IN HET BHG 

De SmartMove-heffingen hebben een aanzienlijke impact op de files in het BHG. De impact is het grootst in 
Scenario E, dat de hoogste kilometerheffing oplegt tijdens de spits in vergelijking met de andere scenario’s. Dat 
scenario speelt daardoor het best in op de congestiekosten tijdens de spits. Vervolgens is de impact het grootst in 
Scenario’s A en B, gevolgd door Scenario F. Deze drie scenario’s liggen relatief dicht bijeen voor deze indicator. 

De volgende figuur gaat in op de verliestijd per km voor auto’s en motorfietsen. De verliestijd is de extra reistijd die 
men nodig heeft in vergelijking met de reistijd bij free flow snelheid.  

In de baseline is de verliestijd per km het hoogst in de ochtend- en avondspits (7-10u en 15-19u). In deze twee 
periodes daalt de verliestijd met 30 % en meer in Scenario’s A, B en F, met 26 tot 27 % in Scenario C, met 28 tot 
29 % in Scenario D en met 34 % in Scenario E. In de dalperiode overdag en ’s avonds daalt de verliestijd, die dan 
lager is dan in de spits, ook aanzienlijk. Tussen 19u en 21u is de procentuele daling het hoogst in Scenario B, 
omdat er in dat scenario ook een heffing van toepassing is op die periode. 
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Figuur 25: Verliestijd per km auto’s en motorfietsen in het BHG (excl. autosnelwegen) per dagdeel (gemiddelde weekdag) - 
minuten/reizigerskm 

 

De impact op de files kan ook gemeten worden aan de hand van de marginale externe congestiekosten (zie de 
onderstaande figuur). Dit zijn de extra tijdskosten die een bijkomende autokm veroorzaakt voor de andere 
voertuigen op de weg.  

In de baseline zijn deze kosten het hoogst tijdens de ochtendspits en de avondspits, met de hoogste waarde 
tussen 16u en 19u. Men ziet de sterkste daling (met 29 tot 30 %) van de marginale externe congestiekost in de spits 
in Scenario E, dat het hoogste spitstarief hanteert voor de kilometerheffing. In Scenario’s A, B en F bedraagt de 
daling 26 tot 27 %. In Scenario’s C en D is de daling kleiner maar ook aanzienlijk. Tussen 19u en 21u is de daling het 
grootst in Scenario B, dat voor de rest gelijkaardige effecten heeft als Scenario A. 

 

 

Figuur 26: Marginale externe congestiekosten in het BHG )(excl. autosnelwegen) – euro/autokm (gemiddelde weekdag) 

 

De volgende figuur geeft het effect van de heffingen op de voertuigverliesuren (VVU). Dit concept geeft het totaal 
aantal uren reistijdverlies in vergelijking met een ongestoorde afwikkeling van het verkeer28. In de baseline is het 
totaal aantal VVU gelijk aan ongeveer 76 000 uur, waarvan 88,6 % optreedt in de ochtend- en avondspits.  

In de spitsperiode dalen de VVU met 38 tot 40 % in Scenario’s A, B en F en met 33 tot 36 % in Scenario’s C en D. In 
Scenario E is de daling het grootst met 43 tot 44 %. Enerzijds daalt de verliestijd per gereden km, zoals hierboven 

 
28 1 VVU betekent dat op een bepaald traject 1 voertuig 1 uur vertraging heeft gehad of 60 voertuigen 1 minuut vertraging. 
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besproken. Anderzijds is er ook een daling van het aantal gereden km. De combinatie van beide effecten geeft de 
resultaten die weergegeven worden in de onderstaande figuur. 

 

 

Figuur 27: Voertuigverliesuren auto’s en motorfietsen in het BHG (excl. autosnelwegen) per dagdeel (gemiddelde weekdag) 

 

Tot slot geeft de volgende figuur de verdeling van de VVU per uur van de dag. Hiertoe wordt de (constant 
veronderstelde) verdeling van de voertuigpassages per dagdeel van de LEZ-data toegepast op de VVU zoals 
berekend per dagdeel in het TREMOVE-model. Het gaat daarom dus slechts om een benadering van het effect van 
de SmartMove-heffingen op de VVU per uur van de dag. 

 

 

Figuur 28: Benadering van het aantal verliesuren auto’s en motorfietsen in het BHG (excl. autosnelwegen) per uur 
(gemiddelde weekdag) 

3.3.4 EFFECT OP DE TRANSPORTBESLISSINGEN VAN DE WEGGEBRUIKERS 

Globale effecten 

In de baseline worden er ongeveer 21,6 miljoen reizigerskm afgelegd in het BHG op een gemiddelde weekdag. 
Door de heffingen daalt het totaal aantal reizigerskm met iets meer dan 2 % in Scenario A, B, E en F, met 1,7% in 
Scenario D en met 1,5 % in Scenario C (zie de volgende figuur).  

Deze dalingen treden op door een vermindering van het aantal reizigerskm met de auto, die slechts deels wordt 
gecompenseerd door een stijging van de reizigerskm met de andere vervoermiddelen. In de simulaties wordt 
ervan uitgegaan dat de gegeneraliseerde kost per km voor bus-tram-metro, trein en fiets/te voet constant blijft. 
Indien de vermindering van de files ook zou betekenen dat de gemiddelde snelheid voor bus en tram (indien zij 
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niet op een eigen bedding rijden) verhoogt, dan zou de stijging van de reizigerskm voor bus-tram-metro hoger zijn 
dan wat hier wordt aangegeven. Voor de motorfiets houden de simulaties reeds rekening met een stijging van de 
snelheid. Zoals hierboven werd aangegeven vallen de motorfietsen in de scenario’s niet onder de Smartmove-
heffing, terwijl dat overwogen wordt door het BHG. 

Het aantal reizigerskm met de auto daalt met 7,7 % in Scenario’s A en E, met 6,7 % in Scenario F, en met ongeveer 
8 % in Scenario B waarin ook een heffing moet betaald worden tussen 19u en 21u. In de twee scenario’s met een 
lagere basisheffing daalt het aantal reizigerskm met de auto minder sterk, namelijk met 5,5 % in Scenario C en met 
6 % in Scenario D, dat een hogere kilometerheffing oplegt dan Scenario C. 

De reizigerskm met de auto dalen door de SmartMove-heffingen die de geldkost per km met de auto doen 
toenemen. Dit wordt deels gecompenseerd door een lagere tijdskost doordat de snelheid in het BHG verhoogt. 

 

 

Figuur 29: Reizigerskm in het BHG (excl. autosnelwegen) per vervoermiddel (gemiddelde weekdag) 

 

De effecten op de reizigerskm verschillen tussen inwoners en niet-inwoners (of “bezoekers”) van het BHG, zoals 
weergegeven in de figuur op de volgende bladzijde. De daling van de reizigerskm per auto voor de inwoners is 
groter dan voor de bezoekers. De inwoners rijden gemiddeld een groter deel van hun verplaatsingen in het BHG, 
waardoor hun geldkost per km gemiddeld sterker stijgt dan voor de bezoekers. Doordat zij een groter deel van 
hun km afleggen in het BHG genieten zij aan de andere kant ook relatief meer van de daling van de files in het BHG 
dan de bezoekers. In Scenario A en E dalen de reizigerskm per auto van de inwoners 8,1 tot 8,2 %, in Scenario F 
met 7 %. Voor de bezoekers ligt de daling lager, rond 6,8 % (Scenario’s A en E) en 6 % (Scenario F). In Scenario’s C 
en D ziet men gelijkaardige patronen, zij het met een lagere daling. 

Bij de inwoners is er ook een verschil in impact tussen de mensen die hun verplaatsingen volledig binnen het BHG 
maken en de anderen die ook buiten het BHG rijden. In het eerste geval dalen de reizigerskm per auto sterker dan 
het gemiddelde voor alle inwoners (niet afgebeeld), bv. in Scenario A met 12 % in plaats van 8,1 %. 
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Figuur 30: Reizigerskm per dag in het BHG per vervoermiddel – inwoners en bezoekers (gemiddelde weekdag) 
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De volgende figuur geeft de impact volgens het motief van de verplaatsing. De impact is het grootst voor de niet-
werk verplaatsingen, zowel voor de inwoners als de bezoekers. De relatieve impact voor dit motief is het grootst 
voor de bezoekers. De relatief kleinste impact wordt verwacht voor de zakelijke verplaatsingen, zowel voor de 
inwoners als voor de bezoekers. 

 

  

Figuur 31: Reizigerskm in het BHG (excl. autosnelwegen) per motief van verplaatsing – inwoners en bezoekers (gemiddelde 
weekdag) 

 

De reizigerskm per auto in het BHG op een gemiddelde weekdag nemen af ten gevolge van de SmartMove-
heffingen. De volgende figuur geeft aan waar deze autogebruikers naartoe gaan: in welke mate verplaatsen zij zich 
minder of over kortere afstanden (minder reizigerskm) en in welke mate schakelen zij over naar een ander 
vervoersmiddel? De keuzes die zij maken hangen af van het motief van de verplaatsing. De figuur geeft de 
aanpassingen als procent van de verdwenen reizigerskm met de auto. Het aantal reizigerskm met de auto dat 
verdwijnt verschilt per motief, zoals hierboven aangegeven. Voor het zakelijk verkeer is er bv. slechts een kleine 
impact op het aantal autokm. De volgende figuur geeft aan wat er gebeurt met dit relatief klein aantal autokm 
voor zakelijke doeleinden dat verdwijnt. Hetzelfde wordt ook weergegeven voor de twee andere motieven. 

De verschillen tussen de scenario’s zijn klein. Daarom geeft de figuur enkel de cijfers voor Scenario A. In alle 
scenario’s maakt men minder of kortere verplaatsingen. Dit is in mindere mate het geval voor het pendelverkeer 
dan voor de twee andere motieven. Voor het pendelverkeer wordt er daarnaast meer gebruik gemaakt van auto 
pooling, fietsen/te voet gaan en met het openbaar vervoer rijden. Voor de zakelijke verplaatsingen worden er 
vooral minder reizigerskm afgelegd. Daarnaast wordt er vooral gebruik gemaakt van auto pooling en het 
openbaar vervoer. Voor de overige motieven wordt er naast een daling van het aantal autokm vooral overgegaan 
naar meer gebruik van de actieve modi (fiets en te voet) en van het openbaar vervoer. De overstap naar 
motorfietsen is in alle gevallen een eerder klein aandeel van de aanpassingsstrategieën. 
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Figuur 32: Welke keuzes maakt men wanneer men beslist om minder reizigerskm af te leggen met de auto in het BHG? – 
Scenario A 

Effect op vervoerwijze en tijdstip 

Figuur 33 geeft de impact op het gebruik van de verschillende vervoersmiddelen per dagdeel op een gemiddelde 
weekdag. Het eerste deel van de figuur geeft de impact voor de auto en motorfiets, het tweede deel voor de 
actieve modi (fiets/te voet), en het derde deel voor het openbaar vervoer. 

Voor de auto ziet men dat de daling hoger is in de spitsperiode dan in de dalperiodes of ’s nachts (waar men in 
Scenario’s C en D in plaats van een daling, een lichte stijging ziet). Merk op dat sommige mensen die tijdens de 
dalperiode rijden, ook de basisheffing van de spitsperiode betalen (namelijk indien zij ook in de spits rijden), 
waardoor het voor hen ook relatief duurder is om in de dalperiode te rijden dan voor mensen die niet in de spits 
rijden.  

In Scenario B, dat de dalperiode uitbreidt naar 19u-21u, is een grotere daling van de reizigerskm met de auto 
tussen 19u en 21u dan in de andere scenario’s.  

Voor het openbaar vervoer ziet men over het algemeen een grotere procentuele stijging tijdens de avondspits dan 
tijdens de ochtendspits. 

Figuur 34 geeft meer informatie over de impact op het aantal reizigerskm per auto. Voor auto solo ziet men een 
sterkere daling dan voor auto pool. De SmartMove-heffingen leiden tot een relatief kleinere stijging van de 
geldkost voor auto pool dan voor auto solo omdat de kosten verdeeld worden over een groter aantal inzittenden. 
Aangezien Scenario A, B, E en F hogere heffingen inhouden dan Scenario C en D hebben zij ook een groter effect.  

Daarnaast ziet men dat de impact op het aantal reizigerskm met de auto in alle scenario’s groter is in de periodes 
met een spitstarief dan in de periodes met een daltarief. Tijdens de avond/nacht ziet men kleine dalingen of een 
lichte stijging. 
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Figuur 33: Reizigerskm in het BHG per vervoermiddel en dagdeel (gemiddelde weekdag) 
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Figuur 34: Reizigerskm per auto in het BHG (excl. autosnelwegen) (gemiddelde weekdag) 

 

De volgende figuur geeft de impact op het aantal reizigerskm met de auto en voor alle modi samen in het 
weekend. Zoals eerder aangegeven in Deel 3.3.2 moeten deze effecten voorzichtig geïnterpreteerd worden omdat 
er weinig informatie beschikbaar is over de substitutie tussen week- en weekenddagen. Er is een lichte stijging van 
het aantal reizigerskm per auto in het weekend. De stijging van het aantal reizigerskm in het weekend voor alle 
vervoersmiddelen samen is kleiner dan voor de auto, wat wijst op een lichte toename van het aandeel van de auto 
in het weekend.  
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Figuur 35: Reizigerskm in het BHG (excl. autosnelwegen) – gemiddelde weekdag, zaterdag, zondag 

 

Effect op het autosolisme 

Dit deel bekijkt in meer detail het autogebruik van de autosolisten en de auto poolers. In de baseline is het 
aandeel van de solorijders in de autokm in het BHG op een gemiddelde weekdag ongeveer 65,5 % (zie de 
onderstaande figuur). Hun aandeel is groter tijdens de ochtendspits en ’s nachts dan de rest van de dag. Door de 
SmartMove-heffingen daalt hun aandeel tot 63,5 % à 64 %, afhankelijk van het scenario. Dit is een combinatie van 
de impact per dagdeel en de wijziging van het aandeel van het verkeer in de verschillende dagdelen. 

  

 

Figuur 36: Aandeel solorijders in de autokm in het BHG (excl. autosnelwegen) (gemiddelde weekdag) 

 

De bezettingsgraad van de auto gaat licht omhoog door de SmartMove-heffingen, met een iets sterkere stijging 
tijdens de spitsperiodes dan in de dalperiodes (zie onderstaande figuur). In de baseline is de bezettingsgraad 
gemiddeld 1,34. Dit stijgt naar 1,37 in Scenario B en 1,36 in de andere scenario’s.  
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Figuur 37: Bezettingsgraad auto in BHG (excl. autosnelwegen) (gemiddelde weekdag) 

 

Uit de volgende figuur blijkt dat het aandeel van de solorijders in de reizigerskm per auto daalt van 48,7 % in de 
baseline naar 46,5 à 46,6 % in Scenario A, B en E en ongeveer 46,8 tot 47 % in de drie andere scenario’s. Men ziet 
een daling in alle periodes van de dag. 

 

 

Figuur 38: Aandeel solorijders in reizigerskm per auto in het BHG (excl. autosnelwegen) (gemiddelde weekdag) 

 

De volgende figuur geeft tot slot het effect van de SmartMove-heffingen op het aantal reizigerskm dat als 
autosolist wordt gereden, voor een gemiddelde weekdag en per dagdeel. Zoals verwacht zijn de effecten het 
grootst in de periodes dat de heffingen gelden. 
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Figuur 39: Reizigerskm in het BHG per auto als solorijder (gemiddelde weekdag) 

 

3.3.5 INKOMSTEN VAN DE HEFFINGEN 

De volgende figuur geeft een inschatting van de tolinkomsten die gegenereerd worden door de basisheffing en de 
kilometerheffing in het BHG.  

 

  

Figuur 40: Inkomsten basisheffing en kilometerheffing (jaarbasis) – miljoen euro 

 

In Scenario A en B worden de inkomsten geschat op respectievelijk 483 en 497 miljoen euro per jaar. Iets meer dan 
de helft wordt betaald in de vorm van de basisheffing en de rest komt voor rekening van de kilometerheffing. De 
berekeningen houden rekening met de aanpassing van de transportkeuzes zoals hierboven beschreven. Zonder 
gedragsaanpassingen zouden de inkomsten in deze twee scenario’s ongeveer 11 % hoger liggen. De inkomsten 
zijn hoger in Scenario B dan in Scenario A omdat in Scenario B de heffingen ook moeten betaald worden in de 
periode tussen 19u en 21u. 

In Scenario C en D zijn de inkomsten lager. In deze scenario’s zijn de bedragen van de basisheffingen gehalveerd 
ten opzichte van de twee eerste scenario’s (zie Deel 3.2). In Scenario C gelden daarnaast dezelfde tarieven voor de 
kilometerheffing, terwijl in Scenario D de tarieven voor de kilometerheffing iets hoger liggen. Dit verklaart waarom 
de opbrengsten iets hoger zijn dan in Scenario C. In deze twee scenario’s nemen de basisheffingen respectievelijk 
36 % en 34 % van de opbrengsten voor hun rekening. Zonder gedragsaanpassingen zouden de inkomsten 8 à 9 % 
hoger liggen. 
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In Scenario E zijn de inkomsten gelijkaardig als in Scenario A. Het aandeel van de inkomsten uit de basisheffing is 
echter kleiner dan in dat scenario, namelijk 39 %. Zonder gedragsaanpassingen zouden de inkomsten in 
Scenario E ongeveer 12 % hoger liggen.  

In Scenario F tenslotte, dat dezelfde basisheffing hanteert als Scenario E maar lagere kilometerheffingen, zijn de 
verwachte inkomsten met 432 miljoen euro per jaar lager dan in Scenario E. Hiervan wordt 44 % gegenereerd door 
de basisheffing. Indien er geen gedragseffecten zijn, zouden de inkomsten in dit scenario ongeveer 10 % hoger 
zijn. 

De figuur maakt eveneens een inschatting van het aandeel dat betaald wordt door de inwoners en de bezoekers. 
In alle scenario’s is het aandeel van de inwoners gelijkaardig, namelijk ongeveer 60 %. 
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4. OCCASIONELE GEBRUIKERS 

4.1 INLEIDING 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) is een regio met een sterke connectie met de andere gewesten. 
Bovendien is er heel wat toerisme, en zijn er de talrijke buitenlandse zakelijke bezoekers. Veel van hen komen met 
de auto. We verwachten dan ook dat er veel occasionele gebruikers zullen zijn voor de tolheffing. 

Wanneer er een secundair systeem wordt voorzien, is het als eerste nuttig om het de app voor het primair 
tolsysteem (kilometerheffing) zo toegankelijk mogelijk te maken zodat het gebruiksgemak voor de occasionele 
gebruikers zo hoog mogelijk is, en men zoveel mogelijk hiervan gebruik maakt. Toch is het aan te raden om ook 
een secundair systeem te voorzien.  

Het secundair systeem kan ook dienen als back-up oplossing voor reguliere gebruikers die een technische storing 
ondervinden of ondervonden hebben (batterij, plat, geen connectie). Een derde mogelijke doelgroep is de 
gebruiker die vergeten is de app aan te zetten en zich wil regulariseren. Deze regularisatie kan bv. beperkt worden 
in de tijd (bv. tot middernacht, binnen de 24 uur, binnen de week). Bij deze optie wordt het secundair systeem niet 
als een systeem van tolheffing aanzien, maar als regularisatiesysteem. Een vierde categorie zijn de mensen zonder 
smartphone, die geen dataverbinding hebben, of niet machtig zijn om (de applicatie op) een smartphone te 
hanteren. 

Voor een secundair systeem is de technische oplossing meestal een inboeksysteem. Bij een inboeksysteem koopt 
de gebruiker een elektronisch dagticket. Dit kan via het internet, via sms of via ticketmachines die langs het 
wegennet geplaatst zijn. Zo’n systeem voorziet niet in heffingen gebaseerd op afstand. Het is echter een 
praktische oplossing voor ongepland rijden voor een verscheidenheid van gebruikerstypen. Het kan ook 
gepresenteerd worden als een preventief handhavingsproces voor gebruikers die niet in orde zijn met de 
tolheffing (defecte registratie-eenheid, probleem met betaling, …).  

De vraag stelt zich nu hoeveel van zulke occasionele gebruikers er te verwachten zijn, en welk tarief voor hen 
redelijk is. 

 

4.2 SCHATTING AANTAL OCCASIONELE GEBRUIKERS 

Het aantal occasionele gebruikers werd bepaald aan de hand van de cijfers van de LEZ-zone. In de LEZ-zone staan 
ongeveer 200 ANPR-camera’s, die heterogeen verspreid staan over het grondgebied van BHG met meer camera’s 
aan de rand van BHG en aan de grote verbindingswegen. De verkregen data is tweedelig en bestaat enerzijds uit 
het aantal passages dat elke camera registreert. Het tweede deel omvat een registeruittreksel van het DIV met de 
informatie over de passant. Uit onze informatiebronnen schatten we dat het aantal voertuigen gedetecteerd door 
ANPR-camera’s in Brussel hoofdstedelijk gewest ongeveer met 63 % horen opgeschaald te worden. Er is namelijk 
een deel van BHG waar minder camera’s staan, camera’s tellen vaak enkel de voertuigen op de eerste rijstrook en 
hebben soms een panne. 

We hebben de ANPR-data van de maand februari 2020 verder geanalyseerd om het aantal occasionele gebruikers 
te bepalen. Deze maand is de meest recente volledige maand, zonder krokusvakantie, en pre-Coronacrisis.  

In de volgende figuur is het aantal unieke voertuigen te vinden. We zien dat elke werkdag ongeveer 560.000 
verschillende voertuigen in de LEZ-zone in Brussel rijden (na opschaling met factor 1,63. We meten dit door het 
aantal unieke nummerplaten die die dag gezien zijn in Brussel te meten. Op zaterdag en zondag zijn er wat minder 
nummerplaten dan op een werkdag. 
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Bron: LEZ-data, bewerkt door TML o.a. door opschaling met factor 1,63 

Figuur 41: Aantal unieke nummerplaten per dag in februari 2020  

 

Van de 493.572 voertuigen die op zaterdag 1 februari 2020 in het LEZ-zone van Brussel rondreden, zien we er een 
groot deel van terug op zondag 2 februari. Toch zijn er op 2 februari nog 186.544 nieuwe voertuigen. Op maandag 
3 februari zijn er wederom 272.362 nieuwe voertuigen te zien. In het verdere verloop van de maand daalt dat 
(uiteraard) maar wordt niet nul. Op het einde van de maand, op 29 februari 2020, zien we nog steeds 37.959 
nieuwe nummerplaten verschijnen, die die maand nog niet in Brussel gezien zijn. Dit is te zien in volgende figuur. 
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Bron: LEZ-data, bewerkt door TML o.a. door opschaling met factor 1,63. 

Figuur 42: Aantal unieke nieuwe nummerplaten per dag in februari 2020 

 

Om het tijdsverloop voor een langere periode te schatten werd een exponentiële functie gefit. We zien dat de 
waarde convergeert naar 27.800 unieke nummerplaten per dag. Dat wil zeggen dat op elke willekeurige dag er 
27.800 nummerplaten in Brussel rondrijden die nog nooit eerder in Brussel gezien zijn door een LEZ-camera.  

Dit zijn niet per se nieuwe personen, maar kunnen ook bestaande personen zijn die met een nieuw voertuig (en 
nieuwe nummerplaat) rijden. Het is niet eenvoudig om de unieke gebruikers en de unieke nummerplaten te 
onderscheiden. 

Ter illustratie is hieronder te zien hoeveel nieuwe nummerplaten er in België werden uitgereikt in februari 2020: 
66.586 voor personenwagens. Op basis van de cijfers voor 2019 (812.113 nieuwe nummerplaten) kunnen we 
zeggen dat dit een gemiddelde maand is. 

Tabel 9: Aantal uitgereikte nummerplaten in februari 2020 

 
Bron: DIV, FOD Mobiliteit en Vervoer 
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Ter illustratie geven we hier ook mee hoeveel verschillende gebruikers (verschillende nummerplaten) er in de 
tolheffing te verwachten zijn. Merk op dat deze curve blijft stijgen met gemiddeld 27.800 per dag. We verwachten 
op 1 jaar tijd 9.367.060 verschillende nummerplaten te zien.  Dit is wellicht een overschatting. In 2019 
registreerden de LEZ camera’s 3 miljoen unieke Belgische nummerplaten en 1,2 miljoen buitenlandse 
nummerplaten in de categorie M1, M2, M3 en N1 (vrachtwagens, bestelwagens en personenwagens). 

 

 
Bron: LEZ-data, verwerkt door TML 

Figuur 43: Cumulatief aantal unieke nieuwe nummerplaten per dag in februari 2020 

 

4.3 TARIEFMETHODOLOGIE SECUNDAIR SYSTEEM 

Ook voor het secundair systeem moeten tarieven worden vastgelegd. De tarieven voor het secundair systeem 
hangen samen met de tarieven voor de normale tolheffing. In principe moeten de tarieven hetzelfde zijn. Echter, 
door de aard van het secundair systeem kunnen er evenwel verschillen optreden. Zo kan het aantal gereden km 
niet in rekening worden gebracht. 

Voor de differentiatie van het tarief naar het tijdstip van de dag kan de basisheffing gevolgd worden, die reeds 
gedifferentieerd is naar spits en daluren. Wanneer het voor de gebruiker onduidelijk is in welke periode hij gaat 
rijden (of gereden heeft), moet het spitstarief worden aangerekend. 

Voor het gedeelte kilometerheffing moet een oplossing gezocht worden in een vast aantal kilometer. Er moet dan 
een evenwicht gevonden worden tussen een gemiddeld aantal kilometer aan te rekenen (maar dit heeft als nadeel 
dat sommige gebruikers goedkoper kunnen rijden via het secundair systeem) of een hoog aantal kilometer aan te 
rekenen (wat als onbillijk kan worden aangezien). 

Het is vrij eenvoudig om met een dagticket een onderscheid te maken naar type voertuig, waarbij de registratie op 
dezelfde manier verloopt als voor het gewone tolsysteem. Gebruikers die kun fiscale pk (of cc) niet kunnen of 
wensen kenbaar te maken betalen het duurste tarief.  
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5. LITERATUUROVERZICHT EN CONTEXT: DE SOCIO-ECONOMISCHE IMPACT VAN 
CONGESTIEHEFFINGEN, EN DE CONTEXT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

5.1 INLEIDING 

Mobiliteit is een belangrijk ingrediënt van ons moderne sociale en economische leven, en de vooruitgang in de 
transporttechnologie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de vooruitgang in onze welvaart en welzijn. 
Mobiliteit is belangrijk voor onze stedelijke centra, waar in het geval van de EU ongeveer 85 % van het bruto 
binnenlands product (BBP) wordt gegenereerd. De auto is de meest frequente vervoerswijze voor het woon-
werkverkeer, goed voor meer dan 36 % van alle verplaatsingen van de mensen die in Brussel werken (IBSA, 2020). 
De voortdurende groei van het vervoer en de mobiliteit gaat echter gepaard met een belangrijke maatschappelijke 
kost, en een aanzienlijk deel van deze kosten wordt niet gedragen door de personen of bedrijven die zich 
verplaatsen, maar door de rest van de maatschappij. Deze zogenaamde externe kosten bestaan uit congestie, 
luchtverontreiniging, klimaatverandering, geluidshinder, risico's op ongevallen, slijtage van de infrastructuur, 
enzovoort, en vormen een belangrijke belasting voor het sociaal en economisch welzijn van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en haar inwoners. 

5.2 EXTERNE KOSTEN EN BELASTINGEN 

De congestie op de wegen is typisch de belangrijkste externe kostencomponent, niet alleen omdat het de hoogste 
monetaire kosten met zich meebrengt, maar ook omdat het de andere externe kosten van het wegvervoer 
vergroot. Congestie gaat gepaard met inefficiëntie omdat personen en bedrijven bij de beslissing over hun 
verplaatsingen, met inbegrip van de vervoerswijze, de route en het tijdstip van de reis, rekening houden met hun 
eigen privé-kosten van de reis (tijdskosten, voertuig- en brandstofkosten, ticketprijs, enz.), maar niet met de extra 
tijdskosten die zij veroorzaken voor de andere weggebruikers. In het landenrapport van 2019 over België merkt de 
Europese Commissie (2019) op dat "het gemiddelde aantal uren dat men in België per jaar in de file staat is 
gestegen van 35,8 in 2014 tot 39,1 in 2017, waardoor het land na Malta en het Verenigd Koninkrijk een van de drie 
slechtst presterende landen van de EU is. In stedelijke agglomeraties bedroeg de vertraging per bestuurder in 
2017 zelfs 48,8 uur. De kosten van de verkeersopstoppingen werden in het stabiliteitsprogramma 2017-2020 
beschreven, waarbij werd gesteld dat de waarschijnlijke kosten volgens de evaluaties van de Commissie, de OESO 
en het IMF 1 à 2% van het bbp of 4,3 à 8,6 miljard euro zouden bedragen".  

Het aantal uren dat dagelijks verloren gaat door de congestie rond Brussel als percentage van de tijd die wordt 
besteed aan het totaal aantal uitgevoerde voertuigkilometers bedroeg 25 % in 2018, het hoogste percentage in 
België (Vlaams Verkeerscentrum, 2020a, 2020b). Volgens de TomTom-verkeersindex had Brussel in 2019 een 
congestieniveau van 38 %, een stijging van 1 % ten opzichte van 2018. Dit betekent dat de gemiddelde ritduur op 
een verzadigde weg 38 % hoger ligt dan op een weg zonder congestie (TomTom, 2020). Inrix geeft aan dat er in 
2017 195 uren per persoon per jaar verloren gingen door congestie in Brussel, 1 % meer dan in 2016 (Inrix, 2020). In 
een rapport van het Federaal Planbureau berekenen Hoornaert en Van Steenbergen (2019) dat als de externe 
kosten van het wegvervoer door de reizigers in rekening zouden worden gebracht, dit zou resulteren in een netto 
winst van 2,3 miljard euro per jaar, waarvan het grootste deel, 1,3 miljard euro per jaar, in de vorm van een 
vermindering van het tijdverlies in het resterende verkeer. Deze schattingen van de kosten van tijdverlies in het 
verkeer als gevolg van congestie moeten worden geïnterpreteerd als een ondergrens voor een schatting van de 
totale inefficiëntiekosten door congestie op de weg, omdat ze alleen rekening houden met de tijd die 
daadwerkelijk verloren gaat op de weg. Ze houden geen rekening met de zogenaamde 'planningskosten', d.w.z. 
de kosten van mensen die hun mobiliteitsgedrag aanpassen aan de onbetrouwbaarheid van de reistijd als gevolg 
van de files. Als men een half uur eerder vertrekt om te werken of voor een vergadering om op tijd te zijn in het 
geval van een belangrijke verkeersopstopping, maar het verkeer op die dag vlot verloopt, dan gaat er geen tijd 
verloren in het verkeer, maar zal men toch een half uur hebben verspild op zijn of haar bestemming, wachtend op 
het begin van het werk of de vergadering. Het in aanmerking nemen van deze planningskosten zal resulteren in 
een veel hogere inschatting van de congestiekosten.  

Een meer fundamentele indirecte kost van congestie op de wegen is nog moeilijker te kwantificeren: het verlies 
aan agglomeratie-effecten in grote bevolkingscentra. Agglomeratie-effecten zijn een van de belangrijkste 
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drijvende krachten achter de productiviteitsgroei van economische centra zoals het BHG. Zij hangen samen met 
de schaalvoordelen van een cluster van intense economische activiteiten die hooggespecialiseerde arbeid en 
productie aantrekken en er een markt voor creëren. De veelheid aan potentiële klanten stelt werknemers in staat 
om zich sterk te specialiseren bv. in een deelgebied van het intellectueel eigendomsrecht of als consultants rond 
specifieke vormen van cloud computing, waarvoor ze elders onvoldoende klanten zouden vinden. De grootste 
voorbeelden van geclusterde specialisatie in Brussel zijn de informatie-technologiecluster (multimedia en 
software), de life science cluster en de farmaceutische cluster ten zuiden van Brussel (Clark et al., 2016). Deze 
beschikbaarheid van hooggespecialiseerde arbeidskrachten en diensten verhoogt op zijn beurt de productiviteit 
van de bedrijven die in het dichte economische netwerk in het bevolkingscentrum werken, wat de hogere 
productiviteit en het hogere loonniveau in deze bevolkingscentra en economische hubs verklaart. 

Tegelijkertijd trekt de nabijgelegen beschikbaarheid van een meer algemeen geschoolde of ongeschoolde 
beroepsbevolking de economische activiteit naar de bevolkingscentra. Voor het overzicht van de agglomeratie-
externaliteiten die innovatie en productiviteitsgroei in stedelijke gebieden stimuleren, zie bijvoorbeeld Acs (2003), 
Combes en Lafourcade (2012), De Groot, Poot en Smit (2009). In de context van België is de Brusselse agglomeratie 
het centrum van de Belgische economische activiteit. Sommigen beschouwen België zelfs als een monocentrische 
economie met Brussel als ruggengraat (Thisse en Thomas, 2007). De evolutie van de werkgelegenheidspatronen 
bevestigt dit standpunt, waarbij Brussel en zijn omgeving verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de 
werkgelegenheid op nationaal niveau (Halleux, 2012). Clark et al. (2016), die het concurrentievermogen van 
Brussel beoordelen met behulp van de componenten "governance", "concurrentieklimaat", "agglomeratie" en 
"aantrekkelijkheid voor talent", schatten de agglomeratiecomponent als de belangrijkste kracht van Brussel en de 
belangrijkste drijvende kracht achter het concurrentievermogen van de stad. De toegankelijkheid van de 
bevolkingscentra zoals het BHG is echter een belangrijke voorwaarde voor agglomeratie-effecten om de 
productiviteitsgroei te bevorderen. De voortdurend toenemende congestie op de wegen verhindert bedrijven 
steeds meer om toegang te krijgen tot gespecialiseerde arbeidskrachten, expertise en diensten, en maakt het 
moeilijker voor bedrijven om werknemers aan te trekken. Congestie is de belangrijkste reden waarom veel 
bedrijven en grote hoofdkantoren naar de luchthavenzone buiten Brussel zijn verhuisd en het draagt aanzienlijk 
bij tot de economische agglomeratienadelen (Clark et al., 2016). Als de overmatige congestie op de wegen de 
bedrijven ertoe dwingt om te verhuizen van het BHG naar meer perifere locaties, dan schaadt dit niet alleen de 
economische activiteit, de werkgelegenheid en de belastinggrondslag in het gewest. Door de economische 
activiteit weg te halen uit Brussel, lopen we ook het risico dat we de agglomeratie-effecten verzwakken, waardoor 
de productiviteitsgroei van de Belgische economie en de welvaart van de bevolking in haar geheel wordt 
belemmerd. De literatuur suggereert dat de bereikbaarheid en de mobiliteit de economische geografie bepalen, 
dat congestie de metropolitane groei vertraagt en de agglomeratievoordelen tegengaat (Sweet, 2011). 

Telewerken en de vooruitgang van de telecommunicatietechnologieën hebben een enorme impuls gekregen door 
de Covid-19-crisis, en nieuwe werkgewoontes zullen na deze crisis waarschijnlijk blijven bestaan. Deze 
oplossingen zijn slechts een gedeeltelijke oplossing voor de slechtere bereikbaarheid door congestie. Zelfs in de 
digitale economie blijven de fysieke nabijheid en de agglomeratie-effecten van essentieel belang. Dit wordt het 
best geïllustreerd door het legendarische belang van sommige technologische hubs zoals Silicon Valley of Seattle. 
Dit benadrukt het belang van agglomeratie-effecten voor dezelfde industrie waarvan sommigen hopen dat zij een 
alternatief zou bieden voor fysieke nabijheid en mobiliteit. 

Naast congestie veroorzaakt het wegverkeer ook belangrijke externe kosten in de vorm van luchtverontreiniging, 
geluidshinder, klimaatverandering, enz. Wat betreft de emissies van broeikasgassen moet België tegen 2030 
voldoen aan een emissiereductiedoelstelling van -35 % ten opzichte van haar uitstoot in 2005 in de sectoren die 
niet onderhevig zijn aan emissiehandel (niet-ETS). Het niet halen van deze doelstellingen leidt tot belangrijke 
boetes. Het BHG heeft daarenboven de verbintenis aangegaan om zijn broeikasgasemissies tegen 2025 met 30 % 
te verminderen in vergelijking met 1990 (Pact van de Burgemeesters) en in haar algemene beleidsverklaring voor 
de regeerperiode 2019-2024, legt het BHG zich een doelstelling op van 40% minder broeikasgasuitstoot in 2030 
ten opzicht van 200529.  

Het wegverkeer is verantwoordelijk voor ongeveer 45 % van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in Europa (EEA, 
2019) en voor een belangrijk deel van de totale uitstoot van andere belangrijke polluenten. Luchtverontreiniging is 

 
29 Bron: https://leefmilieu.brussels/het-leefmilieu-een-stand-van-zaken/volledige-versie/klimaat/emissies-van-broeikasgassen 
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momenteel een van de belangrijkste gezondheids- en milieuproblemen in het BHG. De belangrijkste redenen zijn 
transportgerelateerde emissies van stikstofdioxide (NO2) en fijn stof. In 2018 was het wegverkeer verantwoordelijk 
voor 63 % van de NOx-emissies en voor 29 % van de PM2,5-emissies in het BHG. In 2017 was het verantwoordelijk 
voor 36 % van de PM10-emissies in het BHG (Leefmilieu Brussel, 2020a&b). In de 2020 Air Quality Index, die deel 
uitmaakt van de Environmental Performance Index van het Yale Center for Environmental Law & Policy, staat 
België op de 20ste plaats van 180 landen en op de 12de plaats van de EU-28 landen (Wendling et al., 2020).  

Brussel is de stad met de hoogste kosten van luchtvervuiling in België. De totale jaarlijkse schade wordt geraamd 
op 1,6 miljard euro in 2018. Indien uitgedrukt per hoofd van de bevolking in het BHG, komt dit neer op 3 % van het 
BBP per capita (De Bruyn en De Vries, 2020). 

Tabel 10: De kosten van luchtverontreiniging in Belgische steden 

 
Bron: De Bruyn en De Vries (2020) 

 

Uit de factsheet luchtvervuiling 2020 van het Europees Milieuagentschap blijkt dat luchtvervuiling in de vorm van 
fijn stof (PM2,5), NO2 en ozon in 2018 verantwoordelijk was voor respectievelijk 7 400, 1 200 en 350 vroegtijdige 
sterfgevallen in België (EEA, 2020). De bevolking van het BHG is bijzonder kwetsbaar voor deze 
gezondheidsrisico's, gezien de hoge bevolkingsdichtheid en de hoge concentraties van luchtvervuiling door het 
wegverkeer, de residentiële sector en de industrie. Ademhalingsziekten waren in 2016 de derde meest 
voorkomende doodsoorzaak in het BHG en waren verantwoordelijk voor iets meer dan 10 % van alle sterfgevallen 
(IBSA, 2020). 

 

 

Bron: EEA, factsheet België 2020 (https://www.eea.europa.eu/themes/air/country-fact-sheets/2020-country-fact-
sheets/belgium-air-pollution-country) 

Figuur 44: Luchtverontreiniging door NOx in België - trends en bronnen  
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Bron: Bruxelles Environnement (2020) (https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/REE_ed2020_FR) 

Figuur 45: Aantal gezonde levensjaren verloren door geluidshinder van transport in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(2016)  

 

Congestie, luchtverontreiniging, geluidshinder en de andere externe kosten van het wegvervoer lopen op dit 
moment hoog op omdat de meeste weggebruikers niet voldoende rekening houden met de kosten die hun 
weggebruik met zich meebrengt voor de rest van de samenleving. Het opleggen van een belasting op het 
weggebruik kan hen in de juiste richting sturen door hen indirect met deze kosten te confronteren.  

Natuurlijk betalen burgers en bedrijven al belastingen wanneer zij zich verplaatsen met de auto. Naast de meer 
algemene btw betaalt men brandstofaccijnzen, een jaarlijkse verkeersbelasting (JVB) en een belasting op de 
inverkeerstelling (BIV) bij de registratie van een nieuw of tweedehands voertuig (cfr. infra voor meer details over 
deze belastingen). Hoewel deze belastingen individueel verschillen naar gelang het type auto en het autogebruik, 
zijn ze vaak een slechte weergave van de externe kosten van het autogebruik. Beschouwen we eerst de 
brandstofaccijnzen. De accijnzen die men betaalt zijn een eenvoudige functie van het aantal kilometers dat 
iemand rijdt en de brandstofefficiëntie van het voertuig. Het bedrag dat men betaalt aan brandstofaccijnzen is dus 
evenredig met de broeikasgassen, zoals koolstofdioxide (CO2), die worden uitgestoten. Het bedrag is echter een 
zeer slechte weergave van de extra files, de plaatselijke luchtvervuiling en de geluidshinder die men veroorzaakt, 
omdat deze kosten afhankelijk zijn van de plaats en het tijdstip van het gebruik van de auto. De emissies van 
fijnstof of NOx veroorzaken veel meer gezondheidsschade wanneer er in het centrum van Brussel wordt gereden, 
waar veel meer wordt ingeademd dan wanneer er met dezelfde auto in de Ardennen wordt gereden. Op dezelfde 
manier veroorzaakt het rijden met een auto tijdens de spitsuren in het centrum van Brussel veel meer files en 
tijdverlies voor andere bestuurders, dan het rijden op dezelfde route 's nachts, wanneer de wegen quasi leeg zijn. 
De accijnzen die worden betaald op een liter diesel zijn gelijk wanneer de brandstof 's nachts in de Ardennen of in 
het centrum van Brussel tijdens de spitsuren wordt gebruikt, en zijn als zodanig een slechte weergave van de 
externe kosten die het autogebruik met zich meebrengt voor de rest van de samenleving. 

Hetzelfde argument geldt voor de JVB. Deze belasting varieert met het type auto, maar niet met het werkelijke 
autogebruik. De belasting is gelijk als er 4000 km per jaar met een auto wordt gereden, of als er dagelijks wordt 
gereden, en er veel kilometers in het centrum van Brussel worden afgelegd op piekmomenten. De BIV is ten slotte 
hoger als men een auto met een grotere motorinhoud registreert. Het is echter een transactiebelasting, die alleen 
wordt betaald wanneer men een nieuwe (of tweedehands) auto registreert. De belasting ontmoedigt dus de 
aankoop van een recentere en minder vervuilende auto’s, wat bijdraagt tot een ouder en dus vervuilender 
wagenpark. Dit wordt nog versterkt door het feit dat deze belasting voor oudere auto's lager is. Hoewel dit 
kenmerk natuurlijk terecht wordt ingegeven door sociale overwegingen, heeft het ook een pervers neveneffect in 
termen van de gemiddelde leeftijd van ons wagenpark, en dus van de totale luchtvervuiling.  

Om de congestie op de wegen, de gezondheidsrisico's van luchtvervuiling en de andere externe kosten van het 
wegvervoer in het BHG beter te beheren, is een flexibeler en slimmer belastingstelsel, dat beter aansluit bij de 
werkelijke maatschappelijke kosten van het wegvervoer, zeer wenselijk. Slimme kilometerheffingen, die het 
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gebruik van de weg belasten in functie van de frequentie, het tijdstip en de plaats ervan, vormen een dergelijk 
instrument. 

5.3 SOCIALE EFFECTEN – LESSEN VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

Wat leert de internationale ervaring met congestie- en kilometerheffingen ons dan over de socio-economische 
impact ervan in het geval van het BHG? De belangrijkste conclusie lijkt te zijn dat de sociaal-economische impact 
van deze heffingen in grote mate afhangt van de precieze wijze waarop een dergelijke heffing wordt ingevoerd en 
van de lokale omstandigheden: geografie, inkomensverdeling, mobiliteitspatronen, beschikbaarheid van haalbare 
alternatieven, enz. Dit is zowel goed als slecht nieuws. Dit is zowel goed als slecht nieuws. Het is slecht nieuws 
omdat er geen kant-en-klare recepten bestaan om de beste congestieheffing voor het BHG te implementeren. Het 
is goed nieuws, want het betekent dat het Gewest meer vrijheid heeft in de keuze van het juiste schema voor de 
congestieheffing om haar doelstellingen op het vlak van verkeersmanagement, fiscale inkomsten en sociale 
rechtvaardigheid te bereiken. 

Dit betekent echter niet dat er niets te leren valt van de internationale ervaring als het gaat om de sociale 
gevolgen van congestieheffingen. Bij het bestuderen van de sociale impact van een dergelijke hervorming willen 
we weten hoe de last van een dergelijke belasting verdeeld is over verschillende soorten huishoudens: rijk en arm, 
maar ook jong en oud, man of vrouw, alleenstaand of groot huishouden met kinderen, als functie van status op de 
arbeidsmarkt, enz. We willen niet alleen nagaan wat het bedrag is aan congestieheffing dat deze verschillende 
types van huishoudens moeten betalen, en wat het algemene effect van de SmartMove-hervorming is op hun 
besteedbaar inkomen, maar ook wat het effect is op hun algemene welvaart. Immers, als een arm gezin zijn auto 
niet gebruikt op het moment dat er een congestieheffing moet worden betaald, zal het geen extra belasting 
betalen, maar zal het toch het effect van de congestieheffing voelen in termen van minder congestie of mogelijk 
kortere reistijden.  

Laten we dan een aantal argumenten in overweging nemen die een congestieheffing zowel progressief als 
regressief kunnen maken. Een eerste argument is eenvoudig: gemiddeld genomen bezitten en gebruiken gezinnen 
met een gemiddeld en hoog inkomen vaker een auto dan gezinnen met een lager inkomen. Dit is ook het geval 
voor de Belgische gezinnen, maar nog meer voor de gezinnen die in het BHG wonen. De volgende figuur toont het 
autobezit in België en in het BHG, op basis van de Monitor-gegevens van de FOD Mobiliteit en vervoer voor 2017. 
We zien dat het autobezit verhoudingsgewijs meer afhangt van het inkomen in Brussel dan in de rest van België: 
waar het vergelijkbaar is met de rest van België voor de huishoudens met een maandelijks besteedbaar inkomen 
van 5000 euro en meer, is het duidelijk lager dan in de rest van België voor de huishoudens met een lager 
inkomen, en vooral voor de huishoudens met een maandelijks besteedbaar inkomen van minder dan 2000 euro. 
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Bron: eigen berekeningen op basis van Monitor-enquête (FOD Mobiliteit en Vervoer) 

Figuur 46: Relatie tussen inkomen en autobezit 

 

Als de gereden kilometers en het type auto van belang zijn voor de congestieheffing, zoals het geval is bij 
SmartMove, dan moeten we weten hoe deze twee variabelen variëren met het inkomen. Dezelfde Monitor-
enquête toont aan dat huishoudens die in het BHG wonen gemiddeld minder kilometers afleggen dan inwoners 
van de twee andere gewesten, en dit voor alle inkomensklassen. Bovendien hebben huishoudens met een hoger 
inkomen meestal een duurdere auto. 

 
Bron: eigen berekeningen op basis van Monitor-enquête (FOD Mobiliteit en Vervoer) 

Figuur 47: Relatie tussen inkomen en jaarlijks aantal autokm 
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Bovenstaande elementen suggereren dat huishoudens met een hoger inkomen gemiddeld een hogere 
congestieheffing zullen betalen. Dit is echter niet voldoende om de belasting progressief te maken, aangezien een 
lagere belasting nog steeds een groter deel van het inkomen van huishoudens met een laag inkomen kan 
vertegenwoordigen. Als de effectief betaalde congestieheffing een relatief vlakke functie van het gezinsinkomen 
is, omdat de verschillen in autotypes en gereden kilometers niet erg groot zijn, dan kan de congestieheffing op 
zich nog steeds regressief zijn, d.w.z. dat de belasting nog steeds een groter deel van het inkomen van 
huishoudens met een laag inkomen kan vertegenwoordigen dan voor de huishoudens met een hoger inkomen het 
geval is.  

Het verminderen van de congestie op de weg is een expliciete doelstelling van de congestieheffing. Als ze 
succesvol is, zal ze de reistijd verminderen van al diegenen die ervoor kiezen om tijdens de belaste uren met hun 
auto te blijven rijden. Ook al is de gemiddelde tijdswinst niet per se verschillend voor huishoudens met een hoog 
en een laag inkomen, weten we dat hogere inkomens over het algemeen een hogere tijdswaardering hebben. De 
tijdwinst zal dus gemiddeld meer waard zijn voor huishoudens met een hoger inkomen, zodat dit voordeel van de 
congestieheffing regressief is (zie Foster (1974), of Lindsey en Verhoef (2001)). 

Deze vermindering van de congestie en reistijden is natuurlijk alleen van belang als voldoende mensen besluiten 
niet meer met de auto te rijden tijdens het spitsuur of een andere belaste periode, maar tijdens de daluren of een 
andere vervoerswijze te gebruiken (of om zich niet meer te verplaatsen). Om de sociale impact van de 
congestieheffing te kunnen beoordelen, is het essentieel om te weten welke sociaal-economische profielen van 
huishoudens hun gedrag voornamelijk aanpassen. Dit kan in twee richtingen gaan. Voor huishoudens met een 
hoger inkomen zal de verschuldigde congestieheffing gemiddeld een kleiner deel van hun totale koopkracht 
vertegenwoordigen, zodat ze waarschijnlijk minder prijsgevoelig zullen zijn en dus minder geneigd zullen zijn om 
hun gedrag aan te passen in functie van de congestieheffing. Anderzijds hebben werknemers met een lager 
inkomen vaak minder controle over hun eigen agenda en zijn ze minder flexibel om hun mobiliteit te herschikken 
in functie van de congestieheffing (Giuliano, 1994; Ubbels en Verhoef, 2005). De sociale impact van deze 
gedragsveranderingen is een empirische vraag, en hangt voor een gegeven congestieheffing af van de lokale 
socio-economische en geografische context.  

Een belangrijke factor in de beslissing om tijdens de spitsuren minder met de auto te rijden is de beschikbaarheid 
van haalbare alternatieven. Als er betrouwbaar openbaar vervoer of goede fietsinfrastructuur beschikbaar is, en 
als deze alternatieve vervoerswijzen geen te grote toename van de reistijd of ongemak met zich meebrengen (als 
ze in beide opzichten superieur zouden zijn, zou het individu in kwestie ze waarschijnlijk nu al gebruiken), dan 
zullen waarschijnlijk meer mensen van vervoerswijze veranderen, en zullen de welvaartskosten van deze overstap 
klein zijn. 

Bovendien zal de lagere congestie ook de reistijd verkorten en de betrouwbaarheid van de bussen en trams 
verbeteren, in de mate dat zij drukke rijstroken en kruispunten met auto's delen. Bovendien zal een toename van 
het aantal gebruikers van het openbaar vervoer aanbieders van het openbaar vervoer in staat stellen om de 
frequentie van hun ritschema te verhogen, wat er op zijn beurt toe bijdraagt dat het openbaar vervoer een 
levensvatbaar substituut wordt voor mobiliteit met de auto - een fenomeen dat bekend staat als het 
"Mohringeffect". Dit is een voorbeeld van wat economen een 'netwerkexternaliteit' noemen, die verwijst naar 
goederen of diensten die nuttiger worden voor de consument als meer mensen er gebruik van gaan maken. Merk 
op dat dit effect in principe niet wordt gedreven door de aanbodzijde in de vorm van meer subsidies voor het 
openbaar vervoer, maar door de vraagzijde in de vorm van meer reizigers waardoor openbaar vervoerbedrijven 
een frequentere dienst kunnen aanbieden. Dit alles komt rechtstreeks ten goede aan de huidige gebruikers van 
het openbaar vervoer. Dit indirecte voordeel van congestieheffingen is typisch progressief, omdat huishoudens 
met een lager inkomen gemiddeld vaker gebruik maken van het openbaar vervoer. 

Een gemakkelijke toegang tot de economische, commerciële en culturele hotspots, een aangename en rustige 
omgeving, gezonde lucht etc. zijn allemaal gewenste kenmerken voor een plek om te wonen. De werking van de 
vastgoedmarkt maakt dat er meer vraag is naar huizen met deze kenmerken, en dat rijkere huishoudens in staat 
zullen zijn om armere huishoudens te overbieden om ze te verwerven. Als gevolg daarvan moeten huishoudens 
met een lager inkomen vaak genoegen nemen met een huis dat meer blootgesteld is aan de luchtvervuiling en de 
geluidshinder van het verkeer, en dat minder gunstig gelegen is om toegang te krijgen tot de belangrijkste 
economische en culturele centra. Een vermindering van het verkeer en van de congestie op de wegen zou leiden 
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tot minder luchtverontreiniging en geluidshinder, en dus tot lagere negatieve impacts voor de huishoudens die 
het meest blootgesteld zijn aan de luchtvervuiling en de geluidshinder. Dit zou waarschijnlijk meer ten goede 
komen aan de huishoudens met een lager inkomen. Als sommige armere huishoudens genoegen moeten nemen 
met een huis dat slechter is aangesloten op de openbare en particuliere vervoersinfrastructuur, zodat deze 
huishoudens meer afhankelijk zijn van hun auto en moeten pendelen over lange afstanden, dan zouden deze 
huishoudens er slechter aan toe zijn met een congestieheffing. Dit argument lijkt, hoewel het nog steeds waar is, 
belangrijker voor een algemeen landelijk systeem van kilometerheffing op een groot wegennet dan voor een 
compactere stedelijke congestieheffing. 

Een laatste belangrijke factor die de sociale impact van een congestieheffing bepaalt, is de manier waarop de 
belastinginkomsten worden gebruikt. Voor de meeste congestieheffingen die een merkbaar effect op het verkeer 
moeten hebben, zijn de opbrengsten veel hoger dan de operationele kosten. Eliasson en Mattsson (2006) noemen 
het gebruik van de inkomsten samen met het ontwerp van de belasting de twee belangrijkste factoren die de 
maatschappelijke impact ervan bepalen: "De twee belangrijkste factoren voor het netto-effect van de 
congestieheffing [...] zijn de initiële reispatronen en de manier waarop de inkomsten worden gebruikt". Deze 
inkomsten kunnen in principe worden gebruikt om eventuele regressieve effecten die voortvloeien uit de 
congestieheffing te compenseren. Levinson (2010) concludeert dat elke regressieve congestieheffing progressief 
kan worden gemaakt door de belastinginkomsten op passende wijze te gebruiken. 

5.4 STUDIE WEGENHEFFING VOOR LICHTE VOERTUIGEN IN VLAANDEREN 

Aangezien de bezorgdheid over de billijkheid en de inkomensongelijkheid vaak een belangrijk aandachtspunt is in 
de politieke en publieke debatten over de invoering van congestieheffingen in de hele wereld, kan het verrassend 
lijken dat het academisch onderzoek naar de sociaal-economische gevolgen van congestieheffingen tot nu toe 
vooral theoretisch van aard is. Dit komt omdat deze hervormingen meestal worden bestudeerd aan de hand van 
transportmodellen die typisch op zogenaamde “synthetische” populaties draaien en slechts beperkte informatie 
bevatten over de werkelijke inkomensverdeling en andere sociaal-economische ongelijkheden. Slechts enkele 
empirische documenten kwantificeren de impact van congestieheffingen met behulp van microgegevens. Ke en 
Gkritza (2018) beoordelen een fictieve spitsheffing per km voor Oregon en stellen vast dat deze progressief zou zijn 
in termen van het gezinsinkomen, maar dat plattelandshuishoudens relatief meer zouden betalen dan 
stadsbewoners. Yu (2020) past dezelfde methodologie toe op Beijing en vindt hetzelfde ruimtelijke verschil tussen 
stad en platteland, maar concludeert ook dat een heffing per kilometer regressief zou zijn.  

Een belangrijke uitzondering dichter bij huis is een studie van een mogelijke wegenheffing in Vlaanderen door het 
consortium Motivity. In het kader daarvan bestudeerden Heyndrickx et al.(2019) de sociale impact van een 
wegenheffing in combinatie met een reeks compenserende maatregelen, met een exclusieve focus op de impact 
op de inwoners van Vlaanderen. De onderliggende studie voor het BHG van hetzelfde consortium kan beschouwd 
worden als een uitbreiding en een voortzetting van dit werk, maar met een focus op Brussel. 

De studie voor het Vlaams Gewest richt zich op een wegenheffing op lichte voertuigen in heel Vlaanderen, voor 
verschillende tariefscenario’s. De sociale en ruimere economische impact van deze hervorming werd bestudeerd 
door Heyndrickx et al. (2019) voor twee tariefscenario’s. In beide scenario's wordt de wegenheffing 
gedifferentieerd naar voertuigtype, milieuklasse van het voertuig en wegtype. Het grondgebied van het Vlaamse 
Gewest werd verdeeld in een congestiegevoelige zone en de rest van het grondgebied. In de meer 
congestiegevoelige zone zou een hoger tarief worden toegepast. Het tarief van de wegenheffing was in beide 
scenario's ook tijdsafhankelijk. Tijdens de piekuren zou men een hogere congestieheffing betalen dan tijdens de 
daluren, waar de piek werd gedefinieerd als de periode van 7 tot 9 uur 's morgens en van 16 tot 19 uur 's avonds. 

In een eerste scenario wordt het niveau van de wegenheffing zodanig vastgesteld dat de opbrengst ervan, na 
aftrek van de operationele kosten, overeenkomt met de kosten van een minimalisering van de BIV en de JVB tot 
nul. In een tweede scenario wordt een hoger niveau van de wegenheffing in aanmerking genomen, waardoor de 
inkomsten na aftrek van de operationele kosten aanzienlijk hoger liggen dan de kosten voor het minimaliseren 
van de BIV en de JVB tot nul. Voor dit tweede scenario bestuderen Heyndrickx et al. (2019) acht verschillende 
mogelijkheden voor het gebruik van de inkomsten. Hierbij worden de extra inkomsten die door de hervorming 
worden gegenereerd, gebruikt voor de financiering van een van de volgende beleidsmaatregelen:  
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 Investeringen ter verbetering van de kwaliteit van de weginfrastructuur en het openbaar vervoer. 

 Een daling van de personenbelasting voor de Vlaamse gezinnen: een evenredige daling van de Vlaamse 
gewestelijke opcentiemen (van 33,257 % naar 19,5 %). 

 Een progressieve verlaging van de Vlaamse gewestelijke opcentiemen (in de vorm van nul gewestelijke 
opcentiemen op de eerste 5000 euro van de zogenaamde 'gereduceerde belasting staat').  

 Een verlaging van de personenbelasting voor Vlaamse gezinnen in de vorm van een fiscale jobbonus, 
d.w.z. een belastingkrediet op het arbeidsinkomen van max. 100 euro voor gezinnen met een lager 
arbeidsinkomen.  

 Een basisbudget voor kwetsbare doelgroepen: (i) een budget voor personen met een handicap met een 
voertuig die momenteel geen JVB en BIV betalen, en (ii) een budget voor personen die recht hebben op 
een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. Dit budget kan worden gebruikt om de 
wegenheffing of andere mobiliteitsdiensten te betalen.  

 Een bescheiden mobiliteitsbudget voor het woon-werkverkeer, dat wordt betaald aan alle werknemers 
die in Vlaanderen werken en/of wonen, ten belope van 317 euro per jaar voor een voltijdse werknemer. 
Dit mobiliteitsbudget kan gebruikt worden voor het betalen van de wegenheffing of voor andere 
mobiliteitsdiensten.  

 Een korting van 50 % op de wegenheffing voor het woon-werkverkeer.  

 Het vergemakkelijken of bevorderen van flexibele werktijden en thuiswerken. 

Heyndrickx et al. (2019) berekenen de impact op het netto-inkomen van elk van deze hervormingsscenario's op de 
koopkracht van een representatieve steekproef van Belgische huishoudens. Deze berekeningen houden geen 
rekening met eventuele gedragsreacties van de huishoudens, d.w.z. er wordt verondersteld dat het autogebruik 
voor en na de wegenheffing gelijk blijft, en dat de huishoudens hun gedrag dus niet aanpassen in functie van de 
nieuwe belasting.  

In het eerste scenario met een lage wegenheffing verliest ongeveer 40 % van de Vlaamse huishoudens die de 
meeste kilometers per jaar met de wagen afleggen (meer dan ongeveer 17 000 km) aan koopkracht, terwijl de 
huishoudens die minder met de wagen rijden, winnen door de minimalisering van de JVB en de BIV. In het tweede 
scenario met hogere wegenheffingen verdwijnen deze koopkrachtwinsten voor de meeste huishoudens. 
Huishoudens betalen gemiddeld ongeveer 90 euro per maand voor de Vlaamse wegenheffing, rekening houdend 
met de minimalisering van de JVB en BIV. Deze impact op de koopkracht van de Vlaamse gezinnen varieert echter 
sterk met het inkomen en het autogebruik van de individuele gezinnen. De laagste inkomensgezinnen met een 
auto betalen gemiddeld 85 % minder (24 euro/maand) dan rijke gezinnen (159 euro/maand), maar hun 
koopkracht daalt gemiddeld met 5,2 % door de wegenheffing, en met 2,8% als we ook rekening houden met de 
minimalisering van de bestaande vaste autobelastingen. De grootste daling van de koopkracht (-3,2 %) wordt 
gevonden voor de huishoudens in het vijfde inkomensdeciel. 

Het gebruik van de inkomsten van de wegenheffing slaagt men er tot op zekere hoogte in het effect van de 
wegenheffing op de arbeidsactiviteiten van huishoudens met een laag inkomen te verzachten. Met de jobbonus 
zien de meeste werkende huishoudens hun koopkracht gemiddeld toenemen als ze niet meer dan 17 000 km/jaar 
rijden. Een progressieve verlaging van de gewestelijke opcentiemen levert een vergelijkbaar, maar iets kleiner 
effect op: werknemers met een brutoloon van ongeveer 2 500 euro winnen ongeveer 100 euro per maand aan 
koopkracht, terwijl dit voordeel ongeveer 13 euro per maand lager is voor huishoudens met een 
vervangingsinkomen. De meeste werkende gezinnen zien hun koopkracht verbeteren zolang ze minder dan 17 000 
km/jaar rijden. Bij een proportionele daling van de gewestelijke opcentiemen is de stijging van de koopkracht 
lager voor de gezinnen in de acht laagste inkomensdecielen, terwijl deze aanzienlijk hoger is voor de 20% rijkste 
gezinnen, waarbij vooral de groep van de 10% rijkste gezinnen er baat bij heeft. Beide vormen van het basisbudget 
hebben een licht herverdelend effect. In het algemeen is het verlies aan koopkracht het grootst voor huishoudens 
die meer kilometers rijden, en die meer rijden tijdens de spitsuren.  

In een bredere socio-economische impactstudie wordt gekeken naar het effect van de wegenheffing op de totale 
welvaart, het bruto regionaal product (BRP), de inkomsten van de Vlaamse overheid, de inkomensongelijkheid, 
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het verminderde tijdsverlies in het verkeer en de milieuvoordelen. Alle verschillende beleidsscenario's presteren 
vrij goed. De invoering van een wegenheffing in Vlaanderen leidt naar schatting tot een totale welvaartswinst van 
304 miljoen euro per jaar in het scenario met de lagere wegenheffing en 557 miljoen euro per jaar in het scenario 
met de hogere wegenheffing. Het scenario met lagere tarieven presteert goed in termen van tijdwinst, maar heeft 
een meer bescheiden milieueffect. Het herverdelingseffect van dit scenario is ook zwakker, vanwege een meer 
bescheiden toename van de overheidsinkomsten en omdat de tijdwinst in het verkeer meer wordt gewaardeerd 
door huishoudens met een hoger inkomen. De verschillende opties om de inkomsten te gebruiken in het scenario 
met hogere wegenheffingen verhogen de totale welvaart aanzienlijk verder, ook al gaat dit ten koste van een 
kleine reductie van de tijdwinst en de milieuwinst, aangezien de meeste van deze opties om de inkomsten te 
gebruiken het autogebruik indirect stimuleren. Het beste gebruik van de inkomsten, in de zin van het genereren 
van de grootste welvaartsstijging, blijkt te bestaan uit een verlaging van de personenbelasting, in de vorm van een 
jobbonus of een verlaging van de gewestelijke opcentiemen. Dit wordt verklaard door de negatieve effecten die de 
personenbelasting in het algemeen heeft op de werkgelegenheid en de economische activiteit. Voor Vlaanderen 
wordt geschat dat een wegenheffing in combinatie met het gebruik van de inkomsten tussen 9 790 en 10 690 extra 
banen zal opleveren. Een Vlaamse wegenheffing zal naar verwachting ook de Vlaamse handelsbalans verbeteren. 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een afname van het concurrentievermogen van de Vlaamse bedrijven. 
Wat de impact op specifieke economische sectoren betreft, zou een Vlaamse wegenheffing hoogstwaarschijnlijk 
een negatief effect hebben op de autogerelateerde sectoren. De logistieke sector is een sector die wint bij de 
wegenheffing, door een verbetering van de reistijden. 

5.5 MAAR BRUSSEL IS VLAANDEREN NIET... 

Heyndrickx et al. (2019) tonen aan dat de invoering van een wegenheffing in Vlaanderen een welvaartsverhoging 
van meer dan een half miljard euro per jaar zou opleveren. In welke mate kunnen deze resultaten overgedragen 
worden naar het BHG? Hoewel de belangrijkste principes en enkele belangrijke bevindingen van de Heyndrickx et 
al. (2019) ook gelden voor de SmartMove-hervorming in Brussel, moet men voorzichtig zijn in de vergelijking. Het 
BHG verschilt natuurlijk in veel opzichten van Vlaanderen en dit zal de impact van de SmartMove-heffingen 
beïnvloeden.  

Ten eerste is het BHG klein en zeer dichtbevolkt, wat betekent dat de lucht- en geluidshinder door het wegverkeer 
veel meer mensen treft dan gemiddeld in Vlaanderen. Bovendien is bijna het hele grondgebied van het Gewest 
zeer congestiegevoelig. Beide elementen verklaren waarom de externe kosten van het autogebruik in Brussel 
gemiddeld aanzienlijk hoger liggen dan in Vlaanderen en vragen dus om hogere congestieheffingen. 

Ten tweede is het economische profiel van het BHG heel anders dan dat van het Vlaams Gewest. Enerzijds is 
Brussel een belangrijk economisch centrum dat in 2018 741.184 banen op zijn grondgebied herbergde (ongeveer 
16 % van de Belgische werkgelegenheid), met in het bijzonder een sterke aanwezigheid van de publieke sector en 
de tertiaire sector. Ongeveer de helft van de banen in Brussel (48,4% in 2018) wordt uitgevoerd door pendelaars 
uit de twee andere gewesten (waarvan ongeveer 64 % uit Vlaanderen en 36 % uit Wallonië). Dit zorgt ervoor dat 
een groot deel van het autoverkeer tijdens de spitsuren te wijten is aan pendelaars uit de twee andere gewesten. 
Anderzijds is het aandeel van de laaggeschoolde huishoudens en huishoudens met een laag inkomen in het BHG 
veel hoger dan in de twee andere gewesten. Hierdoor zal niet alleen de sociale impact van een wegenheffing in 
Brussel anders zijn, maar zal ook de efficiëntie van sommige opties voor het gebruik van de inkomsten van de 
heffing veranderen op het vlak van de verdeling of andere doelstellingen.  

Ten derde heeft het BHG heel wat alternatieven te bieden voor het privé-autogebruik. Het Gewest beschikt over 
een dicht openbaar vervoersnet en verschillende privébedrijven bieden gedeelde fietsen, gedeelde elektrische 
fietsen, elektrische steps, enz. aan. Door de kortere afstanden binnen het Gewest zijn deze alternatieven voor veel 
gebruikers ook haalbaar. De kortere afstanden binnen het Gewest maken deze alternatieven ook levensvatbaar 
voor veel gebruikers. Andere ritdeelsystemen en taxi's zijn ook meer beschikbaar, vanwege de 
bevolkingsdichtheid in Brussel. Deze beschikbaarheid van alternatieven voor de auto in combinatie met het 
verschillend sociaal-economische profiel van de bevolking van het BHG maakt dat minder huishoudens een auto 
hebben en dat degenen die een auto hebben gemiddeld minder kilometers rijden dan in de twee andere 
gewesten.  
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Ten slotte is het, gezien de bovenvermelde verschillen, logisch dat ook de SmartMove-heffing die bestudeerd 
wordt verschillend is. Dit alles samen impliceert een context voor een socio-economische impactanalyse die sterk 
verschilt van de Vlaamse setting, ook al zijn de opzet en de achterliggende motivatie zeer gelijkaardig. 
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6. ANALYSE VAN DE SOCIALE IMPACT 

6.1 MODEL EN DATA 

Fiscale micro-simulatiemodellen  

Voor de analyse van de sociale gevolgen maken we gebruik van fiscale micro-simulatiemodellen. Een fiscaal 
micro-simulatiemodel simuleert het fiscale systeem voor elk individu in een micro-dataset die representatief is 
voor de doelpopulatie. Dit laat toe om de impact van een hervorming van de belasting- en uitkeringsstelsels te 
evalueren voor het volledige spectrum van onze samenleving, d.w.z. voor huishoudens met een grote 
verscheidenheid aan socio-economische profielen. Na berekening van de verschillende belastingen en 
overdrachten geeft het model voor elk huishouden of individu het uiteindelijke beschikbare inkomen weer. 

Een belangrijke beperking van deze modellen is dat ze op zichzelf geen gedrag voorspellen. De fiscale micro-
simulatie analyse is statisch, in die zin dat ze alleen belastingen en overdrachten voor een gegeven gedrag 
berekent. Als men een belasting op het arbeidsinkomen wijzigt, past het micro-simulatiemodel zelf alleen de 
gewijzigde belasting toe op het gegeven belastbaar inkomen, zonder rekening te houden met het feit dat mensen 
in sommige gevallen hun gedrag zullen aanpassen in functie van veranderingen van het belastingsysteem, en dus 
hun belastbaar inkomen zullen wijzigen. Dit is met name van belang voor de hier geanalyseerde SmartMove-
heffingen, waar het wijzigen van het gedrag van de gezinnen en de bedrijven om de congestie en de 
luchtvervuiling te verminderen en de toegankelijkheid van Brussel te verbeteren een expliciete doelstelling van de 
hervorming is. Dit wordt meestal verholpen door het fiscale micro-simulatiemodel te koppelen aan een 
gedragsmodel dat uitspraken doet over hoe individuen hun gedrag zullen veranderen in functie van een 
belastinghervorming. De resultaten die in dit hoofdstuk worden voorgesteld, houden geen rekening met de 
gedragsreacties van de gezinnen op deze manier. 

Data 

De belangrijkste uitdaging voor dit hoofdstuk was de beperkte beschikbaarheid van een hoogwaardige dataset die 
gedetailleerde informatie bevat over het autogebruik en de mobiliteit van personen en huishoudens, alsook 
gedetailleerde informatie over hun inkomen, arbeidsmarktstatus en andere sociaal-economische kenmerken voor 
een representatieve steekproef van de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en de twee andere 
gewesten. Om een duidelijk beeld te schetsen van de sociaal-economische impact van de SmartMove-heffing, 
moeten we voor een breed spectrum van huishoudens met verschillende inkomens, opleidingsniveaus, 
gezinssamenstellingen en andere sociaal-economische kenmerken weten hoe ze zich in het BHG verplaatsen, 
wanneer en waarheen, en waarom, en welk type auto ze bezitten, als ze dat doen. Omdat alle beschikbare 
datasets hun zwakke punten hebben, gebruiken we verschillende datasets voor verschillende aspecten van dit 
rapport.  

Monitor is een micro-dataset over het mobiliteitsgedrag van de Belgische gezinnen, verzameld door de FOD 
Mobiliteit en Vervoer in samenwerking met het Vias Instituut in 2017. De Monitor dataset bevat zowel de sociaal-
economische kenmerken als het autobezit, het bezit van een abonnement op het openbaar vervoer, enz. voor een 
representatieve steekproef van 10 632 Belgen. Het bevat ook een gedetailleerd verslag van de verplaatsingen voor 
een willekeurige dag, over waar, waarom, wanneer en hoe de personen in de steekproef zich op een bepaalde dag 
verplaatsen. We gebruiken de gegevens van de Monitor om de algemene kenmerken van de Belgische mobiliteit 
en het autogebruik te illustreren, maar de dataset blijkt te dun gezaaid ten opzichte van het BHG voor een 
gedetailleerde sociaal-economische impactanalyse30. 

De Enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een rijke dataset over de Belgische beroepsbevolking en bevat sinds 
2017 ook een module over mobiliteit. Deze dataset bevat veel informatie over hoe mensen werken, in welke 
sector, hun functie in hun organisatie, maar ook waar ze wonen en werken, en met welke vervoerswijze en 
wanneer ze pendelen. We gebruiken deze gegevens om de pendelgewoonten naar het BHG te differentiëren naar 

 
30 We hebben informatie nodig over de daadwerkelijke trips uit de individuele verplaatsingsverslagen voor de sociaal-economische 
impactanalyse. Na het filteren van personen die hun reisverslag voor een weekenddag rapporteren (geen wegenheffing tijdens het weekend) 
of hun verplaatsingsverslag niet registreren, houden we 4 648 personen over. Slechts 181 personen in deze deelsteekproef melden een 
verplaatsing in of naar het BHG, waarvan 50 personen weigeren hun inkomsten mee te delen. 
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mensen die in verschillende sectoren werken en op verschillende plaatsen wonen. Een beperking van de Enquête 
naar de Arbeidskrachten voor deze oefening is dat ze enkel informatie bevat over het woon-werkverkeer van de 
arbeidskrachten, dat ze geen informatie bevat over het gebruikte autotype, enz. en dat een zeer groot deel van de 
respondenten weigert om hun inkomen mee te delen (ongeveer 80 %).  

Om deze redenen is de huidige analyse voornamelijk gebaseerd op de oudere Beldam-dataset, een gedetailleerde 
micro-dataset die tussen december 2009 en januari 2011 door de FOD Mobiliteit en Vervoer en het Federaal 
Wetenschapsbeleid werd verzameld. Deze dataset bevat informatie over de dagelijkse mobiliteit van ongeveer 
7 800 Belgische huishoudens. De verzameling van deze dataset werd medegefinancierd door het BHG en het MIVB-
STIB en heeft daardoor een sterke dekking van de mobiliteit in het BHG. Een zwak punt van de Beldam-gegevens 
is dat ze 10 jaar oud zijn. Daarom hebben we de Beldam-gegevens gecombineerd met meer recente gegevens over 
het Belgische wagenpark van het Europees Milieuagentschap (EEA, 2020) en met de geaggregeerde verdeling van 
de auto's die door de ANPR-camera's van de lage-emissiezone (LEZ) in het BHG zijn geregistreerd, zodat de 
microgegevens een accuraat beeld geven van hoe de mobiliteit en het autogebruik in het BHG variëren met de 
sociaal-economische kenmerken van de bevolking.  

6.2 METHODOLOGIE 

We berekenen in dit deel de impact van de SmartMove-hervorming voor elk huishouden in de Beldam-dataset. We 
richten ons in het bijzonder op de impact van de hervorming op de huishoudens met het laagste inkomen. De 
Beldam dataset geeft gedetailleerde informatie over de woon-werkverplaatsingen. De dataset bevat gegevens 
over de auto's van elk huishouden (aantal, cilinderinhoud, bedrijfswagen of privé wagen, leeftijd, nieuw of 
tweedehands bij aankoop). Voor elke werknemer in het huishouden bevat het de gekozen vervoerswijze voor het 
woon-werkverkeer, de gebruikte auto (indien aanwezig) en de frequentie van de woon-werkverplaatsing, evenals 
de afgelegde afstand voor deze ritten. We gebruiken de informatie die door de personen wordt gerapporteerd 
over de afgelegde afstand voor de woon-werkverplaatsingen die alleen in het BHG worden gemaakt. Voor de 
pendelaars uit Vlaanderen en Wallonië die in het BHG werken, worden de gereden kilometers in Brussel niet 
gerapporteerd. We berekenen ze daarom met behulp van Google Maps31. 

De Beldam-enquête bevat geen gegevens over het tijdstip van de woon-werkverplaatsingen, noch over de 
zakelijke en andere verplaatsingen (winkelen, vrije tijd, enz.). Wij gebruiken daarom de geaggregeerde waarden 
zoals beschreven in Hoofdstuk 2 van dit rapport over het aantal kilometers per uur, per motief en per gewest.  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het maandelijks aantal voertuigkm dat in het BHG wordt gereden op 
weekdagen tussen 7u 's ochtends en 21u 's avonds, per motief en per gewest32. Deze getallen zijn ook in 
onderstaande figuur weergegeven. De woon-werkverplaatsingen maken 41,2 % uit van het aantal voertuigkm dat 
per maand in het BHG wordt afgelegd op weekdagen tussen 7 uur 's morgens en 21 uur 's avonds. De woon-
werkverplaatsingen van de inwoners van het BHG vertegenwoordigen 17 % van het dit totaal aantal voertuigkm 
per maand (11,2 % in de piekuren en 5,8 % buiten de piekuren), terwijl 24,2 % van de Brusselse woon-werkkm 
door Vlamingen en Walen wordt afgelegd (17,3 % tijdens de piekuren en 6,9 % tijdens de daluren). Zakelijke 
verplaatsingen zijn goed voor 7,1 % van de voertuigkm en de andere verplaatsingen (winkelen, vrije tijd, enz.) 
maken 51,7 % van het totaal uit.  

 

 
31 We gaan ervan uit dat de kilometers die in Brussel worden gereden worden gegeven door de kleinste afstand tussen het centrum van de 
gemeente en de dichtstbijzijnde uitgang van de ring berekend met Google Maps, verhoogd met 20 % (omdat de verplaatsingen niet over de 
kortste afstand worden gereden en omdat niet altijd de dichtstbijzijnde afrit van de Ring wordt genomen). 
32 De maandelijkse cijfers worden bekomen door de cijfers per weekdag te vermenigvuldigen met 20. 
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Bron: Motivity (zie Hoofdstuk 2) 

Figuur 48: Voertuigkilometers per maand gereden op weekdagen in het BHG per regio en motief 

Tabel 11: Voertuigkilometers per maand gereden op weekdagen in het BHG per regio en motief 

 
Bron: Motivity (zie Hoofdstuk 2) 

 

Om het effect van de hervorming op elk Belgisch huishouden te berekenen en de ontbrekende gegevens te 
compenseren, gaan we uit van de volgende veronderstellingen over het gebruik van de auto dat niet voor het 
woon-werkverkeer bestemd is.  

 Ten eerste gaan we ervan uit dat de zakelijke verplaatsingen worden terugbetaald door de werkgever en 
dus geen impact hebben op het netto-inkomen van de personen. We gaan dus voorbij aan de impact van 
de SmartMove-heffingen op de zakelijke verplaatsingen op het besteedbaar inkomen van de 
huishoudens.  

 Ten tweede gaan we ervan uit dat elke automobilist tijdens de spitsuren hetzelfde deel van zijn ritten 
maakt. Zo wordt bijvoorbeeld aangenomen dat de pendelaars 77,5 % van hun woon-werkverkeer tijdens 
de spitsuren maken.  

 Ten derde verdelen we het totaal van de kilometers die worden afgelegd door auto's die in het BHG zijn 
ingeschreven voor andere motieven (d.w.z. niet voor woon-werkverkeer of beroepsmatige 
verplaatsingen) gelijkmatig over alle auto's die in het BHG zijn ingeschreven. Zo wordt ervan uitgegaan 
dat elke autobezitter die in het BHG woont om andere redenen hetzelfde aantal kilometers met zijn auto 
maakt. Voor andere verplaatsingsmotieven wordt er dus van uitgegaan dat een koppel met twee auto's 
(één voor elke partner) twee keer zoveel kilometers rijdt als een huishouden met één auto. Deze 
kilometers worden verondersteld te worden afgelegd gedurende tien dagen per maand: 7,5 dagen in de 
piekuren en 2,5 dagen in de daluren.  
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 Ten vierde worden de kilometers die in het BHG worden gereden voor andere motieven dan woon-
werkverkeer of zakelijke verplaatsingen door Walen en Vlamingen verondersteld als volgt te zijn 
verdeeld: wie om andere redenen in het BHG rijdt, doet deze ritten 10 dagen per maand, 4,2 dagen in de 
spits en 5,8 dagen in de daluren, en rijdt per rit 8 kilometer in het BHG. Elke auto rijdt dus 80 kilometer 
per maand in het BHG. 186 801 personen rijden dus om andere redenen in het BHG omdat Walen en 
Vlamingen in totaal 14 944 095 kilometer rijden om andere redenen in het BHG. De personen die deze 
ritten naar het BHG maken om andere redenen worden willekeurig uit de bevolking van elke provincie 
getrokken om ervoor te zorgen dat het aandeel van de bestuurders die om andere redenen naar het BHG 
komen in elke provincie gelijk is aan het aandeel van de bestuurders die naar het BHG pendelen voor 
woon-werkverkeer.  

 Ten vijfde wordt de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) slechts één keer betaald wanneer het huishouden 
een nieuwe of tweedehands auto registreert. Het ontbreekt ons aan de nodige gegevens om dit voor alle 
huishoudens te berekenen. Daarom berekenen we deze belasting voor de auto die in bezit is op het 
moment van de gegevensverzameling, en verdelen we deze over vijf jaar voor alle auto's. Deze aanpak 
werd ook gehanteerd in Heyndrickx et al. (2019). 

 Tot slot nemen we het autogebruik zoals aangegeven in de gegevens. We houden er dus geen rekening 
mee dat de SmartMove-heffingen waarschijnlijk een impact zullen hebben op het autogebruik in het 
BHG tijdens de piekuren en de daluren.  

Deze veronderstellingen, die worden gemaakt om de ontbrekende gegevens aan te vullen, betekenen dat de 
effectbeoordeling van de kilometerheffing voor autogebruik die wordt gemotiveerd door andere redenen dan 
woon-werkverkeer en zakelijke verplaatsingen (en dus ook de totale SmartMove-heffing) voorzichtig moet worden 
geïnterpreteerd.  

In wat volgt maken we in onze resultaten een onderscheid tussen het effect van de hervorming wanneer we alleen 
rekening houden met het aantal kilometers voor het woon-werkverkeer - op basis van de Beldam-gegevens - en 
het totale effect van de hervorming (d.w.z. met inbegrip van de ritten die om andere redenen zijn gemaakt, en dus 
afhankelijk zijn van de bovenstaande aannames). Hierdoor kunnen we een onderscheid maken tussen de 
resultaten die meer robuust zijn (woon-werkverkeer) en de resultaten die meer onzeker zijn (andere 
verplaatsingen). Het is ook interessant om alleen te kijken naar het woon-werkverkeer om te bepalen of 
autorijden te duur wordt voor armere werknemers die hun auto nodig hebben om te pendelen naar het werk. De 
resultaten die standaard worden gepresenteerd hebben betrekking op Scenario A en alleen op de huishoudens 
die door de hervorming worden getroffen (de huishoudens met ten minste één auto in het BHG en de Walen en 
Vlamingen die in het BHG rijden). We analyseren het effect van de hervorming op de inwoners van het BHG in 
paragraaf 6.3 en op de inwoners van Vlaanderen en Wallonië in paragraaf 6.4. De resultaten voor de Scenario’s C, 
D, E en F worden besproken in paragraaf 6.3.1 (zie paragraaf 3.2 voor de definitie van de scenario's). 

6.3 RESULTATEN VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

De studie naar de sociale impact van SmartMove is vooral relevant voor de Brusselaars, omdat relatief veel 
huishoudens in het BHG met een laag inkomen moeten rondkomen. In onderstaande figuur stellen we vast dat 
43 % van de huishoudens in het BHG een netto-inkomen van minder dan 1.500 euro/maand heeft volgens Beldam, 
tegenover 25,6 % in Vlaanderen en 33,8 % in Wallonië. Het netto-inkomen van 61,1 % van de huishoudens is 
kleiner dan 2 000 euro/maand, tegenover 40,9 % in Vlaanderen en 52 % in Wallonië. 
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Bron: Beldam 

Figuur 49: De verdeling van de inkomens binnen de gewesten 

 

De SmartMove-hervorming heeft geen directe monetaire gevolgen voor een groot deel van de huishoudens met 
een laag inkomen. De onderstaande tabel geeft aan dat 68,6 % van de huishoudens in de eerste 
inkomenscategorie (minder dan 1 000 euro per maand) en 45,1 % van de huishoudens in de tweede categorie 
(tussen 1 000 euro en 1 500 euro per maand) geen auto hebben. Het autobezit neemt toe met het inkomen tot aan 
92,9 % voor de huishoudens met een maandelijks inkomen van meer dan 5 000 euro. De hervorming heeft 
mogelijk ook een grotere impact op de rijkere huishoudens, aangezien zij vaker twee of meer auto's bezitten. In 
elk van de eerste vier inkomenscategorieën heeft minder dan 10 % van de huishoudens meer dan één auto, terwijl 
dat in de hoogste categorieën 40 % is. Het gemiddelde aantal auto's in een huishouden neemt dus toe met de 
inkomenscategorieën, want in de hoogste categorie is het aantal auto's vijf keer zo hoog als in de laagste. 

Tabel 12: Autobezit van huishoudens in het BHG 

 
Bron: Beldam 

 

De impact van de SmartMove-hervorming op de huishoudens hangt af van het aantal privé- en bedrijfswagens dat 
ze hebben, de cilinderinhoud van de auto's, de kilometers die met de auto worden afgelegd, de activiteit op de 
arbeidsmarkt, enz. De gevolgen voor de verschillende huishoudens zullen dus verschillend zijn. We presenteren en 
bespreken onze resultaten over de impact van de hervorming op de huishoudens in functie van hun inkomen in de 
komende paragrafen. Onze analyse toont aan dat de hervorming vooral de belastingen voor de rijkere gezinnen 
verhoogt. Vervolgens analyseren we het effect van de hervorming op andere dimensies dan het inkomen in het 
hoofdstuk over gender, onderwijs, enz. 
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6.3.1 IMPACT NAAR INKOMEN OP HET NIVEAU VAN HET HUISHOUDEN 

Het gemiddelde monetaire effect van de SmartMove-hervorming is negatief in elke inkomenscategorie, maar meer 
nog in de hogere inkomenscategorieën. Door het opleggen van de heffing en de wijzigingen in de BIV en de JVB 
voor elk huishouden, en gezien de veronderstellingen in paragraaf 6.2, stellen we vast dat het gecombineerde 
effect van de heffing en de vermindering van de bestaande autobelastingen leidt tot een verhoging van de 
maandelijkse belastingen voor de huishoudens die een wagen bezitten: met ongeveer 15 euro voor de twee 
laagste inkomenscategorieën en met ongeveer 55 euro voor de twee hoogste categorieën (zie onderstaande figuur 
- links).  

In het rechterdeel van de volgende figuur geven we de impact van de hervorming weer als we alleen rekening 
houden met de kilometers die zijn afgelegd voor het woon-werkverkeer, d.w.z. alleen de ritten die in de Beldam-
gegevens zijn opgenomen. Elke auto-eigenaar betaalt dus slechts voor een fractie van de kilometers die hij/zij rijdt 
(alleen woon-werkverkeer), terwijl hij/zij volledig profiteert van de belastingverlagingen. De gezinnen die minder 
dan 1 500 euro per maand verdienen, winnen gemiddeld meer dan 15 euro per maand, terwijl de gezinnen met 
een netto-inkomen tussen 4 000 euro en 4 999 euro gemiddeld 23 euro per maand betalen. Het verschil in 
belasting die per huishouden wordt betaald tussen de twee scenario's is ongeveer gelijk aan 40 euro per 
inkomensgroep. Het hangt af van het aantal auto's in het huishouden (aangezien wordt aangenomen dat elke 
auto-eigenaar hetzelfde aantal kilometers maakt voor de andere verplaatsingsmotieven) en van het aantal woon-
werkverplaatsingen per auto in de huishoudens. Ceteris paribus is de kilometerheffing die wordt betaald voor 
andere verplaatsingen dan woon-werkverplaatsingen duurder voor degenen die niet pendelen met de auto, 
aangezien zij ook het vaste deel van de belasting zouden moeten betalen.  

Bij het vergelijken van deze belastingen die door de huishoudens worden betaald met de voorspellingen van de 
belastinginkomsten die eerder in dit rapport werden gerapporteerd, is het belangrijk om te onthouden dat we 
ervan uitgaan dat de belasting die wordt betaald voor zakelijke verplaatsingen wordt gedekt door de werkgever 
en dus geen invloed heeft op het inkomen van het huishouden, terwijl ze wel worden meegenomen in de schatting 
van de totale belastinginkomsten.  

 

 
Nota: links: alle kilometers - rechts: woon-werkverkeer 

Figuur 50: Monetaire impact van de SmartMove-hervorming voor huishoudens die minstens 1 auto bezitten in het BHG  

 

Een andere manier om het effect van de SmartMove-hervorming op de huishoudens in functie van hun inkomen te 
bepalen, is te kijken naar de winnaars en de verliezers van de hervorming. In onderstaande figuur (links) stellen we 
vast dat de SmartMove-heffing voor meer dan 94 % van de huishoudens in elke inkomenscategorie groter is dan 
de belastingverlaging wanneer alle kilometers worden meegerekend. Als we daarentegen alleen rekening houden 
met de gereden woon-werkkilometers, stellen we vast dat 95,8 % van de huishoudens in de laagste 
inkomenscategorieën erop vooruitgaat, terwijl dit slechts voor ongeveer 40 % van de huishoudens met een 
maandelijks netto-inkomen van meer dan 4 000 euro het geval is. Als we kijken naar dit aandeel van de 
huishoudens die winnen door de hervorming, is het belangrijk om te onthouden dat deze cijfers:  
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 alleen huishoudens betreffen die een auto bezitten. 

 geen rekening houden met het gebruik van de belastinginkomsten. De extra belastinginkomsten die de 
SmartMove-heffing met zich meebrengt, zullen uiteindelijk op de een of andere manier ten goede 
komen aan de huishoudens, maar het is niet bepaald hoe deze inkomsten zullen terugvloeien naar de 
huishoudens. Er wordt dus geen rekening gehouden met dit effect.  

 de effecten weergeven voor een gegeven autogebruik en geen rekening houden met de voordelen van 
tijdwinst, betrouwbaarder openbaar vervoer, betere luchtkwaliteit, geluidsreductie, enz. 

Een correcte verrekening van de effecten van het gebruik van de belastinginkomsten en van de 
gedragswijzigingen zal waarschijnlijk leiden tot een belangrijke toename van het aandeel van de huishoudens dat 
wint bij de SmartMove-hervorming. De algemene evenwichtsanalyse in Hoofdstuk 7 is een eerste belangrijke stap 
in de beoordeling van dit bredere effect. 

 

 
Nota: links: alle kilometers - rechts: woon-werkverkeer 

Figuur 51: Aandeel van de huishoudens die erop vooruitgaan met de SmartMove-hervorming onder degene die ten minste 
één auto hebben 

 

We splitsen de gevolgen van de SmartMove-hervorming nu op in drie componenten: de heffing, de wijziging van 
de BIV en de JVB. Hierdoor wordt duidelijk waarom de hervorming duurder is voor de rijkere huishoudens. 

Wegenheffing 

Het aandeel van de SmartMove-heffing dat door de rijkere huishoudens wordt betaald, is groter dan hun aandeel 
in de bevolking, en het tegenovergestelde geldt voor de armere huishoudens. In de onderstaande tabel (links) 
stellen we vast dat 43,3 % van de totale SmartMove-heffing die door de Brusselaars wordt betaald, wordt betaald 
door de gezinnen die meer dan 3 000 euro per maand verdienen, terwijl deze gezinnen slechts 29,2 % 
vertegenwoordigen van de gezinnen die in de hoofdstad wonen en die minstens één auto bezitten. In het 
rechterdeel van de tabel zien we dat deze groep 55,6 % betaalt van de SmartMove-heffing die door de inwoners 
van het BHG wordt betaald voor het woon-werkverkeer. Aan de andere kant van het spectrum betalen de 
huishoudens met minder dan 1 500 euro per maand slechts 22,7 % van de heffing, terwijl 30,8 % van de 
huishoudens die minstens 1 auto bezitten tot deze inkomenscategorie behoort (tabel links), en ze slechts 11 % van 
de SmartMove-heffing voor woon-werkverkeer betalen (tabel rechts).  
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Tabel 13: Aandeel van de totale heffing per inkomenscategorie  

 
Nota: links: alle kilometers - rechts: woon-werkverkeer 

 

Onderstaande figuur geeft de bedragen van de SmartMove-heffing weer, gemiddeld per maand per huishouden 
dat minstens één auto bezit. Ze stijgen met de inkomensgroepen, van 34 euro voor alle ritten (2 euro voor alleen 
woon-werkverkeer) gemiddeld per huishouden in de laagste inkomenscategorie tot 91 euro (58 euro voor alleen 
woon-werkverkeer) per huishouden met een maandelijks inkomen van meer dan 4 000 euro. Dit is het resultaat 
van twee factoren: de cilinderinhoud van de auto's en het autogebruik voor het woon-werkverkeer neemt toe met 
het inkomen van de huishoudens die een auto bezitten. 

 

 
Nota: links: alle kilometers - rechts: woon-werkverkeer 

Figuur 52: SmartMove-heffing per maand  

 

In onderstaande tabel presenteren we de cilinderinhoud van de auto’s van de huishoudens in de verschillende 
inkomenscategorieën volgens de Beldam-enquête. We geven de zeven categorieën weer die overeenkomen met 
de fiscale multiplicatoren van SmartMove in Scenario’s A tot D (van 0 voor de auto's met een cilinderinhoud 
kleiner dan 1350 cc tot 6 voor de auto's met meer dan 4150 cc). (Zie paragraaf 3.2.1 voor een bespreking van de 
multiplicatoren)  

We stellen vast dat 28,9 % van de wagens van de huishoudens in de eerste inkomenscategorie een multiplicator 
van 0 hebben, terwijl dit slechts het geval is voor 11,5 % van de wagens van de huishoudens in de 
inkomenscategorie "4000 tot 4 999 euro". We leren ook uit deze tabel dat minder dan 15 % van de auto's in de 
huishoudens met een netto-inkomen van minder dan 3 000 euro een multiplicator groter of gelijk aan 3 (meer dan 
1950 cc) hebben, terwijl dit percentage stijgt tot 27,7 % en 40,6 % voor de huishoudens, respectievelijk in de 
inkomenscategorie "3 000 tot 3 999 euro" en meer dan 5 000 euro. Uit onderstaande tabel blijkt ook dat de 
gemiddelde multiplicator (volgens Scenario A tot D) gelijk is aan 2,1 voor de huishoudens in de hoogste 
inkomenscategorieën, terwijl deze multiplicator kleiner is dan 1,5 in elk van de eerste 4 inkomenscategorieën. In 
lijn met de vorige waarnemingen neemt de gemiddelde cilinderinhoud van de wagens toe met het inkomen, 
gaande van gemiddeld 1546 cc in de laagste inkomenscategorie tot 1837 cc in de hoogste. 
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De cilinderinhoud van de auto neemt toe met het inkomen omdat krachtigere auto's meestal duurder zijn en dus 
vooral door rijkere huishoudens worden gekocht. Ook is de cilinderinhoud gemiddeld hoger voor bedrijfswagens 
dan voor privé wagens, terwijl de meeste bedrijfswagens worden aangeboden in goedbetaalde jobs. 

Tabel 14: Cilinderinhoud naar inkomen (afhankelijk van het bezit van ten minste één auto) 

 
Bron: Beldam 

 

Het bedrag betaald aan de SmartMove-heffing neemt toe met het inkomen, ook omdat het autogebruik toeneemt 
met het inkomen. In de onderstaande tabel zien we dat het gemiddelde aantal kilometers dat met de auto wordt 
gereden om te pendelen sterk toeneemt met het inkomen: de huishoudens die minstens één auto bezitten in de 
laagste inkomenscategorie rijden gemiddeld slechts 1,6 kilometer per maand voor woon-werkverkeer, terwijl de 
huishoudens die meer dan 3 000 euro per maand verdienen gemiddeld bijna 40 kilometer per maand rijden. 

Tabel 15: Autogebruik voor woon-werkverkeer bij huishoudens die een auto bezitten  

 
Bron: Beldam 

 

Het gebruik van de auto voor het woon-werkverkeer neemt toe met het inkomen om twee belangrijke redenen. 
Ten eerste hebben huishoudens met een hoog inkomen meer woon-werkverkeer. Het totale aantal gewerkte 
dagen per maand van alle gezinsleden is hoger in de hoge inkomenscategorieën, aangezien de 
werkgelegenheidsgraad per volwassene, het aandeel van voltijdse arbeid en het aantal volwassenen in het 
huishouden hoger zijn in de rijke huishoudens (zie onderstaande tabel).  

Ten tweede pendelen ze vaker met de auto. Het is waarschijnlijker dat werknemers in huishoudens met een hoog 
inkomen de auto nemen dan een ander vervoersmiddel, als we alleen kijken naar de huishoudens die ten minste 
één auto bezitten. We zien in de onderstaande figuur dat 50,7 % van de werknemers in huishoudens die minstens 
één auto bezitten uit de hoogste inkomenscategorie met de auto pendelt, terwijl dat slechts respectievelijk 28,1 % 
en 28,7 % in de twee laagste inkomenscategorieën is. Intuïtief gezien zijn de rijkere huishoudens minder gevoelig 
voor de hogere monetaire kosten die gepaard gaan met het woon-werkverkeer met de auto, en is het autogebruik 
gratis voor bestuurders van bedrijfswagens (voornamelijk in de hoge inkomenscategorieën) met een tankkaart. 
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Tabel 16: Arbeidsmarktomstandigheden voor de huishoudens met ten minste één auto 

 
Bron: Beldam 

 

 
Bron: Beldam 

Figuur 53: Aandeel van de werknemers die met de auto pendelen 

 

Belasting op Inverkeerstelling (BIV) 

De BIV is verschuldigd bij de registratie van een recent gekochte nieuwe of tweedehands auto. Zoals aangegeven 
in paragraaf 6.2, rekenen we de verschuldigde belasting toe aan de huidige eigen auto en schrijven we deze 
belasting af over 5 jaar, d.w.z. we spreiden de monetaire impact van de BIV over een periode van 60 maanden. De 
BIV neemt toe met de cilinderinhoud en het vermogen van de auto, en neemt af met de leeftijd van de auto voor 
tweedehandsauto's. We zien in de onderstaande figuur dat de huidige BIV (rood) van de huishoudens die minstens 
1 auto bezitten (privé of bedrijfswagen) stijgt van 2,2 euro per maand in de laagste inkomenscategorie tot 3,9 euro 
per maand in de inkomenscategorie "4.000-4.999 euro" en vervolgens tot 9,7 euro per maand.  

Uitgangspunt is een maximale opnulstelling van de BIV gezien deze in zijn huidige vorm niet beleidssturend is. 
Evenwel gaan stemmen op om (vooral) de hoogste BIV schalen te behouden zodat luxewagens alsnog blijvend de 
BIV dienen te betalen. Dit is uiteraard een politieke appreciatie. In de analyse wordt ervan uitgegaan dat de 2 
duurste BIV schalen behouden blijven. In dat geval zal de koper van een auto geld besparen als de auto geen 
bedrijfswagen of luxeauto is (gedefinieerd als een auto met meer dan 2750cc33), omdat de BIV voor die auto's tot 
nul wordt geminimaliseerd. Voor de hoogste privé-autosegmenten, privé-auto's met meer dan 2750 cc, en voor 
bedrijfswagens, zullen de huidige BIV-tarieven nog steeds verschuldigd zijn na de heffing. We zien dat de 
huishoudens in de hoogste inkomenscategorie na de hervorming gemiddeld 5 euro per maand besparen aan BIV 
(blauw), terwijl de huishoudens in de andere inkomensgroepen een vermindering van ongeveer 2,5 euro per 

 
33 Er is geen andere data bekend om het onderscheid te maken dan cc. 
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maand genieten. De balk is rood is de BIV voor alle gezinnen met auto als referentie, dus ook met bedrijfswagen of 
luxewagen. 

 

Figuur 54: BIV en reductie van BIV  

 

Van de huishoudens die een auto hebben, hebben we eerder aangetoond dat de rijkere gemiddeld meer auto's 
hebben en dat hun niet-luxe privé auto's krachtiger zijn (bovenstaande tabellen). Daarnaast geeft de 
onderstaande tabel (rechts) aan dat de hoogste inkomenscategorie vaker nieuwe auto's koopt (67 % van de 
gekochte auto's is nieuw), terwijl het tegenovergestelde geldt voor de laagste inkomenscategorie (45,7 % van de 
gekochte auto's is nieuw). Rijkere huishoudens zouden met de SmartMove-hervorming dus meer geld kunnen 
besparen. Aan de andere kant hebben ze meer bedrijfswagens en luxewagens, wat betekent dat een groter deel 
van de rijkere huishoudens geen voordeel zal hebben bij dit aspect van de hervorming. Het aandeel van de 
huishoudens met ten minste één bedrijfswagen neemt sterk toe met de inkomenscategorie, van 0 %, 1,8 % en 
4,9 % in respectievelijk de drie laagste inkomenscategorieën tot 13,6 %, 17,8 % en 28 % in de drie hoogste 
inkomenscategorieën (zie de tabel linksonder). We zien ook dat enkele huishoudens twee bedrijfswagens hebben 
in de twee hoogste inkomenscategorieën (+/- 3 % daarvan). Tot slot geeft onderstaande tabel (rechts) aan dat 
6,3 % van de auto's in de hoogste inkomenscategorie luxeauto's zijn, terwijl ze ongeveer 1 % van de auto's van de 
huishoudens in elk van de andere inkomenscategorieën vertegenwoordigen. 

Tabel 17: Bezit van bedrijfswagens(links) en kenmerken van de wagens (rechts) 

 

Bron: Beldam 

Jaarlijkse verkeersbelasting (JVB) 

De JVB wordt elk jaar betaald voor elke geregistreerde auto. Deze neemt toe met de cilinderinhoud van de auto 
(zie eerder). Met de SmartMove-hervorming zullen privé autobezitters baat hebben bij de minimalisering van de 
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JVB tot nul, een voordeel dat dus belangrijker is voor de krachtigere auto's, maar ook voor de huishoudens met 
meer auto's. Zoals voor de BIV, hebben de houders van bedrijfswagens geen voordeel bij deze wijziging. Bij de 
huishoudens met minstens één auto stellen we vast dat de rijkere huishoudens meer geld zullen besparen, 
aangezien ze gemiddeld meer auto's hebben en hun auto's krachtiger zijn. Aan de andere kant hebben ze geen 
voordeel van de wijziging van zal de JVB voor de bedrijfswagens waarmee ze rijden. In de onderstaande figuur 
tonen we in het rood ter referentie opnieuw de JVB voor alle gezinnen met minstens één wagen (privé of 
bedrijfswagen), en in het blauw de reductie in JVB (enkel privé wagens). De cijfers in de figuur laten zien dat het 
eerste effect het tweede overheerst. 

 

Figuur 55: Jaarlijkse verkeersbelasting 

Totaal effect en vergelijking met andere scenario's  

We vatten hier onze resultaten samen over het effect van de SmartMove-hervorming op de Brusselse huishoudens 
in functie van hun inkomen. In onderstaande figuur focussen we enkel op de huishoudens die minstens één auto 
bezitten en houden we rekening met alle gereden kilometers (woon-werkverkeer + andere). We splitsen het totale 
effect van de hervorming (paars) op in de SmartMove-heffing (rood), de vermindering van de JBV (groen) en van 
de BIV (blauw). We stellen vast dat de verlaging van de BIV een klein effect heeft in vergelijking met de andere 
instrumenten en dat het totale effect in alle inkomenscategorieën negatief is. Zowel de SmartMove-heffing als de 
vermindering van JVB en BIV nemen toe met het inkomen, vooral voor de heffing. De hervorming heeft dus vooral 
gevolgen voor de huishoudens met een hoog inkomen. 
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Nota: “km charge” staat voor SmartMove-heffing (basisheffing & kilometerheffing)  

Figuur 56: Ontleding belastingen: alle km (absolute waarden) 

 

Onderstaande figuur geeft dezelfde ontleding weer, maar houdt alleen rekening met de SmartMove-heffing voor 
het woon-werkverkeer. Elk huishouden betaalt in dat geval minder wegenheffing, wat resulteert in een 
gemiddelde nettowinst voor de huishoudens die minder dan 3.000 euro per maand verdienen. 

 

 
Nota: “km charge” staat voor SmartMove-heffing (basisheffing & kilometerheffing) 

Figuur 57: Ontleding belastingen: enkel woon-werk (absolute waarden) 

 

Bij de interpretatie van deze resultaten geldt hetzelfde voorbehoud. Opgemerkt moet worden dat deze effecten de 
veranderingen in het beschikbaar inkomen van huishoudens zijn zonder dat er sprake is van gebruik of 
herverdeling van inkomsten en zonder gedragsveranderingen. Rekening houdend met het feit dat de 
belastinginkomsten uiteindelijk op de een of andere manier terugvloeien naar de huishoudens en dat de 
wegenheffing ook de congestie op de wegen en daarmee de reistijden, de luchtvervuiling, het lawaai enz. zal 
verminderen, zullen deze resultaten aanzienlijk veranderen, en zal het netto-effect waarschijnlijk positief zijn voor 
veel inkomenscategorieën. 
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Onderstaande tabel geeft het gemiddelde effect van de heffing op het maandelijkse beschikbare inkomen van alle 
huishoudens in elke inkomenscategorie weer: 

 Kolommen 2-3 geven het effect weer voor alle kilometers voor alle huishoudens. 

 Kolommen 4-5 geven het effect weer voor alle kilometers voor de huishoudens met ten minste 1 auto. 

 Kolommen 6-7 geven het effect weer voor de woon-werkverplaatsingen voor de huishoudens met ten 
minste 1 auto.  

 Kolommen 8-9 geven alleen het effect weer voor de woon-werkverplaatsingen voor alle huishoudens. 

De gemiddelde kosten zijn lager in elke inkomenscategorie wanneer we de hele bevolking in aanmerking nemen 
in plaats van alleen de huishoudens met ten minste één auto (kolom 3 versus 5), maar proportioneel meer voor de 
lage inkomenscategorieën: de kosten van de SmartMove-hervorming voor de laagste inkomensgroep wordt 
gedeeld door meer dan drie (van 8 euro tot 2,5 euro) wanneer we alle huishoudens in die inkomenscategorie in 
aanmerking nemen, terwijl de kosten worden verminderd met minder dan 10 % in de hoogste 
inkomenscategorieën. Dit komt omdat armere huishoudens minder auto's hebben: terwijl de huishoudens in de 
twee laagste inkomensgroepen respectievelijk 14,8 % en 28,2 % van de huishoudens uitmaken, vormen zij slechts 
7,1 % en 23,7 % van de huishoudens die ten minste één auto bezitten. Het tegenovergestelde geldt voor rijkere 
huishoudens: 21,3 % van de huishoudens verdient een netto-inkomen van meer dan 3 000 euro, maar deze groep 
vertegenwoordigt 29,2 % van de huishoudens met ten minste één auto.  

Als we alleen kijken naar het effect van de hervorming voor degenen die hun auto gebruiken om te pendelen naar 
het werk (laatste twee kolommen), stellen we vast dat het maandelijkse effect van de hervorming tussen 22,7 euro 
en 31 euro ligt in elke inkomenscategorie tussen 1 000 en 4 000 euro. Al met al maken deze huishoudens 74,1% uit 
van de huishoudens die met de auto naar het werk pendelen. Het kost van de hervorming is minder hoog voor 
degenen die met de auto naar het werk gaan in de eerste inkomenscategorie (10,3 euro) en duurder voor degenen 
die in de hoogste categorie zitten (respectievelijk 48,9 euro en 42,5 euro). Aangezien de meeste pendelaars 5 
dagen per week rijden, komt het verschil tussen de huishoudens voort uit het aantal auto's in het huishouden, het 
aantal bedrijfswagens en de cilinderinhoud van de auto. Merk ten slotte op dat slechts 13,2 % van de huishoudens 
die met de auto pendelen naar het werk minder dan 1.500 euro verdienen, terwijl de huishoudens in deze 
inkomenscategorie 43 % van de bevolking vertegenwoordigen. 

Tabel 18: Samenvatting - Scenario A: impact op het maandelijks beschikbaar inkomen 

 
Nota: Kolom 2-3: op basis van alle kilometers voor alle huishoudens; Kolom 4-5: op basis van alle kilometers voor huishoudens 
minstens 1 auto; Kolom 6-7: op basis van de woon-werkverplaatsingen voor huishoudens met minstens 1 auto; Kolom 8-9: op 
basis van de woon-werkverplaatsingen voor alle huishoudens. 

 

We maken nu de vergelijking van de totale impact van hervorming op het beschikbaar maandinkomen doorheen 
de verschillende beleidsscenario's. De onderstaande tabel geeft de gemiddelde impact van de hervorming weer 
voor de scenario's C, D, E en F, voor alle huishoudens in het BHG die minstens één auto in bezit hebben. Deze 
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tariefscenario's worden gepresenteerd in paragraaf 3.2 van dit rapport. Ter vergelijking wordt ook de impact in het 
Scenario A opgenomen. We geven voor elk scenario het gemiddelde koopkrachteffect weer per 
inkomenscategorie, en het verschil ten opzichte van het Scenario A. In de 5 scenario’s worden de BIV en JVB 
geminimaliseerd, zodat enkel de SmartMove-heffing varieert. We beperken ons tot het weergeven van de totale 
impact, en gaan voor de alternatieve scenario's niet dieper in op de onderliggende determinanten van deze 
impact (socio-economisch profiel van de gezinnen, mobiliteitsgedrag, autobezit..) omdat dit in essentie hetzelfde 
zou zijn als in Scenario A, zeker omdat in deze sociale impactsanalyse geen gedragsreacties worden 
gemodelleerd.  

In Scenario C wordt de basisheffing gehalveerd ten opzichte van Scenario A, d.w.z. dat de basisheffing gelijk is aan 
0,5 euro tijdens de piekuren en 0,25 euro in de daluren, in plaats van 1 euro en 0,5 euro in Scenario A. Elke 
autogebruiker uit het BHG betaalt minder SmartMove-heffing, maar geniet van dezelfde vermindering van de JVB 
en BIV, en betaalt dus over het geheel genomen minder belastingen.  

De huishoudens die het meest voordeel hebben van deze vermindering van de basisheffing in vergelijking met 
Scenario A zijn de rijkere huishoudens, omdat zij hun auto vaker gebruiken voor het woon-werkverkeer en omdat 
zij meer auto's hebben en deze dus vaker gebruiken voor de andere ritten. Het verschil tussen de twee scenario's 
bedraagt respectievelijk 1,8 euro en 3,6 euro voor de huishoudens van de twee laagste inkomenscategorieën, 
terwijl het gelijk is aan 13,9 euro en 19,3 euro voor de huishoudens van de twee hoogste inkomenscategorieën 
(vergelijking van kolom 3). Als we alleen kijken naar de huishoudens die met de auto pendelen, dan zien we dat 
het verschil tussen de twee scenario's minder groot is tussen de inkomenscategorieën, omdat pendelaars hun 
auto dagelijks gebruiken. Het verschil tussen de 2 scenario's is min of meer gelijk aan 12 euro in elk van de drie 
laagste inkomenscategorieën en bedraagt 18,3 euro, 21 euro en 25,7 euro in de drie hoogste.  

Tabel 19: Samenvatting – andere scenario’s: impact op het maandelijks beschikbaar gezinsinkomen op basis van alle 
autokm van huishoudens met minstens 1 wagen 

 

Scenario D verschilt van Scenario C door een licht hoger tarief per gereden kilometer, namelijk 20 eurocent/km in 
de spits en 10 eurocent/km in de daluren, in vergelijking met respectievelijk 18 en 9 eurocent/km in Scenario C. We 
zien dat de negatieve impact op het beschikbare maandinkomen iets groter is dan in Scenario C.  

In Scenario's E en F wordt in vergelijking met Scenario A de basisheffing beduidend hoger gelegd voor wagens met 
een hoge FPK. Wagens met meer dan 13 FPK betalen een hogere basisheffing dan in Scenario A, en dit verschil 
wordt meer uitgesproken naarmate de motor krachtiger wordt. Wagens met een lagere FPK betalen een lagere 
basisheffing. In Scenario E ligt de kilometerheffing bovendien ook beduidend hoger, namelijk op 25 eurocent/km 
in de spits, en 10 eurocent/km in de daluren. Deze combinatie leidt tot een hogere impact op het beschikbare 
maandinkomen van de gezinnen. Deze negatieve impact is in absolute termen wat groter voor de hogere dan voor 
de lagere inkomenscategorieën. In Scenario F, tenslotte, wordt de kilometerheffing gezet op 20 eurocent/km in de 
spits en 8 eurocent/km in de daluren. Dit leidt tot een kleinere impact op het maandelijkse beschikbare 
gezinsinkomen.  

In de onderstaande tabel presenteren we de totale impact op het maandelijkse beschikbare gezinsinkomen voor 
enkel de kilometers afgelegd voor het woon-werk verkeer, en ons enkel baserend op de gezinnen die aangeven 
met de wagen naar het werk te pendelen. Dit resultaat is dus partieel, wegens het in acht nemen van slechts een 
deel van de afgelegde kilometers, maar in tegenstelling tot de vorige tabel is zij wel enkel gebaseerd op feitelijke 
data uit de Beldam-enquête (zie Deel 6.2). 
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Tabel 20: Samenvatting andere scenario's: impact op het maandelijks beschikbaar gezinsinkomen op basis van het woon-
werkverkeer voor huishoudens die met de wagen naar het werk rijden 

 

 

6.3.2 IMPACT NAAR INKOMEN EN SAMENSTELLING VAN HET HUISHOUDEN 

We analyseren in dit deel het effect van de SmartMove-heffing op de huishoudens die bestaan uit ofwel één 
volwassene (alleenstaanden) ofwel twee volwassenen (koppels). Op die manier kunnen we de huishoudens met 
hetzelfde "inkomenspotentieel" vergelijken. Onderstaande figuur geeft aan dat 51 % van de huishoudens in de 
Beldam-dataset alleenstaand zijn, terwijl 36,3 % van hen koppels zijn. We houden geen rekening met de 
huishoudens met meer dan 2 volwassenen, omdat ze waarschijnlijk minder typisch zijn. We bespreken eerst het 
effect van de heffing op alleenstaanden en vervolgens op koppels. 

 

 
Bron: Beldam 

Figuur 58: Aantal volwassenen per huishouden 

 

Alleenstaanden 

We beschouwen 4 inkomenscategorieën voor alleenstaanden: "0-999 euro/maand", "1 000-1 499 euro/maand", 
"1 500-1 999 euro/maand" en "> 2 000 euro/maand". Uit onderstaande tabel blijkt dat 60,6 % van de 
alleenstaanden minder dan 1 500 euro per maand verdienen, terwijl slechts 19,3 % van hen meer dan 2 000 euro 
per maand verdient. Het autobezit neemt toe met het inkomen: 25,7 % van de alleenstaanden met minder dan 
1 000 euro hebben een auto, terwijl dit percentage stijgt tot 74,4 % voor degenen met meer dan 2 000 euro per 
maand. Het percentage alleenstaanden dat door de hervorming wordt getroffen, is dus drie keer zo hoog voor 
mensen in de hoogste inkomenscategorie als voor mensen in de laagste inkomenscategorie. 
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Tabel 21: Alleenstaanden - inkomenscategorieën en autobezit 

 
Bron: Beldam 

 

De onderstaande tabel geeft het effect van de SmartMove-hervorming weer voor alleenstaanden die ten minste 1 
auto bezitten. De resultaten komen overeen met die van de analyse op huishoud-niveau: de daling van het 
beschikbare inkomen als gevolg van de hervorming neemt toe met de inkomenscategorie, van gemiddeld 16 euro 
per maand voor de eerste inkomenscategorie tot 34 euro voor de hoogste inkomenscategorie. Aangezien slechts 
25 % van de alleenstaanden in de eerste inkomenscategorie een auto heeft, vertegenwoordigen de 
alleenstaanden met minder dan 1 000 euro slechts 12,1 % van de alleenstaanden met een auto, terwijl zij 24 % van 
de totale bevolking van de alleenstaanden vertegenwoordigen.  

Tabel 22: Alleenstaanden - Effect van de SmartMove-hervorming bij minstens 1 auto in bezit 

 

De verklaring van het resultaat komt ook overeen met de analyse op het niveau van de huishoudens: de 
cilinderinhoud van de auto's, de werkgelegenheidsgraad, het aandeel van de werknemers die met de auto 
pendelen en het aandeel van de bedrijfswagens nemen toe met het inkomen (zie onderstaande tabel). 

Tabel 23: Alleenstaanden - Kenmerken van auto's en woon-werkverkeer 

 
Bron: Beldam 

 

Koppels 

We beschouwen 4 inkomenscategorieën voor koppels: "0-1 499 euro/maand", "1 500-2 499 euro/ maand", "2 500-
3 999 euro/ maand " en "> 4 000 euro/ maand ". De tabel hieronder geeft aan dat 56,8 % van de koppels minder 
dan 2 500 euro per maand verdienen, terwijl 16,4 % van hen meer dan 4 000 euro per maand verdienen. Het 
autobezit neemt toe met het inkomen: 61 % van de koppels met minder dan 1 500 euro heeft minstens een auto, 
terwijl dit percentage stijgt tot 96,4 % voor de koppels met meer dan 4 000 euro per maand.  
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Tabel 24: Koppels – inkomenscategorieën en autobezit 

 
Bron: Beldam 

Onderstaande tabel geeft het effect van de SmartMove-hervorming weer voor koppels die ten minste 1 auto 
bezitten. De resultaten zijn in overeenstemming met de eerder waargenomen resultaten: de kosten van de 
hervorming stijgen met de inkomenscategorie, van gemiddeld 18,8 euro per maand voor de eerste 
inkomenscategorie tot 65,1 euro voor de hoogste inkomenscategorie.  

Tabel 25: Koppels - Effect van de SmartMove hervorming bij minstens 1 auto in bezit 

 

De verklaring van dit resultaat komt ook overeen met de analyse die op het niveau van de huishoudens is 
uitgevoerd: het aantal auto's, de cilinderinhoud, de werkgelegenheidsgraad, het aandeel werknemers dat met de 
auto pendelt en het aandeel huishoudens met ten minste een bedrijfswagen nemen toe met het inkomen (zie 
onderstaande tabel). 

Tabel 26: Koppels - Kenmerken van auto's en woon-werkverkeer 

 
Bron: Beldam 

6.3.3 ANDERE SOCIAAL-ECONOMISCHE DIMENSIES 

We bespreken in dit hoofdstuk het effect van de SmartMove-hervorming voor andere sociaal-economische 
dimensies dan het inkomen van de huishoudens. We richten ons op het effect van de hervorming per gender, 
leeftijd, sector, beroepsstatus en opleidingsniveau. Onze vorige analyse werd uitgevoerd op het niveau van het 
huishouden, terwijl we in dit deel focussen op het individu.  

De Beldam dataset bevat het aantal auto's van elk huishouden en elk individu wordt geassocieerd met de auto die 
hij of zij het meest gebruikt. We gaan er dus van uit dat deze persoon de SmartMove-heffing voor de ritten met 
deze auto betaalt. Voor het effect van de minimalisering van de BIV en JVB hebben we eerst het effect van deze 
belastingen op het niveau van het huishouden berekend en vervolgens gelijkelijk verdeeld over de personen die 
ten minste één auto gebruiken. Voor elke betreffende populatie presenteren we (i) de relatieve omvang en het 
aandeel van de betaalde SmartMove-heffing, (ii) het aandeel van de werkenden die met de auto pendelen 
("work"), en (iii) de kenmerken van de auto's en de impact van de hervorming voor degenen die met de auto 
pendelen ("HW by car").  
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De bevolking van Brussel is evenredig verdeeld over mannen (49 %) en vrouwen (51 %). Mannen betalen 66,6 % 
van de totale SmartMove-heffing, omdat ze vaker met de auto pendelen dan vrouwen (35,4 % tegenover 26,1 %) 
en omdat ze met krachtigere auto's rijden (gemiddeld 1771 cc tegenover 1545 voor vrouwen onder degenen die 
met de auto pendelen). Onder de personen die met de auto pendelen, worden mannen gemiddeld meer 
geïmpacteerd dan vrouwen (59,3 euro tegenover 43,2 euro), ook al genieten ze iets meer van de 
belastingverlagingen (23 euro tegenover 21,7 euro - ze besparen meer, maar minder vaak, omdat ze meer 
bedrijfswagens hebben)34. 

De leeftijdsgroepen die het meest getroffen worden door de SmartMove-hervorming zijn de groepen "30-44" en 
"45-59", d.w.z. de groepen met de hoogste arbeidsparticipatie en een hoger inkomen: zij vertegenwoordigen 
samen 55 % van de bevolking, maar betalen 80,9 % van de SmartMove-heffing voor het woon-werkverkeer. De 
personen in de groep "18-29" pendelen minder met de auto (23,6 % van hen tegenover minstens 30 % in de 
andere leeftijdsgroepen), wat gedeeltelijk verklaart waarom zij slechts 14,7 % van de wegenheffing voor de 
pendelaars betalen, terwijl zij 21,9 % van de bevolking vertegenwoordigen. De oudste groep die met de auto 
pendelt, heeft minder krachtige auto's en minder bedrijfswagens. De hervorming heeft dus een kleinere impact op 
hen dan op de anderen.  

Werknemers uit de privésector (58,7 % van de bevolking) betalen 63,2 % van de SmartMove-heffing omdat ze 
vaker met de auto pendelen (36,6 %) dan werknemers uit de publieke sector (32,1 %) of uit de sociale sector 
(16,3 %). De auto's van de pendelaars van de privésector zijn krachtiger en zijn in 20,6 % van de gevallen 
bedrijfswagens. De hervorming heeft dus een grotere impact op hen (55,1 euro per maand) dan op de pendelaars 
in de publieke sector (50,3 euro) en de sociale sector (40,1 euro). 

De kaderleden (8,4 % van de bevolking) betalen 13,4 % van de SmartMove-heffing voor woon-werkverkeer, 
aangezien 44 % van hen met de auto pendelt, terwijl dit slechts 32,4 % is onder de werknemers. De impact van de 
hervorming is ook sterker voor de kaderleden die met de auto pendelen (65 euro per maand), aangezien de 
gemiddelde cc van hun auto 1726 bedraagt en zij in 41,8 % van de gevallen van een bedrijfswagen gebruik maken. 
De zelfstandigen die pendelen (26,8 % onder hen) gebruiken krachtige auto's (1923 cc) en verliezen dus gemiddeld 
56,5 euro door de hervorming. 

Het behaalde diploma heeft een sterke invloed op de resultaten. De personen met een universitair diploma 
(18,6 % van de bevolking) betalen 33,2 % van de SmartMove-heffing voor woon-werkverkeer, aangezien de 
werkgelegenheidsgraad het hoogst is onder deze categorie en 36,3 % van de werkenden met een universitair 
diploma met de auto pendelt. Ook de personen met een diploma niet-universitair hoger onderwijs betalen een 
groter deel van de wegenheffing (23,3 %) dan het aandeel dat zij in de bevolking vertegenwoordigen (16,3 %). Het 
omgekeerde geldt voor de andere opleidingsprofielen. Zo betalen mensen met een diploma van de lagere school 
of zonder diploma (19,7 % van de bevolking) slechts 5,2 % van de wegenheffing voor woon-werkverkeer. Van 
degenen die zich met de auto verplaatsen, betalen degenen met een diploma van de lagere school of zonder 
diploma minder (43,8 euro) dan de anderen, omdat ze kleinere auto's hebben (1388 cc).  

 

 
34 De verlaging van de BIV en JVB is het verschil tussen het effect van de hervorming en de SmartMove-heffing. 
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Tabel 27: Resultaten voor de andere sociaaleconomische dimensies 

 

 

6.4 EFFECT VAN DE SMARTMOVE-HEFFINGEN VOOR VLAANDEREN EN WALLONIË NAAR INKOMENSCATEGORIEËN 

Het effect van de hervorming op de gezinnen in Vlaanderen en Wallonië is beperkt tot de impact van de 
SmartMove-heffing, omdat ze niet genieten van de gewestelijke belastingverlagingen die in het BHG kunnen 
worden doorgevoerd en omdat er in deze fase geen rekening wordt gehouden met gedragsveranderingen. Elke 
Waalse en Vlaamse bestuurder in Brussel betaalt dus meer belastingen na de hervorming.  

We verdelen de gezinnen in Wallonië en Vlaanderen in twee inkomensgroepen: de gezinnen met een netto-
inkomen van minder dan 3 000 euro per maand en de overige gezinnen. In de onderstaande tabel is te zien dat de 
huishoudens in de laagste inkomenscategorie 77% van de bevolking in Wallonië vertegenwoordigen, maar 24,4% 
van de kilometerheffing voor woon-werkverkeer betalen. Het totale aantal kilometers dat door Vlaamse en Waalse 
bestuurders wordt gereden en dat geen woon-werkverkeer of beroepsmatige verplaatsingen is, is ontleend aan 
Hoofdstuk 2 van dit rapport. Om het gebrek aan microgegevens te compenseren, wijzen we deze kilometers in 
Brussel willekeurig toe aan huishoudens met een auto in Vlaanderen en Wallonië, en wel zo dat het aandeel van de 
kilometers die in Brussel worden gereden van elke provincie voor andere motieven gelijk is aan dit aandeel voor 
het woon-werkverkeer. Merk op dat we dit enkel doen voor de verplaatsingen voor andere motieven, waarvoor 
goede microgegevens ontbraken. 

Hieruit volgt dat de armere huishoudens met een maandelijks inkomen van minder dan 3.000 euro (77 % van de 
bevolking in Wallonië) een groter deel van de belastingen voor deze andere kilometers betalen dan de rijkere. In 
totaal betalen de huishoudens met een inkomen van meer dan 3.000 euro 63,1% van de wegenheffing. Deze 
resultaten zijn vergelijkbaar voor Vlaanderen: de rijkere gezinnen vertegenwoordigen 29,9 % van de Vlaamse 
bevolking, maar betalen 69,2 % van de wegenheffing die in Vlaanderen wordt betaald voor woon-werkverkeer in 
het BHG, en 63 % van de totale wegenheffing die door de inwoners van dat gewest wordt gedragen.  
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Tabel 28: Inkomenscategorieën en effect van de hervorming 

 

 

De belangrijkste verklaringen voor dit resultaat zijn te vinden in het aandeel van personen in rijkere huishoudens 
die in Brussel werken en in hun vervoerwijzekeuze. We zien in de onderstaande tabel dat 10,7% van de Walen in de 
hoogste inkomenscategorie in Wallonië in Brussel werkt (6,6% in Vlaanderen), terwijl dit slechts 2,8% is in de 
armere huishoudens (2,6% in Vlaanderen). Van degenen die in Brussel werken, pendelen de personen die in rijkere 
gezinnen wonen meer met de auto dan de armere (+/- 40% in de hoogste inkomenscategorie in de twee gewesten 
tegenover 20,9% en 27% in Wallonië en Vlaanderen in de laagste inkomenscategorieën). 

Tabel 29: Arbeidsmarkt en vervoerwijzekeuze 

 
Bron: Beldam 

 

In de volgende twee tabellen presenteren we de resultaten voor de kenmerken van de auto's die in Brussel 
worden gebruikt voor het woon-werkverkeer. De cilinderinhoud van de auto's die gebruikt worden door 
werkenden uit Wallonië en Vlaanderen die in Brussel pendelen in rijkere gezinnen is hoger dan die van de armere 
gezinnen, maar dit verschil is minder uitgesproken dan bij de pendelaars die in Brussel wonen. De Vlaamse 
pendelaars gaan naar Brussel met krachtigere wagens dan de Waalse in elke inkomenscategorie: de fiscale 
multiplicator van hun wagen is gelijk aan 1,8 bij de werkenden van de laagste inkomenscategorie (1,5 voor de 
Waalse) en is gelijk aan 2 bij de werkenden van de hoogste inkomenscategorie (1,8 voor de Waalse). Ten slotte 
doet meer dan 50 % van de werkenden uit Vlaanderen die in rijkere gezinnen wonen en naar Brussel pendelen het 
met een bedrijfswagen, terwijl dat in Wallonië slechts 21,3% en in Brussel 17,8% is. 

Tabel 30: Kenmerken van de auto's die gebruikt worden voor woon-werkverkeer in BHG 

 
Bron: Beldam 
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Tabel 31: Bedrijfswagens gebruikt voor woon-werkverkeer in BHG 

 
Bron: Beldam 

 

De volgende figuur geeft de verdeling weer van de SmartMove-heffing die door de inwoners van de verschillende 
provincies wordt betaald. Zoals verwacht zijn de nabijheid van Brussel en de omvang van de provincie de 
belangrijkste variabele voor de resultaten. De inwoners van Vlaams-Brabant en Waals-Brabant betalen 
respectievelijk 39 % en 14,5 % van de door de inwoners van Vlaanderen en Wallonië betaalde wegenheffing, 
gevolgd door Antwerpen en Henegouwen. De minder getroffen provincies zijn Limburg en Luxemburg 
(respectievelijk 0,8 % en 0,7 % van de totale wegenheffing). 

 

Figuur 59: Impact per provincie 

6.5 DISCUSSIE SOCIALE IMPACTANALYSE 

Ter afsluiting van de analyse van de sociale gevolgen komen we terug op enkele belangrijke beperkingen van de 
resultaten die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd. Een eerste, belangrijke beperking is ruimschoots aan bod 
gekomen: het ontbreken van recente en voldoende volledige microgegevens. Hoewel de Beldam-dataset zeer rijk 
is gebleken, is deze inmiddels 10 jaar oud. In deze periode zijn enkele aspecten van de mobiliteit veranderd. Zo is 
het autobezit van de Brusselaars veranderd en is het aandeel van de auto's die als bedrijfswagen zijn geregistreerd 
in deze periode aanzienlijk toegenomen, en daarmee ook het aandeel van de huishoudens die niet genieten van 
een minimalisering van de JVB en BIV. Gezien meer dan de helft van de bedrijfswagens wordt gebruikt door 
huishoudens met het hoogste inkomen, zullen dergelijke veranderingen de resultaten beïnvloeden. Belangrijker 
nog, werden we geconfronteerd met een gebrek aan gegevens over het autogebruik in Brussel om andere redenen 
dan het woon-werkverkeer of de zakelijke verplaatsingen. We hebben dit opgelost door aannames te doen over de 
verdeling van deze verplaatsingen onder de bevolking die volgens ons redelijk zijn, maar die noodzakelijkerwijs 
niet gevalideerd konden worden. Dit impliceert dat deze resultaten onderhevig zijn aan een belangrijke 
foutenmarge. 



     

  PAGINA 97 VAN 134 

Ten tweede is de impact van de SmartMove-hervorming op het besteedbaar inkomen negatief voor de 
meerderheid van de huishoudens. Een belangrijke reden hiervoor is dat deze impactanalyse nog geen rekening 
houdt met het gebruik van de netto-inkomsten van de heffingen. De SmartMove-hervorming zal naar schatting 
een belangrijk bedrag aan extra belastinginkomsten opleveren, d.w.z. inkomsten die van huishoudens naar de 
staat worden overgeheveld. Als het BHG deze extra belastinginkomsten gebruikt door ze te besteden aan 
bijvoorbeeld infrastructuurprogramma's, subsidiëring van het openbaar vervoer, verlaging van de 
personenbelasting of voor de algemene werking ervan, zullen deze belastinginkomsten rechtstreeks of 
onrechtstreeks terugvloeien naar de gezinnen. Daarom kan het gebruiken van de inkomsten de impact van de 
SmartMove-hervorming op het beschikbare gezinsinkomen positief maken voor een zeer belangrijk deel van de 
getroffen gezinnen. De effectieve impact van de inkomstenrecyclage op de sociaal-economische impactanalyse 
hangt af van het specifieke gebruik van de extra belastinginkomsten door het Gewest.  

Tot slot hield de sociale impactanalyse in dit hoofdstuk geen rekening met het feit dat de SmartMove-hervorming 
het autogebruik en de congestie van de wegen, en dus de reistijd, de luchtvervuiling, het lawaai, enz. zal 
veranderen (zie Hoofdstuk 8). Door rekening te houden met veranderingen in het autogebruik en de congestie van 
de wegen en met de andere externe kosten van het autogebruik kan beoordeling van de sociale effecten van de 
SmartMove-hervorming aanzienlijk worden gewijzigd. In deze analyse hebben we het autogebruik constant 
gehouden, wat betekent dat huishoudens niet kunnen kiezen voor een andere vervoerswijze of een ander tijdstip, 
om zo de te betalen SmartMove-heffing te verminderen. Dit zal een verandering teweegbrengen in de belastingen 
die de huishoudens effectief betalen, en waarschijnlijk in het bijzonder in het geval van de huishoudens met een 
lager inkomen. De wegenheffing zal ook de reistijd voor alle overige weggebruikers verminderen (zie Hoofdstuk 3). 
Dit is een belangrijk voordeel voor alle autogebruikers en vormt een eerste positief element in de 
effectbeoordeling van de hervorming voor de Waalse en Vlaamse huishoudens die hun auto in Brussel rijden, waar 
dit effect in deze analyse volledig negatief is. Het opnemen van de vermindering van de luchtvervuiling, de 
geluidshinder en de reistijd in het openbaar vervoer in de sociale effectbeoordeling zal ook een zeer belangrijk 
effect hebben op de resultaten ervan. In de eerste plaats betekent dit dat veel meer huishoudens zullen worden 
beïnvloed, waarvan een groot deel positief. 

Bovendien weten we dat huishoudens met een lager inkomen relatief meer afhankelijk zijn van het openbaar 
vervoer, en op plaatsen wonen die gemiddeld meer blootgesteld zijn aan de luchtvervuiling en het lawaai van het 
wegverkeer. Een vermindering van deze externe kosten van het autogebruik zal daarom waarschijnlijk meer ten 
goede komen aan huishoudens met een lager inkomen dan aan huishoudens met een hoog inkomen.  

Het opnemen van deze indirecte effecten van de SmartMove-hervorming viel in dit stadium buiten de haalbare 
reikwijdte van de sociale impactanalyse door middel van een micro-simulatie analyse. We kwantificeren deze 
indirecte effecten echter door middel van een algemene evenwichtsanalyse in het volgende hoofdstuk.  
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7. ANALYSE VAN DE ECONOMISCHE EFFECTEN 

7.1 ANALYSE VAN DE ECONOMISCHE EFFECTEN MET HET ISEEM-MODEL 

De economische effecten worden geanalyseerd met behulp van het ISEEM-model, een algemeen economisch 
model voor België. Het model kan economische analyses uitvoeren op arrondissementeel niveau. Een korte 
beschrijving van het model wordt gegeven in Annex 2.  

De primaire input voor het ISEEM-model zijn de veranderingen in de tijdskosten, de inning van de 
belastinginkomsten en de verkeersvolumes die berekend werden met het transporteconomisch model TREMOVE 
(zie Hoofdstuk 3). In dit hoofdstuk vertrekken we van de veranderingen van de tijdskosten en het effectieve 
belastingtarief voor de verschillende agglomeraties in België ten gevolge van de SmartMove-heffing in het BHG. 
Hieruit berekenen we de directe impact van de SmartMove-heffing voor Brussel en de 42 andere agglomeraties in 
België. Aangezien het ISEEM-model een algemeen evenwichtsmodel is, zal het model een nieuw (na belastingen) 
evenwicht berekenen waarbij alle markten in het model (arbeidsmarkt, industriële sectoren, dienstensectoren, 
buitenlandse markt, dienstverlening door de overheid) in evenwicht zijn. Dit verschilt van het TREMOVE-model 
dat, zoals aangegeven in Hoofdstuk 3, enkel het evenwicht in de vervoersmarkt beschouwt en andere effecten 
slechts gedeeltelijk in aanmerking neemt. Hierdoor kan het ISEEM-model de resultaten van het TREMOVE-model 
verrijken en verbeteren. Specifiek gebeurt dit als volgt: 

 Het model geeft resultaten op agglomeratie-niveau voor heel België in termen van de effecten op de 
arbeidsmarkt, de productie, de belastinginning, de werkloosheid en de welvaart. 

 Het model houdt rekening met de tijdsbaten van verbeteringen in de vervoersverbindingen als gevolg van 
de SmartMove-heffing. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt en het woon-werkverkeer, maar ook voor 
andere activiteiten.  

 Het model houdt rekening met twee mogelijke bronnen van zogenaamde 'indirecte baten' die in de 
regionale economie kunnen ontstaan. Deze zijn: 

1) agglomeratievoordelen die afhankelijk zijn van de concentratie van activiteiten in één regio;  

2) een betere matching op de arbeidsmarkt. Lagere tijdskosten in het transport verhogen dan de 
efficiëntie van het matchen van arbeidskrachten aan bedrijven. Hier wordt ook rekening gehouden 
met de impact en de waarde van vrije tijd (vrijetijdsbesteding). 

 

7.2 SCENARIOS 

De scenario's in ISEEM zijn rechtstreeks ontleend aan de scenario’s die werden geanalyseerd met het TREMOVE-
model. De resultaten hieronder zijn gebaseerd op de scenario's A tot en met F uit Hoofdstuk 3. Voor de 
duidelijkheid herhalen we hier de belangrijkste aannames voor elk scenario. Voor de inwoners van het BHG 
worden daarnaast de belasting op de inverkeersstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting (JVB) 
geminimaliseerd voor de auto’s en bestelwagens in hun bezit. 
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Tabel 32: ISEEM scenario’s 

 SC_A SC_B SC_C SC_D SC_E SC_F 

Basisheffing dal 0,91 €  0,91 € 0,46 € 0,46 € 0,66 € 0,66 € 

Basisheffing spits 1,83 € 1,83 € 0,91 € 0,91 € 1,33 € 1,33 € 

Kilometerheffing 
dal 

0,09 € 0,09 € 0,09 € 0,10 € 0,10 € 0,08 € 

Kilometerheffing 
spits 

0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,20 € 0,25 € 0,20 € 

Periode 19-21u Geen 
heffing 

0,91 € Geen 
heffing 

Geen 
heffing 

Geen 
heffing 

Geen 
heffing 

 

7.3 WELVAART EN BRUTO BINNENLANDS PRODUCT OP NATIONAAL NIVEAU 

De belangrijkste indicatoren die we uit het ISEEM-model kunnen afleiden zijn de impact op het bruto binnenlands 
product en de welvaart. Dit zijn verwante indicatoren, maar ze zijn niet hetzelfde. We leggen dit hieronder meer in 
detail uit.  

Het bruto binnenlands product (BBP) kan worden berekend als som van de totale finale consumptie in de 
economie en de netto-uitvoer. Dit is meer bepaald de som van de particuliere consumptie (C), de 
overheidsconsumptie (CG), de investeringen (I) en de uitvoer (E) min de invoer (M). Dus, BBP = C+CG+I+E-M. Het 
BBP is een interessante maatstaf, omdat het ook kan worden berekend voor de productiezijde als de som van de 
netto toegevoegde waarde (productie - intermediair verbruik door bedrijven) en alle netto belastinginkomsten uit 
de finale consumptie. Het BBP is echter onvolledig als maatstaf voor de welvaart en is meer indicatief voor de 
productiezijde van de economie. We geven hieronder de effecten van de SmartMove-heffingen op het BBP, omdat 
het een maatstaf is die zeer vaak wordt gebruikt in de economische statistieken.  

De directe welvaartsbaten uit het partieel evenwichtsmodel TREMOVE (zie Hoofdstuk 3) worden rechtstreeks 
berekend op basis van de transportvraag en de gegeneraliseerde kost van transport. De gegeneraliseerde 
transportkost is de som van de monetaire kosten (inclusief belastingen en heffingen) en de tijdskosten. Een 
wegenheffing verhoogt de geldkosten, maar verlaagt de tijdskosten. In het algemeen is de vermindering van de 
tijdskosten echter niet voldoende om het negatieve effect van hogere geldkosten voor de transportgebruikers te 
compenseren. Het netto effect op hun gegeneraliseerde kost is een stijging van die kost. Dat is niet alleen voor de 
deze tariefscenario’s zo, maar zal ook het geval zijn bij andere beprijzingssystemen waarbij de heffingen niet 
100 % fijn-geregeld zijn35. Indien de gegeneraliseerde kost per km stijgt voor een vervoersmiddel leidt dit tot twee 
welvaartseffecten die leiden tot een daling van het consumentensurplus van de transportgebruikers. Enerzijds zijn 
er mensen die beslissen om met dat vervoersmiddel blijven rijden en die daarvoor een hogere kost per km dragen. 
Anderzijds zijn er weggebruikers die beslissen om niet meer met het vervoersmiddel te rijden en daardoor nut 
verliezen. Beide effecten zijn mee opgenomen in de berekeningen. Het effect van een wegenheffing op de 
transportgebruikers is over het algemeen negatief. De wegenheffing leidt echter ook tot een transfer van 
inkomsten aan de overheid. Wanneer het (directe negatieve) effect voor de transportgebruikers kleiner is dan de 
netto (positieve) transfer van inkomsten aan de overheid genereert de wegenheffing een netto welvaartsbaat. 
Hierbij wordt er van uitgegaan dat de inkomsten worden gebruikt voor productieve investeringen door de 

 
35 Een fijn-geregelde heffing waarbij voor elke vertrektijd een ander tarief aangerekend wordt, kan ervoor zorgen dat de totale kostprijs per rit 
(geld + reistijd+ kost van te laat en te vroeg aankomen) voor niemand verandert (zie bv. De Borger, B. & S. Proost (2019), Superslim 
rekeningrijden voor dummies, Leuvense Economische Standpunten 2019/175, KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen). 
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overheid, meer dienstverlening door de overheid of op een of andere wijze rechtstreeks wordt herverdeeld onder 
de huishoudens.  

De totale welvaartsbaat die we met het ISEEM-model berekenen, wijkt enigszins af van de resultaten van het 
partiële evenwicht op de transportmarkt uit het TREMOVE-model. Zoals gezegd houdt het ISEEM-model rekening 
met de agglomeratie-effecten en het effect op de imperfecties op de arbeidsmarkt. Deze kunnen het resultaat van 
het partiële evenwicht op de transportmarkt positief of negatief beïnvloeden. We gebruiken in ISEEM een 
welvaartsmaatstaf die equivalente variatie (EV) wordt genoemd. De equivalente variatie wordt berekend als de 
verandering van het totale beschikbare gezinsinkomen gedeeld door een prijsindex die de werkelijke 'gewogen 
koopkracht' van dat budget meet, plus de reële waarde van de openbare diensten, besparingen en investeringen. 
Het is dus een consumentgerichte maatstaf, die rekening houdt met de investeringen door de overheid en de 
diensten geleverd door de overheid. In het algemeen ligt de maatstaf dicht bij de directe welvaartsbaat, maar in 
het ISEEM-model zijn er een aantal mechanismen die deze maatstaf aanvullen. Zo leidt een betere werking van de 
arbeidsmarkt tot een hoger besteedbaar huishoudbudget, via een mechanisme dat niet in aanmerking wordt 
genomen in het partieel evenwichtsmodel. Agglomeratievoordelen zijn het gevolg van de schaalvergroting aan de 
productiezijde van het model, die leiden tot een verbetering van de productiviteit. Indirect leidt dit tot lagere 
prijzen, wat weer van invloed is op de welvaartsmaatstaf (EV) in het ISEEM-model.  

Belangrijk om te herhalen is dat er in dit hoofdstuk nog geen rekening wordt gehouden met milieueffecten. De 
netto-baat daarvan moet worden toegevoegd aan zowel de directe welvaartsbaten uit het TREMOVE-model als de 
totale welvaartsbaten uit het ISEEM-model.  

We kijken eerst naar de effecten op nationaal niveau in Tabel 33 en Tabel 34. Dit levert de volgende resultaten op. 
De eerste tabel toont de effecten die rechtstreeks voortvloeien uit het TREMOVE-model (partiële 
evenwichtseffecten, zie hierboven). Dit impliceert een vermindering van het consumentensurplus gelijk aan 
325 miljoen euro in Scenario A als gevolg van de SmartMove-heffing, maar ook netto hogere belastinginkomsten 
(na minimalisering van de BIV en JVB) van 369 miljoen euro. De netto belastinginkomsten zijn iets groter in 
Scenario B, als gevolg van de invoering van de dalheffing in de periode van 19u tot 21u. In Scenario C wordt de 
basisheffing gehalveerd. Dit leidt tot aanzienlijk lagere netto belastinginkomsten en lagere effecten voor de 
consument, maar ook tot lagere tijdsvoordelen. Scenario D is vergelijkbaar, maar heeft een hogere variabele 
kilometerheffing. Scenario’s E en F hebben een basisheffing die tussen deze van A,B en C,D ligt, maar hebben een 
hoger variabel tarief. 

 De directe welvaartsbaat kan worden berekend als de som van de verandering van het consumentensurplus en 
de netto belastinginkomsten. Dit is niet substantieel verschillend tussen de scenario's en bedraagt ongeveer 
40 miljoen euro. Het welvaartseffect van de SmartMove-heffing is dus positief op nationaal niveau, ook als er 
geen rekening wordt gehouden met mogelijke agglomeratievoordelen en baten voor de arbeidsmarkt (die we in 
de volgende tabel bespreken) en zonder rekening te houden met de milieueffecten.  

Tabel 33: Welvaartseffecten per scenario zoals bepaald met het transporteconomisch model TREMOVE (miljoen euro per 
jaar) 

 SC_A SC_B SC_C SC_D SC_E SC_F 
Verandering van het 
consumentensurplus (A) -325 -341 -208 -230 -326 -274 

Netto belastinginkomsten van de 
SmartMove-heffing (na minimalisering 
van BIV en JVB) (B)  

369 384 248 271 371 317 

Tijdsbaten (C) 70 71 56 60 76 66 
Direct welvaartseffect  
= (A) + (B) 

43,6 43,4 40 41,5 45,3 43,4 

 

De totale welvaartsbaat die berekend wordt met het ISEEM-model is groter dan de welvaartsbaat uit het 
transporteconomisch model. Het TREMOVE-model onderschat de welvaartsbaat met 37 à 39 % in Scenario’s A en 
B (zie rij 3, kolom 1 in Tabel 34). De onderschatting is minder groot in Scenario’s C en D, namelijk respectievelijk 
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21 % en 25 %. De totale welvaart is het hoogst voor scenario E en kent ook het hoogste relatieve verschil ten 
opzichte van de directe effecten (44%). Dit komt omdat in dit scenario (in verhouding) de tijdsbaten het hoogst 
zijn, door het hogere variabele kilometertarief tijdens de spits. Scenario F heeft een totale welvaartsbaat die bijna 
identiek is aan deze van Scenario’s A en B. Het scenario heeft wel lagere belastinginkomsten.  

De voornaamste reden voor de hogere welvaartsbaat in het ISEEM-model is de verbetering van de matching op de 
arbeidsmarkt door de vermindering van de files. Terwijl het verschil in welvaartseffect tussen de scenario’s relatief 
klein is op basis van het TREMOVE-model, wordt dit verschil groter indien ook de bredere economische effecten 
worden opgenomen, met behulp van het ISEEM-model. Het BBP verhoogt in alle scenario’s in ongeveer dezelfde 
mate als de totale welvaart. De totale extra belastinginkomsten op nationaal niveau zijn daardoor ook hoger. In 
het ISEEM-model zijn de netto belastingontvangsten tussen 20 en 30 miljoen euro hoger dan in de partieel 
evenwichtsanalyse. Dit geeft het belang aan om de bijkomende mechanismen mee te nemen van een 
wegenheffing op de economie, met behulp van een algemeen evenwichtsanalyse. 

Tabel 34: Welvaartsindicatoren algemeen evenwichtsanalyse per scenario zoals bepaald met het ISEEM-model (miljoen 
euro per jaar) 

 
SC_A SC_B SC_C SC_D SC_E SC_F 

Totaal 
welvaartseffect 

59,8 60,1 48 51,9 65,2 56,6 

Direct 
welvaartseffect (zie 
Tabel 33; 
TREMOVE) 

43,6 43,4 40 41,5 45,3 43,4 

Ratio totaal/direct 
welvaartseffect 1,37 1,39 1,21 1,25 1,44 1,31 

Effect op het bruto 
binnenlands 
product (BBP) 

57 58 46 50 62 54 

Netto effect op 
belastinginkomsten 

390 405 265 290 394 337 

 

7.4 WELVAART EN BRUTO BINNENLANDS PRODUCT OP REGIONAAL NIVEAU 

In de volgende tabel splitsen we de welvaartseffecten op voor de verschillende agglomeraties in België. Hier 
rapporteren we alleen de totale welvaartsbaten zoals berekend op basis van het ISEEM-model in miljoen euro. We 
onderscheiden de regio's met de grootste impact in de periferie van Brussel. De overige regio's zijn geaggregeerd. 
Aan de basis van de resultaten ligt een belangrijke veronderstelling, namelijk dat alle geïnde belastinginkomsten 
uit de SmartMove-heffing uitsluitend binnen het BHG en onder de inwoners van het BHG worden verdeeld. 
Mensen die van buiten het BHG komen (hetzij uit Wallonië, hetzij uit Vlaanderen) betalen dus de wegenheffing, 
maar genieten enkel van de lagere tijdskost voor hun verplaatsingen die door de heffing mogelijk wordt. Zij 
genieten geen voordeel van een minimalisering van hun JVB en BIV (aangezien deze op gewestelijk niveau wordt 
geïnd) en hebben (onder de huidige bepalingen) geen direct of indirect voordeel van de geïnde 
belastinginkomsten in het BHG. De onderstaande analyse geeft een beeld van de verdeling van de voordelen 
tussen de inwoners van het BHG en de niet-inwoners onder de bovenstaande veronderstellingen. In de huidige 
analyse werden geen compensatiemaatregelen opgenomen voor forensen/bezoekers naar het BHG. Het BHG kan 
deze echter wel ontwikkelen. Een beter openbaar vervoer bijvoorbeeld zou zowel de inwoners als de pendelaars 
naar Brussel ten goede kunnen komen, of er zouden maatregelen kunnen genomen worden voor regelmatige 
pendelaars naar het BHG. Andere aspecten van de beleving van de stad zouden kunnen worden verbeterd wat 
zowel ten voordele van de inwoners en de bezoekers komt. Dergelijke maatregelen kunnen de verdeling van de 
effecten tussen inwoners van het BHG en niet-inwoners dus beïnvloeden, maar worden hier niet beschouwd. 

Op basis van de bovenstaande veronderstellingen verliezen de meeste regio’s rond het BHG en wordt er een 
aanzienlijke winst gerealiseerd voor het BHG. De grootste negatieve impact is voor Halle-Vilvoorde in Vlaanderen 
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en Zinnik in Wallonië. In Tabel 35 is de som van de gewestelijke baten (uiteraard) gelijk aan de totale 
welvaartsbaten op nationaal niveau in Tabel 34. Zoals gezegd is de verdeling van de effecten afhankelijk van de 
wijze waarop de extra inkomsten worden gebruikt. Theoretisch verzamelt het BHG een totale belastingopbrengst 
die alle inwoners, pendelaars en bezoekers zou kunnen compenseren en toch nog geld over heeft. Het bedrag aan 
inkomsten dat in dat geval (zij het theoretisch) overblijft, is gelijk aan de totalen in de laatste rij van Tabel 35. 
Uiteraard zou een compensatieregeling waarbij iedereen wint in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn. Wel kan men 
via bijkomende maatregelen de verdeling van de baten tussen inwoners en niet-inwoners beïnvloeden. 

Tabel 35: Totale welvaartsindicator per scenario op regionaal niveau (miljoen euro per jaar) 

Regio SC_A SC_B SC_C SC_D SC_E SC_F 

Brussel 264,3 269,5 200,5 214,2 271,3 239,4 

Halle-Vilvoorde -102,3 -104,8 -76,1 -81,1 -103,2 -91,4 

Nijvel -29,1 -29,6 -21,4 -22,8 -29,2 -25,9 

Charleroi -13,1 -13,3 -9,7 -10,3 -13,2 -11,7 

Luik -10,4 -10,7 -7,7 -8,2 -10,5 -9,3 

Zinnik -6,4 -6,6 -4,8 -5,1 -6,5 -5,7 

Aalst -6,5 -6,7 -5,1 -5,5 -6,7 -6,0 

Mechelen -5,7 -5,9 -4,4 -4,6 -5,8 -5,2 

Antwerpen -5,4 -5,5 -4,1 -4,4 -5,4 -4,8 

Namen -3,6 -3,7 -2,7 -2,9 -3,7 -3,2 

Mons -3,3 -3,4 -2,4 -2,6 -3,3 -2,9 

Leuven -3,0 -3,0 -2,5 -2,6 -3,1 -2,8 

Borgworm -2,7 -2,8 -2,0 -2,1 -2,7 -2,4 

Rest van België -12,9 -13,3 -9,5 -10,1 -12,8 -11,4 

Totaal 59,8 60,1 48,1 51,9 65,2 56,6 

 

We houden vervolgens rekening met de impact op de productiezijde van de economie, door in te zoomen op het 
bruto regionaal product (BRP). Dit wordt berekend als de totale productie in een regio minus de intermediaire 
consumptie, plus het netto-inkomen uit belastingen op de finale consumptie. In een regionale economie is het 
BRP relevant, aangezien de welvaartsbaten en de baten voor de productiesector ongelijk verdeeld kunnen zijn. We 
zien dat dit ook het geval is voor de wegenheffing in het BHG. De reden hiervoor is dat het model aangeeft dat de 
SmartMove-heffing leidt tot enige relocatie van bedrijven van het BHG naar de periferie. Echter, net als bij de 
maatstaf voor de totale welvaart is het netto-effect positief wanneer het over alle regio's wordt gesommeerd.  

De reden waarom er sprake is van een zekere relocatie van de productiesector is eenvoudig. De netto kosten (ook 
een gegeneraliseerde prijs) van het bereiken van Brussel worden iets hoger met de SmartMove-heffing. Het model 
vertaalt dat in een relatief beperkte tendens om te verhuizen naar de periferie, wat opnieuw leidt tot gevolgen 
voor de productiesector. 
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Tabel 36: BRP indicator op regionaal niveau (miljoen euro per jaar) 

Regio SC_A SC_B SC_C SC_D SC_E SC_F 

Brussel 33,1 31,3 23,6 25,9 35,8 30,4 

Halle-Vilvoorde 7,8 8,4 9,3 9,6 9,2 8,7 

Nijvel 18,2 19,2 14,9 15,9 19,2 16,9 

Charleroi 5,0 5,3 3,9 4,2 5,2 4,6 

Luik -1,6 -1,6 -1,1 -1,2 -1,6 -1,4 

Zinnik -0,5 -0,5 -0,3 -0,3 -0,5 -0,4 

Aalst -0,8 -0,8 -0,7 -0,7 -0,9 -0,8 

Mechelen 1,1 1,2 0,8 0,8 1,1 1,0 

Antwerpen 1,4 1,5 0,9 1,0 1,4 1,2 

Namen -1,4 -1,5 -1,1 -1,2 -1,5 -1,3 

Mons -0,9 -0,9 -0,7 -0,7 -0,9 -0,8 

Leuven 0,5 0,6 0,2 0,3 0,4 0,4 

Borgworm -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4 -0,3 

Rest van België -4,3 -4,4 -3,4 -3,6 -4,5 -4,0 

Totaal 57,1 57,5 46,1 49,7 62,2 54,1 

 

7.5 GEVOLGEN VOOR DE BEVOLKING, HUN LOCATIEBESLISSINGEN EN HET WOON-WERKVERKEER 

Belangrijk voor het begrijpen van veranderingen in de productiesector is het begrijpen van de veranderingen van 
de beroepsactieve bevolking en het woon-werkverkeer tussen de regio’s. Het ISEEM-model berekent een totale 
verandering van de actieve bevolking voor heel België en lokaliseert vervolgens iedereen volgens het nut van het 
wonen in de respectievelijke agglomeraties. Het voordeel van de minimalisering van de BIV en JVB in het BHG, 
naast de lagere kosten voor het woon-werkverkeer binnen het gewest spelen een rol in de welvaartsberekeningen. 
De totale actieve bevolking in België neemt in het algemeen iets toe, wat een aspect is van de betere werking van 
de arbeidsmarkt (denk eraan dat dit een van de bronnen is van indirecte baten in het ISEEM-model). Ook is er 
enige relocatie van de beroepsactieve bevolking naar het BHG. We tonen de veranderingen voor de twee grote 
perifere regio's die worden beïnvloed (Halle-Vilvoorde en Nijvel), de overige regio’s zijn geaggregeerd 
weergegeven als de “rest van België”.  

We zien dat het ISEEM-model een relatief bescheiden verschuiving naar het BHG aangeeft van ongeveer 2600 
actieve (beroepsactieve leeftijd) mensen naar het BHG in de scenario’s A, B en E en ongeveer 2000 actieve 
(beroepsactieve leeftijd) mensen in de scenario's C en D. Scenario F valt hier tussenin. 
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Tabel 37: Verandering van de actieve bevolking in de zes tariefscenario’s 

Regio SC_A SC_B SC_C SC_D SC_E SC_F 

Rest van België -1153 -1177 -885 -946 -1191 -1051 

Brussel 2545 2600 1924 2054 2599 2297 

Halle-Vilvoorde -922 -943 -687 -733 -932 -825 

Nijvel -305 -311 -227 -242 -309 -273 

Totaal 165 169 125 132 167 148 

 

Wat het model hier mogelijk capteert is dat er een bijkomende baat is van het wonen in het BHG (de BIV en JVB 
worden geminimaliseerd voor de inwoners van het BHG en het BHG heeft een verhoogd budget dat ten goede 
komt aan de inwoners). 

Natuurlijk zullen deze mensen ook ergens werken. Het ISEEM-model berekent ook de pendelstromen tussen de 
regio’s. De veranderingen van deze stromen worden weergegeven in onderstaande tabel voor Scenario A. In de 
rijen zien we de herkomstregio, in de kolommen de bestemmingsregio. Ook hier zien we relatief bescheiden 
verschuivingen. De hoeveelheid woon-werkverkeer naar het BHG zal naar verwachting licht afnemen, waarbij 
mensen die naar het BHG verhuizen (een deel) van deze daling opvullen. Een trend die uit het model naar voren 
kwam, was een bescheiden toename van het aantal banen in de periferie van het BHG, zodat het woon-
werkverkeer vanuit het BHG met ongeveer 2400 toeneemt.  

Mensen pendelen dus iets minder naar het BHG en pendelen iets meer naar de rand van het BHG, terwijl ze zich 
liever in het gewest vestigen. Dit moet worden bekeken in samenhang met de resultaten in het volgende deel. 

 

Tabel 38: Veranderingen van de woon-werkpendel tussen het BHG en de omliggende regio’s in Scenario A 

 Bestemming 

Rest van 
België 

Brussel 
Halle-

Vilvoorde 
Nijvel Totaal 

H
er

ko
m

st
 

Rest van België -473 -59 91 -24 -465 

Brussel 726 204 822 859 2612 

Halle-Vilvoorde 92 -278 -287 1 -472 

Nijvel 10 -15 1 -217 -221 

Totaal 355 -147 627 619 1454 

 

7.6 DESAGGREGATIE VAN DE ISEEM-IMPACT OP HUISHOUD-NIVEAU 

We desaggregeren de welvaartsimpact van ISEEM op het niveau van de huishoudens voor Scenario A. Het 
resultaat voor de andere scenario’s ligt in dezelfde lijn. 

We vertrekken van de analyse in Hoofdstuk 6, maar voegen nu drie specifieke bijkomende bronnen van 
welvaartsimpact toe: 

1) de tijdsbaten als gevolg van de verbetering van de snelheid in het BHG en van/naar het BHG; 

2) de agglomeratie- en arbeidsmarktbaten die indirecte baten vormen; 
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3) de herverdeling van de geïnde belastinginkomsten; 

De minimalisering van de JVB en BIV compenseert reeds in belangrijke mate het effect van de SmartMove-heffing 
voor de huishoudens in het BHG. Hiermee werd reeds rekening gehouden in Hoofdstuk 6. Als we de tijdsbaten en 
de baten op de arbeidsmarkt toevoegen aan Scenario A, dan compenseren we de gezinnen bijna volledig voor de 
impact van de wegenheffing, maar er blijft een kleine negatieve impact over. We geven dit visueel weer 
onderstaande figuur. De cijfers staan in Tabel 39. 

 

 

Figuur 60: Impact van Scenario A op de huishoudens in het BHG, voorafgaand aan het gebruik van de inkomsten, met 
inbegrip van de tijdsbaten, de agglomeratiebaten en de baten op de arbeidsmarkt 

 

Zoals eerder in het rapport al meerdere malen is aangegeven, is de herverdeling van de inkomsten van cruciaal 
belang om de huishoudens te compenseren en de sociale gevolgen van de heffing te verminderen. Om de impact 
van de herverdeling van de ontvangsten te illustreren, zullen we laten zien wat er gebeurt als de fiscale 
ontvangsten gelijk over alle Brusselse huishoudens worden herverdeeld. Dit is slechts een indicatie, aangezien een 
dergelijke herverdeling van de ontvangsten niet is voorzien. We kiezen voor een verdeling per hoofd van de 
bevolking omdat dit een progressieve maatregel is, die relatief gemakkelijk kan worden uitgevoerd.  

Als we de belastinginkomsten uit de SmartMove-heffing per inwoner zouden herverdelen, komt dit neer op een 
gemiddelde stijging van het maandelijkse inkomen van alle huishoudens in het BHG met 63 euro. Zoals we kunnen 
zien in onderstaande tabel, compenseert dit alle gezinnen in het BHG volledig en leidt de volledige hervorming in 
dit geval tot een stijging van het maandinkomen met tussen 46 euro en 61 euro per gezin. Het is zelfs mogelijk dat 
een dergelijke regeling de gezinnen overcompenseert voor de wegenheffing. 
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Tabel 39: Impact op het maandelijks inkomen van de gezinnen (met inbegrip van de uitkeringen) uitgesplitst – ISEEM-model 
(Scenario A - BHG) 

Inkomens-
groep  

(euro per 
maand) 

Wegen-
heffing 

Scenario A  

Minima-
lisering JVB 

en BIV 

Tijds-
baat 

Agglomeratie-
baten en baten 
arbeidsmarkt 

Volledige 
hervorming 

zonder 
gebruik van 

de netto 
inkomsten 

van de 
wegen-
heffing 

Per capita 
verdeling 

van de 
netto-

inkomsten 

Volledige 
hervorming 

0-999 -11 8 0 0 -2 63 61 

1000-1499 -23 15 2 1 -5 63 58 

1500-1999 -32 18 5 2 -8 63 55 

2000-2499 -40 22 8 4 -6 63 57 

2500-2999 -48 27 9 7 -4 63 59 

3000-3999 -70 31 16 7 -17 63 46 

4000-4999 -77 28 20 13 -17 63 46 

>= 5000 -88 40 21 20 -8 63 55 

 

De situatie is anders voor mensen die niet in het BHG wonen, maar regelmatig naar het BHG komen om te werken 
of op bezoek te gaan. Voor pendelaars uit Vlaanderen en Wallonië is er geen compensatie voorzien door een 
minimalisering van de JVB en BIV en geen andere rechtstreekse transfers. De enige compensatie voor deze 
huishoudens zijn de tijdsbaten. Deze tijdsbaten volstaan niet om het eventuele verlies van het gezinsinkomen 
door de SmartMove-heffing in het BHG te compenseren. Dit leidt tot negatieve gevolgen voor het gezinsinkomen 
van 0 tot 22 euro per maand per huishouden in Wallonië en Vlaanderen (zie onderstaande tabellen). 

Tabel 40: Impact op het maandelijkse gezinsinkomen uitgesplitst – ISEEM-model (Scenario A - Vlaanderen) 

Inkomensgroep 
(euro per maand) 

Wegen-
heffing 

Scenario 
A  

Tijdsbaat 
Agglomeratiebaten 

en baten 
arbeidsmarkt 

Volledige 
hervorming 

0-999 0   0 0 

1000-1499 0   0 0 

1500-1999 -1 0 0 -2 

2000-2499 -4 0 0 -4 

2500-2999 -4 1 -1 -5 

3000-3999 -7 1 -1 -7 

4000-4999 -6 1 -2 -7 

>= 5000 -18 2 -7 -22 
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Tabel 41: Impact op het maandelijkse gezinsinkomen uitgesplitst – ISEEM-model (Scenario A - Wallonië) 

Inkomensgroep 
(euro per maand) 

Wegen-
heffingen 
Scenario 

A  

Tijdsbaat 
Agglomeratiebaten 

en baten 
arbeidsmarkt 

Volledige 
hervorming 

0-999 -1 0 0 -1 

1000-1499 -1 0 0 -1 

1500-1999 -2 0 0 -2 

2000-2499 -3 0 -1 -3 

2500-2999 -4 0 -1 -5 

3000-3999 -8 2 -1 -7 

4000-4999 -13 3 -2 -12 

>= 5000 -18 4 -7 -21 

 

7.7 CONCLUSIE 

Dit hoofdstuk bouwde voort op de resultaten van de TREMOVE-simulaties in Hoofdstuk 3 en de sociale 
impactanalyse in Hoofdstuk 6. We combineren de input van beide analyses in het ISEEM-model om meer inzicht te 
krijgen in de totale economische impact. Het gebruik van het ISEEM-model heeft als voordeel dat we meer 
informatie krijgen over de verdeling van de effecten op regionaal niveau en tussen verschillende 
huishoudgroepen. Ook houdt ISEEM rekening met een aantal andere effecten, zoals agglomeratie-effecten, 
schaalvergroting en matching op de arbeidsmarkt, die een potentiële bron van bijkomende baten (indirecte 
baten) van de SmartMove-heffing vormen. Een opsplitsing is helaas niet beschikbaar. Er wordt hierbij nog geen 
rekening gehouden met de milieueffecten. 

We stellen vast dat de SmartMove-heffing voor het BHG grotendeels gunstig is, met relatief kleine verschillen 
tussen de zes onderzochte scenario's. Scenario E scoort hier het hoogst met een totale welvaartsbaat van 
65,2 miljoen euro. Scenario’s A, B scoren bijna even goed met een jaarlijkse maatschappelijke baat van 
respectievelijk 59,8 en 60,1 miljoen euro, tegenover 48,1 en 51,9 miljoen euro in de scenario’s C en D. Scenario F 
heeft een welvaartsbaat van 56,6 miljoen euro. Dit is (afhankelijk van het scenario) 21 % tot 44 % hoger dan de 
welvaartseffecten die men afleidt uit het TREMOVE-model.  

Om een positief effect op de maatschappelijke welvaart te garanderen, moeten de inkomsten uit de SmartMove-
heffing worden meegerekend en herverdeeld. Dit kan gebeuren door directe verdeling onder de huishoudens, 
maar ook indirect door overheidsinvesteringen of het aanbieden van overheidsdiensten. De uiteindelijke 
maatschappelijke impact hangt in grote mate af van de wijze waarop de inkomsten worden gebruikt.  

Het ISEEM-model laat zien dat de baten van de SmartMove-heffing niet gelijk over de regio’s verdeeld zijn. 
Voorlopig lijkt het erop dat inwoners van het BHG potentieel veel meer baat hebben bij de maatregel dan 
pendelaars en bezoekers uit Vlaanderen en Wallonië. De last van de heffing is vooral groot voor pendelaars uit 
Halle-Vilvoorde en Nijvel. Ook dit hangt sterk af van de manier waarop het BHG de extra belastinginkomsten 
uiteindelijk zal aanwenden. Theoretisch zijn de inkomsten uit de wegenheffing groot genoeg om alle inwoners, 
pendelaars en bezoekers te compenseren en toch nog wat geld over te houden (dit bedrag zou gelijk zijn aan de 
bovenvermelde sociale welvaartsbaten voor elk scenario). Uiteraard zou een compensatieregeling waarbij 
iedereen wint in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn. Wel kan men via bijkomende maatregelen de verdeling van 
de baten tussen inwoners en niet-inwoners beïnvloeden. 

Het model geeft aan dat er relatief kleine verschuivingen kunnen optreden op de arbeidsmarkt en in de 
productiesector, met enige relocatie van activiteiten naar de periferie rond het BHG. Het model geeft een kleine 
toename van de actieve beroepsbevolking in het BHG, die liever vanuit het gewest naar de rand zou pendelen. 
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Deze verschuiving is echter zeer beperkt in vergelijking met de totale economie van het BHG en moet voorzichtig 
worden geïnterpreteerd.  

Bij de opsplitsing van de effecten per inkomensklasse stellen we vast dat het huidige voorstel om de BIV en JVB 
voor de inwoners van het BHG te minimaliseren, in combinatie met de tijdsbaten en de potentiële voordelen voor 
de arbeidsmarkt, de SmartMove-heffing bijna (maar niet volledig) compenseert. De sociale impact zal uiteindelijk 
afhangen van de manier waarop de inkomsten worden gebruikt, en dus afhankelijk van welke prioriteiten men in 
het beleid stelt.  Verschillende opties zijn mogelijk, met een verschillende impact op de inkomensverdeling. Een 
uitbetaling van de inkomsten per hoofd van de bevolking is een theoretische mogelijkheid die in onze analyse 
werd onderzocht. Dit zou grotendeels ten goede komen aan huishoudens met een lager inkomen.  

Voor bezoekers en forensen naar het BHG zijn de tijdsbaten van de SmartMove-heffing niet groot genoeg om de 
heffing te compenseren. Dit kan de noodzaak onderstrepen om een beleid te ontwikkelen dat zowel inwoners als 
niet-inwoners ten goede komt. Mogelijkheden zijn bv. om de infrastructuur van het openbaar vervoer verder te 
ontwikkelen of om speciale compensaties voor forensen uit afgelegen gebieden te ontwikkelen. We hebben het 
effect van dergelijke compenserende maatregelen in dit verslag echter niet geëvalueerd.  
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8. EFFECTEN OP EMISSIES, ONGEVALLEN EN BATEN VAN ACTIEVE MODI 

8.1 EFFECTEN OP EMISSIES 

De effecten op de luchtkwaliteit en klimaat worden berekend met behulp van emissiefactoren en 
maatschappelijke kosten. 

8.1.1 METHODE 

De resultaten met TREMOVE voor de impact op de voertuig-km werden met emissiefactoren vermenigvuldigd om 
emissies te verkrijgen. 

We gaan hierbij uit van de situatie in 2020 en het wagenpark van 2020. We houden dus rekening met de effecten 
van de Lage-emissiezone (LEZ) in het BHG (ingevoerd op 1/1/2018, verstrengd op 1/1/2020)36. Voor de 
toekomstjaren verwachten we een stelselmatige verbetering van de luchtkwaliteit in de omgeving van wegen 
door de steeds strenger wordende emissienormen voor voertuigen en de vernieuwing en verduurzaming van het 
wagenpark. De situatie van 2020 gebruiken, leidt dus tot een overschatting van het effect op luchtkwaliteit voor de 
toekomstige jaren. In het recent gepubliceerde rapport van het Federaal Planbureau37 heeft men de externe 
kosten voor luchtkwaliteit berekend voor 2025-2040 en was de conclusie dat er globaal een daling te verwachten 
is van de externe kosten per gereden km. 

8.1.2 EMISSIES 

Voor elk van de scenario’s is er een afname van de emissies, die sterk samenhangt met de afname aan autoverkeer 
(en de kleine toename aan busverkeer). De grafiek hieronder toont het verschil met de baseline op jaarbasis, voor 
2020.  

De CO2-emissies dalen met 4,4 tot 6,3% op jaarbasis al naargelang het scenario. De impact hiervan is niet tastbaar 
in het BHG maar gaat mee bijdragen aan een mondiale strijd tegen de klimaatverandering. 

De andere emissies hebben betrekking op de (lokale) luchtkwaliteit. De emissies verbeteren met 4,0 tot 6,4% op 
jaarbasis al naar gelang de polluent en het scenario. Dit heeft een direct effect op de gezondheid van de inwoners 
(en bezoekers) van het BHG. 

 

 
36 Met een mogelijke verdere verstrenging in de periode 2025-2027 wordt nog geen rekening gehouden.  
37 Federaal Planbureau (2020), Externe kosten van het vervoer, 29 juni 2020, Brussel, FPB. 
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Figuur 61: Verandering emissies wegverkeer in BHG 

In de volgende paragrafen gaan we wat dieper in op de 2 belangrijkste polluenten voor luchtkwaliteit: PM10 en 
NOx. 

 

Luchtkwaliteit (PM10 emissies) 

Fijn stof omvat alle vaste en vloeibare deeltjes die in de atmosfeer rondzweven. Ze kunnen er van enkele uren tot 
maanden verblijven in functie van hun eigenschappen en de meteorologische omstandigheden. PM10 is de 
deeltjesfractie met een aërodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer (μm), PM2,5 die met een diameter 
kleiner dan 2.5 μm. Vanaf een diameter kleiner dan 0.1 µm (100 nanometer) spreekt men van ultrafijn stof. De 
belangrijkste door mensen veroorzaakte uitstoot komt van transport, industrie, landbouw en 
gebouwenverwarming. Epidemiologische studies tonen aan dat de belangrijkste gezondheidseffecten door 
luchtvervuiling te wijten zijn aan fijn stof. Omdat de deeltjes zo klein zijn kunnen ze diep doordringen in de longen 
en schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarnaast heeft fijn stof ook negatieve effecten op klimaatverandering en 
ecosystemen. 

In volgende figuur is het effect op de emissies van fijn stof (PM10) te vinden voor alle uren in een werkdag. We zien 
duidelijk de ochtend- en avondpiek, en het grotere effect tijdens deze pieken. 

In totaal wordt er op een werkdag in de baseline 398 kg PM10 uitgestoten. Dit daalt tot 364 kg in scenario E (-8,7%) 
à 374 kg in scenario C (-6,1%). De hoogste daling wordt duidelijk verwezenlijkt tijdens de spitsuren, met als 
hoogste cijfer -12,2% in de ochtendspits in scenario E. Ook tijdens de nacht is er nog een lichte daling van 0,2 à 
0,4%. 

 

 

Figuur 62: Evolutie van de PM10-emissies van wegverkeer in BHG op een typische werkdag, in gram/uur. 
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Luchtkwaliteit (NOx emissies) 

Stikstofoxides (NOx) is de verzamelnaam voor een mengsel dat voornamelijk bestaat uit stikstofmonoxide (NO) en 
stikstofdioxide (NO2). Beide gassen hebben verschillende eigenschappen: 

 stikstofmonoxide (NO) is een weinig giftig gas zonder kleur, geur of smaak; 

 stikstofdioxide (NO2) is een bruinrood giftig gas dat slecht ruikt en irriteert. 

Door een verdere reactie met ozon (O3) uit de omgevingslucht kan NO snel worden omgezet tot NO2. NO2 is een 
oxiderend gas dat irritatie van de luchtwegen kan veroorzaken. Een kwart van de jaarlijkse astmagevallen bij 
kinderen is te wijten aan NO2. Korte episodes van hoge concentraties, maar ook langdurige blootstelling aan lage 
concentraties, zijn schadelijk. Stikstofoxides spelen ook een belangrijke rol bij de vorming van ozon, dat ontstaat 
tijdens warme zomerdagen met sterke zonnestraling. 

Stikstofoxides worden grotendeels door menselijke activiteiten uitgestoten tijdens verbrandingsprocessen bij 
hoge temperaturen waarbij luchtstikstof geoxideerd wordt. De belangrijkste bronnen van NOx zijn (weg)verkeer, 
energieproductie en industrie (inclusief raffinaderijen) en gebouwenverwarming. In België is ongeveer de helft van 
de NOx-emissie afkomstig van het wegtransport.  

In volgende figuur is het effect op de emissies van stikstofoxiden (NOx) te vinden voor alle uren in een werkdag. We 
zien duidelijk de ochtend- en avondpiek, en het grotere effect tijdens deze pieken. 

In totaal wordt er op een werkdag in de baseline 5.407 kg NOx uitgestoten. Dit daalt tot 4.986 kg in scenario B (-
7,8%) à 5.112 kg in scenario C (-5,5%). De hoogste daling wordt duidelijk verwezenlijkt tijdens de spitsuren, met als 
hoogste cijfer -11,4% in de ochtendspits in scenario E. Tijdens de nacht is er een lichte daling te zien in scenario B, 
maar een lichte stijging in de andere scenario’s.  De absolute aantallen tijdens de nacht zijn echter klein. 

 

 

Figuur 63: Evolutie van de NOx-emissies van wegverkeer in BHG op een typische werkdag, in gram/uur. 

 



     

  PAGINA 112 VAN 134 

8.1.3 EFFECTEN NA 2020 

Effecten op luchtkwaliteit 

In de toekomst zal de luchtkwaliteit in de omgeving van wegen in heel Europa normaal stelselmatig verbeteren 
door de steeds strenger wordende emissienormen voor voertuigen en de vernieuwing en verduurzaming van het 
wagenpark, en zal in 2030 derhalve beter zijn dan in 2020, althans op voorwaarde dat de werkelijke emissie-
uitstoot van voertuigen de strengere emissienormen volgen en het wagenpark duurzamer wordt.  Dit zal zeker het 
geval zijn in Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de effecten van de Lage Emissie Zone (LEZ) (ingevoerd op 
1/1/2018, verstrengd op 1/1/2020). 

De wagenparken evolueren dus snel naar een groter aandeel ‘schone’ wagens. Het wagenpark van 2020 gebruiken 
voor een berekening in bijvoorbeeld 2030, leidt dus tot een overschatting van het effect op luchtkwaliteit. In het 
pas gepubliceerde rapport van het Planbureau38 heeft men de externe kosten voor luchtkwaliteit berekend voor 
2025-2040 en was de conclusie dat er globaal een daling te verwachten is van de externe kosten per gereden km. 

De effecten op de emissies en dus ook de luchtkwaliteit zullen in toekomstige jaren dus kleiner zijn dan in 2020. 

Effecten op het wagenpark 

Door de SmartMove heffing zal het duurder worden om met grote wagens (met een hoog cc en dus een hoge 
fiscale pk) te rijden dan wat momenteel het geval is. Hierdoor ontstaat een incentive om bij de aankoop van een 
nieuwe wagen over te gaan naar een kleinere wagen. 

Dit effect kon niet becijferd worden. 

 

8.1.4 MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN 

Om de baten (of kosten) van luchtkwaliteit en klimaatverandering te berekenen werden de emissies rechtstreeks 
vermenigvuldigd met de waarderingen per gram die werd uitgestoten. Er is dus geen link met de snelheid.  

Hiervoor zijn 2 recente bronnen beschikbaar: de studie van van Essen et al. (2019) voor DG MOVE39 en de studie 
van Delhaye et al. (2016) voor MIRA40 over de externe kosten van transport. De laatste studie is de meest gebruikte 
in Vlaanderen, en zullen we ook hier toepassen. De waarderingen voor de luchtpolluenten zijn in de MIRA-studie 
gebaseerd op de resultaten van de studie door De Nocker et al. (2010)41. In deze studie werden specifiek voor 
Vlaanderen volgens de ExternE methode de schadekosten bepaald. Deze waardering geeft een gemiddelde 
Vlaamse waarde aan de effecten van de emissies. In de studie van Van Esssen (2019) voor DG MOVE werden 
specifieke waardering voor Brussel aangegeven, enkel voor NOx en PM. Deze zijn het meest recent, specifiek voor 
Brussel en werden dus gebruikt in deze impactstudie.  

Voor broeikasgassen wordt uitgegaan van 100 euro/ton CO2 equivalenten42. Voor TSP (Total Suspended Particles) 
en elementair koolstof (EC) was er geen waardering beschikbaar. 

Onderstaande tabel geeft weer welke waarderingen gebruikt worden. Voor de uiteindelijke berekening werd de 
geldwaarde omgerekend naar euro’s van 2020 met de index voor consumptieprijzen. 

 

 
38 Federaal Planbureau Bruno Hoornaert, Externe kosten van het vervoer, 29 juni 2020. 
39 Huib van Essen, et al, Handbook on the external costs of transport, European Commission, DG MOVE, January 2019. 
40 Delhaye E., De Ceuster G., Vanhove F., Maerivoet S. (2016) Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen: actualisering 
2016, studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA, MIRA/2016/02 door Transport & Mobility Leuven. 
41 De Nocker L. et al. (2010) Actualisering van de externe milieuschadekosten (algemeen voor Vlaanderen) met betrekking tot 
luchtverontreiniging en klimaatverandering. 
42 Ricardo – AEA (2014), Update of the Handbook on External Costs of Transport.  
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Tabel 42: Waardering emissies (euro2020/kg)  

Polluent  
De Nocker et al. 

(2010) 
Vlaanderen in €2010 

RICARDO/AEA (2014) 
België in €2014 

DE MOVE - van 
Essen (2019) 

Brussel in €2016 

Gebruikte waarde 
BHG (2020) in €2020 

NOx inclusief 
effecten op ozon 5,39 12,82 26,1 27,8 

PM coarse (PM10-
PM2,5) 33,53 -   

PM2,5_weg 280,30 -   

PM   479,00 510,42 

CO2   0,10 0,10 

Bron: Eigen berekeningen gebaseerd op De Nocker et al. (2010), Ricardo/AEA (2014) en van Essen et al. (2019) 

 

Door de emissies te vermenigvuldigen met de waardering, verkrijgen we de maatschappelijke kosten van 
luchtkwaliteit en klimaatverandering in 2020. In de volgende figuren is het resultaat te vinden: het verschil in 
maatschappelijke kosten voor luchtkwaliteit en klimaatverandering tussen een scenario en de baseline.  We zien 
welvaartsbaten met 8,1 tot 11,8 miljoen euro per jaar voor 2020. 

Merk op dat volgende effecten niet werden meegenomen: 

 Het effect van minder congestie en een betere doorstroming op de emissies. Het effect hiervan is positief 
(minder emissies) maar kleiner dan lineair – zo zorgt een toename van de snelheid met 30% door de 
afname van stedelijke congestie voor een reductie van 10% aan NOx-emissies43. Een precieze berekening 
voor het BHG kan enkel gedaan worden met een gedetailleerd emissiemodel, wat in deze studie niet 
voorhanden was. 

 De evolutie in de toekomst in het referentiescenario zonder SmartMove-heffing, die wellicht dalend is. 

 Het effect van de luchtdispersie (street canyons, bomen, …) op de luchtkwaliteit en dus de gezondheid. 

De voornaamste parameters voor de verandering in de emissies, namelijk de modale verschuiving en de 
verkeersvolumes zijn uiteraard wel berekend. 

 

 
43 Analysis of traffic speed data as supplied in Travel in London Report 9, Transport for London 2016, and NOx emissions data as supplied 
by Low Carbon Vehicle Partnership 2017 
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Figuur 64: Positieve welvaartseffecten vanwege emissies (miljoen euro2020 per jaar voor 2020) 

 

 

8.2 EFFECTEN OP ONGEVALLEN 

Een betere verkeersveiligheid zorgt voor maatschappelijke baten. Omgekeerd, meer verkeersongevallen zorgen 
voor extra kosten.  

Het verwacht aantal slachtoffers wordt berekend door per vervoerwijze te kijken naar: 

 Het aantal gereden km en de snelheid waarmee dat gebeurt. 

 Het risico per gereden km op ongevallen met lichtgewonden, zwaargewonden en doden. Dat risico is 
afhankelijk van het voertuigtype en het type weg. 

Vervolgens worden de maatschappelijke kosten bepaald, die een ongeval met zich meebrengt. Dit bestaat uit 2 
componenten: de waarde van het mensenleven, en de andere, eerder materiële of monetaire, kosten. 

Door beide te combineren, kunnen we berekenen welk het effect van de SmartMove-heffing is op de welvaart 
vanwege de ongevallen. 

8.2.1 METHODE 

Bij de berekening van het aantal ongevallen maken we onderscheid volgens de internationale standaard: 

 Doden: overleden binnen de 30 dagen na het ongeval. 

 Zwaargewonden: gewonden met letsels die een behandeling in het ziekenhuis vereisen.  

 Lichtgewonden: gewonden met letsels die geen behandeling in het ziekenhuis vereisen.  

Het risico op ongevallen zonder lichamelijk letsel zou in theorie ook kunnen meegenomen worden, maar er is 
onvoldoende data voor beschikbaar om het ongevalsrisico van ongevallen met enkel materiële schade te bepalen. 

Om het effect van de verkeersveiligheid te bepalen, gaan we uit van het ongevalsrisico per gepresteerde kilometer 
per vervoerswijze. De vervoerswijzen die hier worden beschouwd zijn: personenwagens, fiets, te voet en bus.  
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Een belangrijke opmerking is dat het effect op snelheid niet wordt meegenomen. Ook het effect van een 
herinrichting van de wegen en bijvoorbeeld de invoering van de zone 30 is niet meegenomen. Zie Deel 8.2.2 voor 
een analyse hiervan. 

Ongevalsrisico per vervoerswijze en type weg  

Als eerste wordt het ongevalsrisico berekend. Het ongevalsrisico per voertuig-km werd berekend uit de 
ongevallenstatistieken van de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie. Die geven het aantal doden, 
zwaargewonden en lichtgewonden per type voertuig en per type weg. Ongevallenstatistieken zijn onderhevig aan 
fluctuaties, daarom werden de gemiddelde cijfers van de laatste 8 jaar genomen (2011-2018). 

 

Tabel 43: Aantal doden, zwaargewonde, lichtgewonde en ongedeerde slachtoffers van verkeersongevallen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium), voor 2011-2018 (som van 8 jaren) 

type weg type weggebruiker lichtgewonden zwaargewonden doden 

autosnelweg voetganger 7 3 0 

  fietser 6 1 0 

  auto 588 35 7 

  vrachtwagen 58 3 1 

  bus 0 0 0 

onderliggende weg voetganger 8249 612 99 

  fietser 6194 208 12 

  auto 17081 555 77 

  vrachtwagen 476 8 3 

  bus 1113 11 2 

 

Merk op dat er een probleem is met onderrapportering van de ongevalscijfers. De gegevens over dodelijke 
slachtoffers zijn het betrouwbaarst en stabielst. In dit geval is het immers erg waarschijnlijk dat de politie of het 
parket tussenbeide komt bij een ongeval. De gegevens voor lichtgewonden zijn meer onderschat, en zeker voor 
kwetsbare weggebruikers (voetgangers, fietsers). We hebben hiervoor gecorrigeerd op basis van de gegevens uit 
van Essen et al. (2019) voor België. De cijfers zijn gebaseerd op HEATCO (2006)44 en Ecoplan (2002)45. Er zijn geen 
recentere studies op internationaal niveau, noch Belgische studies, maar studies in andere landen bevestigen dat 
de factoren redelijk zijn. 

 

 
44 HEATCO (2006), Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment (HEATCO). Deliverable 
D5: Proposal for harmonised guidelines, Stuttgart: IER University of Stuttgart. 
45 Ecoplan (2002), Unfallkosten im Strassen- und Schienenverkehr der Schweiz 1998, Altdorf: Ecoplan. 
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Tabel 44: Correctie onderrapportering ongevallen (multiplicator) 

 Lichtgewonden Zwaargewonden Doden gebruikt voor: 

car, LCV, HGV, bus 2 1,25 1 auto, vrachtwagen, bus 

motorbike 3,2 1,55 1 voetganger, fietser 

Bron: van Essen et al. (2019) voor DG MOVE 

 

Het resultaat is te vinden in onderstaande figuren. 

Opmerkelijk is dat het risico per km veel groter is voor voetgangers en fietsers dan voor auto’s. Dit heeft zijn 
belang voor beleidsmaatregelen zoals de SmartMove-heffing waarmee gestreefd wordt naar een sterke modale 
verschuiving. Een kleine tot gematigde modale verschuiving van auto naar fiets zorgt inderdaad voor een 
verslechtering van de verkeersveiligheid. Bij grote veranderingen kan echter een effect van ‘safety by numbers’ 
optreden: hoe meer fietsers er zijn, hoe beter andere weggebruikers hier ook rekening mee houden wat risico 
weer doet verlagen. Een voorbeeld hiervan is een herinrichting tot fietsstraat. Wanneer zulke ingrepen zouden zijn 
voorzien in het plan, kunnen ze een positief effect op de verkeersveiligheid hebben. We gaan er hier echter van uit 
dat de huidige infrastructuur blijft zoals ze is, met het bijbehorende verkeersveiligheidsrisico per vervoerswijze. 

Ook valt op dat onderliggende wegen een factor 4-5 onveiliger zijn dan snelwegen. Een verschuiving van 
(sluip)verkeer van onderliggende wegen naar snelwegen is dus een goede zaak voor de verkeersveiligheid. 
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Bron: eigen berekeningen 

Figuur 65: Gecorrigeerd risico: aantal lichtgewonden per miljoen voertuig-km (bovenaan) – zwaargewonden (midden) – 
doden (onderaan) per type weggebruiker en type weg 
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8.2.2 AANTAL SLACHTOFFERS 

Het resultaat van de berekening voor het aantal slachtoffers is in onderstaande figuur te vinden.  We zien een 
stijging van het aantal slachtoffers van 1,4 tot 2,7% al naargelang het scenario en type. 

 

 

Figuur 66: Verandering van het aantal verkeersslachtoffers per scenario 

 

De volgende factoren bepalen het resultaat, zij kunnen elkaar opheffen of tegenwerken: 

1. Een stijging of daling van de verkeersvolumes per vervoerswijze door een modale verschuiving. 

2. Een stijging of daling van de gemiddelde snelheid door een verandering van verkeersvolumes. 

3. Een stijging of daling van het intrinsieke ongevalsrisico door ingrepen in de weg, bijvoorbeeld een 
herinrichting met minder conflictpunten. 

Alleen de eerste factor is hier meegenomen. In alle scenario’s wordt een stijging van het aantal ongevallen 
verwacht. Het aantal autokm daalt weliswaar in elk scenario, maar het aantal fietsers en voetgangers stijgt. Zij 
hebben een veel groter risico op letsels, zoals te zien is in bovenstaande figuren. Zij zorgen ook voor een toename 
in de gezondheidsbaten door fitness-effecten (zie volgende paragraaf 8.3). 

Wanneer we ook de tweede factor – de snelheid – zouden meenemen, zou dit ook tot een ongunstig resultaat 
leiden. Door de vermindering van het aantal auto’s vermindert ook de congestie en stijgt de snelheid van het 
verkeer. Het aantal ongevallen of slachtoffers stijgt exponentieel met de snelheid van het verkeer. Een sterke 
relatie tussen het gevolg van een ongeval (doden, gewonden) en de snelheid is niet zo vreemd. 

 De energie die met een botsing gepaard gaat (en dus ook de letselschade) volgt de formule van de 

kinetische energie 
𝑚∗𝑣

2

2
. 

 Bijkomend neemt de waarnemingstijd, reactietijd en remafstand van de bestuurder óók toe met een 
factor die kwadratisch is met de snelheid. 

 Bij hoge snelheden ontstaat bovendien een ‘tunnelzicht’ waardoor problemen op de weg later worden 
opgemerkt, met een langere reactietijd als gevolg.  
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Het effect van een veranderde snelheid is meestal heel groot in de berekening van het effect op de 
verkeersveiligheid, groter dan het effect op de verkeersvolumes.  

De derde factor- de herinrichting van de weg -kan hieraan tegemoetkomen. Bijvoorbeeld een doorgedreven 
invoering van een zone 30, die vanaf 1 januari 2021 zal ingevoerd worden voor de meeste wegen in het BHG, 
behoudens grote assen. Ook het aanpassen van verkeerslichten voor fietsers en voetgangers, het voorzien van 
veiliger fietspaden etc. kunnen bijdragen aan een verbeterde verkeersveiligheid. 

8.2.3 MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN VAN DE VERANDERING IN ONGEVALLEN 

De waarde van een mensenleven, of van een extra gezond jaar, is een statistisch concept. Het is iets dat enkel mag 
gebruikt worden om beleidsmaatregelen te evalueren die een kleine wijziging meebrengen in het risico op 
overlijden. We vertrekken daarbij van het standpunt van de mens zelf, de waarde van wat ons eigen leven voor ons 
waard is. Wij nemen allemaal, dag in, dag uit, beslissingen die een impact hebben op het risico dat we zullen 
overlijden: door de keuze van ons vervoersmiddel, door de keuze om al dan niet te bewegen, door onze 
voedingswijze, door onze beroepskeuze enz. En daar komt de ‘economische waarde’ bij kijken: wij zijn bereid om 
(licht) hogere risico's te lopen als we daardoor geld kunnen uitsparen of extra geld verdienen. De meeste mensen 
kopen niet de veiligst mogelijke auto. Mensen zijn bereid gevaarlijke beroepen uit te oefenen als ze daar een 
risicopremie voor krijgen.  

Het idee is dus dat je kan schatten hoeveel mensen bereid zijn te betalen voor een kleine afname van het risico op 
overlijden (of hoeveel je hen moet betalen voor het aanvaarden van een hoger risico). Als je dus bijvoorbeeld 
vaststelt dat mensen 1000 euro investeren in een afname van het risico op sterven met 1/10000, dan kan je zeggen 
dat een leven statistisch gesproken 10 miljoen euro waard is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we bereid zijn te 
sterven tegen een betaling van 10 miljoen euro.  

Om de waarde van een mensenleven (WSL – Waarde van een Statistisch Leven) te bepalen, bekijken we dus het 
risico op het verlies van een leven of van een gezond levensjaar, en hoeveel een mens bereid is te betalen om dat 
risico te verkleinen. Impliciet willen we dus zeggen dat de samenleving evenveel geld kan of wil investeren om het 
risico op overlijden te verkleinen, als wat een mens daarvoor zelf zou willen betalen. Hier zit een waardeoordeel 
in: de waarde van een mensenleven is gerelateerd aan de waarde die hij er zelf aan geeft, niet aan zijn 
productiviteit voor de maatschappij. De WSL is dus de hoeveelheid geld die een gemeenschap bereid is te betalen 
om het risico van een anonieme vroegtijdige dood binnen die gemeenschap te verlagen. 

In dit rapport gaan we uit van de WSL die berekend zijn in de studie van van Essen et al. (2019) voor DG MOVE . 
Daarin wordt de WSL gebaseerd op een OECD studie uit 201246 die de meest recente, kwalitatief hoogwaardige 
meta-analyse uitvoerde. De gebruikte WSL in de DG MOVE studie voor de EU28 bedraagt 3,6 miljoen euro (in 
prijzen van 2016). De menselijke kosten van letsel worden volgens HEATCO (2006) gewaardeerd op 13 % en 1 % 
van de WSL voor respectievelijk een ernstig en licht letsel.  

Naast de kosten vanwege de menselijke ongevalskosten, zijn er nog andere, eerder monetaire, kosten. Van Essen 
et al. (2019) baseren zich voornamelijk op het werk dat werd gedaan door Wijnen et al. (2017) in het SafetyCube 
project47, dat de standaardwaarden voor elk van de kostencomponenten raamt. 

De waarden in SafetyCube omvatten echter alle maatschappelijke kosten van ongevallen, en moeten daarom 
worden gecorrigeerd. We kijken namelijk enkel naar de sociale kosten van verkeersongevallen die niet gedekt 
worden door risicogerichte verzekeringspremies. De kosten die door verzekeringen worden gedekt, zijn 
geïnternaliseerd, en al inbegrepen in het risico en de kosten van het autorijden. De cijfers voor België in euro’s van 
2016 werden omgerekend naar euro’s van 2020 gebaseerd op van Essen et al. (2019) en de index voor 
consumptieprijzen voor België tussen 2016 en 2020. 

 

 
46 OECD (2012), Mortality Risk Valuation in Environment, Health and Transport Policies, Paris: OECD. 
47 Wijnen, W. et al. (2017), Crash cost estimates for European countries, deliverable 3.2 of the H2020 project SafetyCube, Loughborough: 
Loughborough University. 
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Tabel 45: Externe ongevalskosten per slachtoffer voor de EU28 en België 

  Lichtgewonden Zwaargewonden Doden 

euro2016 EU28  38 500 498 600 3 273 900 

euro2016 België  42 500 550 100 3 583 000 

euro2020 België 45 300 586 100 3 818 000 

Bron: eigen berekening, gebaseerd op van Essen et al. (2019) 

 

Merk op dat dodelijke ongevallen veel sterker doorwegen dan ongevallen met gewonden, meer dan de 
gebruikelijke verhouding 5 – 3 – 1 voor doden – zwaargewonden – lichtgewonden die bv. in veel methodieken 
wordt toegepast. 

Door het aantal slachtoffers (doden, zwaargewonden, lichtgewonden) te vermenigvuldigen met de kosten, 
verkrijgen we de maatschappelijke ongevalskosten per scenario.  

In de volgende figuur is het resultaat te vinden: het verschil in ongevalskosten tussen een scenario en de baseline. 
Een negatieve waarde duidt op een toename van de ongevalskosten en dus een verlies aan welvaart. 

 

 

Figuur 67: Negatieve welvaartseffecten vanwege ongevallen (miljoen euro2020 per jaar voor 2020) 
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8.3 GEZONDHEIDSBATEN VAN ACTIEVE MODI 

Fietsen en wandelen hebben gezondheidsbaten in de vorm van gezondheidseffecten48. Het effect op gezondheid 
is het grootste als een niet-fietser begint te fietsen. Het marginaal nut van extra activiteit daalt naarmate je fitter 
bent. Een betere gezondheid voor de fietser/stapper heeft een drietal baten.  

 Ten eerste is de betere gezondheid voor de fietser/stapper onder de vorm van vermeden vervroegde 
sterfte en/of verhoging van de levenskwaliteit. De fietser/stapper neemt dit voor een groot deel al in 
rekening bij de vervoerwijzekeuze49. 

 Een betere gezondheid leidt ook tot besparingen in de gezondheidszorg (sociale zekerheid). Dit zijn 
duidelijk externe baten aangezien personen die zich verplaatsen deze kosten niet voelen en niet 
meenemen in hun vervoerswijze keuze. Deze baten zijn nog niet meegenomen in de transportbaten. 

 Als derde zijn er ook baten voor de werkgever door de stijging van de productiviteit door minder 
afwezigheid door ziekte. De kosten voor de werkgever van inactiviteit zijn aanzienlijk. De directe kosten 
van de afwezigheid zijn de loonkosten van de afwezige werknemer in kwestie. De indirecte kosten 
omvatten de eventuele kosten van tijdelijk personeel, het productiviteitsverlies en de kosten van 
eventueel vervroegd pensioen en de kosten van nieuw personeel. Ook deze baten zijn nog niet 
meegenomen in de transportbaten. 

Er is veel variatie tussen zowel de waarden voor deze 3 componenten van de baten in verschillende studies. Een 
overzicht hiervan is terug te vinden in MIRA (2016)50. Daar worden gezondheidsbaten van 0,452 €/km voor 
‘gewone’ fietsers berekend.  

De gezondheidseffecten zijn ook geldig voor de elektrische fietser. De literatuur komt tot de conclusie dat fietsen 
met elektrische trapondersteuning een matige fysieke inspanning vergt die ligt tussen het gebruik van een 
normale fiets en stappen51. Voor elektrische fietsen liggen die baten dus iets lager, waardoor het cijfer voor de 
gemiddelde ‘gewone + elektrische’ fietser wat lager zou liggen dan 0,452 €/km.  

Echter zijn dit cijfers voor het relatief vlakke Vlaanderen, terwijl Brussel hellingen heeft. We gaan er van uit dat de 
cijfers voor een ‘gewone’ Vlaamse fietser gelden voor een Brusselse ‘gewone + elektrische’ fietser. 

Voor voetgangers geeft MIRA (2016) geen informatie. We veronderstellen hier dezelfde baten als voor gemiddelde 
fietsers, per afgelegde km (dus niet per tijdsduur, voetgangers zijn 3 keer zo traag als fietsers). 

Door de SmartMove-heffing zullen er in elk scenario meer fietsers en voetgangers zijn. De som van de 
gezondheidsbaten hiervan is te vinden in de volgende grafiek. 

De cijfers schommelen tussen de 9,5 en 13,4 miljoen euro per jaar, al naargelang het scenario. Dit zijn de positieve 
effecten op de samenleving (vooral gezondheidszorg en productiviteit op het werk) dankzij de ‘gratis fitness’ die 
voetgangers en fietsers ervaren. In scenario E is er de grootste toename aan afstand afgelegd door voetgangers en 
fietsers in het BHG, in scenario C de kleinste. 

Er valt ook op te merken dat deze cijfers van dezelfde grootteorde zijn als de negatieve impact op de 
verkeersongevallen. Kortgezegd zorgt een toename van (kwetsbare) fietsers en voetgangers in het verkeer voor 

 
48 Andere mogelijke baten – die we hier niet beschouwen – zijn de recreatiebaten. Actieve modi hebben zeker ook zekere recreatiebaten, 
maar er is geen onderzoek verricht naar het al dan niet bestaan van marginale recreatiebaten.  
49 Borjesson en Eliasson (2012, Transport Research A): “Cyclists also value other improvements highly, such as separated bicycle lanes. As 
to additional benefits of cycling improvements in the form of health and reduced car traffic, our results do not support the notion that these 
will be a significant part in a cost–benefit analysis. Bicyclists seem to take health largely into account when making their travel choices, 
implying that it would be double-counting to add total health benefits to the analysis once the consumer surplus has been correctly 
calculated” 
50 Delhaye E., De Ceuster G., Vanhove F., Maerivoet S. (2016) Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen: actualisering 
2016, studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA, MIRA/2016/02 door Transport & Mobility Leuven. 
51 Simons ea (2009), Electrically assisted cycling: a new mode for meeting physical activity guidelines? Medicine and science in sports and 
exercise 41 (11). Gojanovic ea (2011) Electric bicycles as a new active transportation modality to promote health. Medicine and science in 
sport and exercise 43(11), Langford, B.C. (2013) A comparative health and safety analysis of electric-assist and regular bicycles in an on-
campus bicycle sharing system. University of Tennessee, Theurel ea (2012) Physiological and cognitive responses when riding an 
electrically assisted bicycle versus a classical bicycle. Ergonomics 55 (7), Sperlich ea (2012) Biomechanical, cardiorespiratory, metabolic 
and perceived responses to electrically assisted cycling. European Journal of Applied Physiology 112 (12) 
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een toename van de ongevallen (en bijbehorende gezondheidskosten en productiviteitsverliezen), maar voor een 
grotere toename aan fitheid (met bijbehorende gezondheidsbaten en productiviteitswinsten). 

 

 

Figuur 68: Positieve welvaartseffecten vanwege gezondheidsbaten van actieve modi (miljoen euro2020 per jaar voor 2020) 
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ANNEX 1: Het TREMOVE-model voor het personenvervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Het TREMOVE-model is een partieel evenwichtsmodel van de transportsector. De term “partieel evenwicht” 
betekent dat het model een uitgebreide analyse biedt van de transportvraag, het voertuigenpark en 
gedragsveranderingen in de transportsector, maar daarbij vereenvoudigingen maakt van de algemene 
economische ontwikkelingen. TREMOVE beschouwt enkel de transportsector en kan dus geen details geven over 
veranderingen van de werkgelegenheid of variaties in de economische productie door veranderingen in het 
transportbeleid. Hiervoor wordt in het SmartMove onderzoek een ander model ingezet, namelijk het ISEEM-model 
(zie het afzonderlijk hoofdstuk over de socio-economische effecten van de SmartMove-heffingen).  

Het TREMOVE-model bestaat uit verschillende modules. Voor dit project werd enkel de transportvraagmodule 
ingezet naast de welvaartsmodule. De focus ligt op het personenvervoer. De structuur van het model werd 
aangepast om rekening te kunnen houden met de specifieke situatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 
interacties met de omliggende gebieden.  

De transportvraagmodule voor het personenvervoer beschrijft de verkeersstromen en de verplaatsings-
beslissingen van representatieve personen. Uitgaande van een referentiescenario beschrijft de module hoe een 
verandering van het transportbeleid de verplaatsingsbeslissingen en verkeersstromen beïnvloedt. De 
onderliggende veronderstelling hierbij is dat de transportgebruikers zich bij hun beslissingen over het aantal km 
dat zij afleggen, met welk vervoermiddel, op welk tijdstip, enz., laten leiden door de gegeneraliseerde kosten van 
elke optie. Die gegeneraliseerde kost omvat de som van de monetaire of geldkosten (incl. belastingen, heffingen 
en subsidies), en de tijdskosten. De gegeneraliseerde kost wordt dus mee bepaald door het congestieniveau dat 
endogeen wordt berekend in het model met behulp van congestiefuncties. Het congestieniveau op de weg wordt 
bepaald door de gecombineerde verkeersstromen van de verschillende voertuigtypes, waarbij er rekening mee 
gehouden wordt dat bepaalde voertuigtypes meer congestie veroorzaken dan andere. De output van de 
transportvraagmodule bestaat uit het aantal reizigerskm die voor elke transportoptie gevraagd worden, gegeven 
de beleidscontext die er beschouwd wordt. De reizigerskm worden vervolgens omgezet in voertuigkm met behulp 
van bezettingsgraden. 

De welvaartsmodule wordt in dit project ingezet om de verandering van het consumentensurplus van de gezinnen 
te berekenen. Daarbij wordt rekening gehouden met het effect van het transportbeleid op de congestiekosten. De 
totale welvaartseffecten houden daarnaast ook rekening met de verandering van de productiekosten, de overige 
externe kosten van transport en de impact op de overheid, incl. de baten van het gebruik van de netto-inkomsten. 
Voor dit project worden de milieu-effecten berekend in een aparte studie. De totale welvaartseffecten komen aan 
bod in het afzonderlijk hoofdstuk over de socio-economische effecten van de SmartMove-heffingen.  

Voor dit project werd de database van TREMOVE up-to-date gebracht voor de transportstromen in het BHG en 
van/naar het BHG. De dataverzameling is beschreven in Hoofdstuk 2 van dit rapport.  

De kracht van TREMOVE zit in de sterk gedifferentieerde vraagstructuur. Die structuur maakt het mogelijk om 
verschillende groepen van transportgebruikers (inwoners van het BHG en niet-inwoners) en transportdoelen 
(woon-werkverkeer, zakelijk verkeer en ander verkeer) te onderscheiden en uit te splitsen naar:  

 Vervoersmiddel: voor het personenvervoer wordt een onderscheid gemaakt tussen:  
o auto solo, d.i. alleen rijden met de auto  
o auto pool, d.i. mensen die samen rijden. Deze categorie is m.a.w. ruimer dan enkel carpooling in 

het woon-werkverkeer  
o motorfiets  
o fiets en te voet  
o het openbaar vervoer, waarbij zowel de trein als bus/tram/metro wordt beschouwd  

 Oorsprong/bestemmingscategorieën:  
o verplaatsingen van/naar het BHG  
o verplaatsingen van/naar elders 
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 Tijdstip:  
o week, zaterdag en zondag  
o voor de weekdagen wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende dagdelen: 7-10u, 10-

15u, 15-19u, 19-21u en 21-7u. 

Het TREMOVE-model opereert op jaarbasis. Dit wil zeggen dat voor elk jaar de verschillende effecten berekend 
worden.  

De opzet van TREMOVE houdt ook enkele inherente aannames en beperkingen in, waarvan de volgende de 
belangrijkste zijn: 

 Het model beschouwt representatieve personen, met enkel een opdeling tussen inwoners van het BHG en 
anderen. Om de effecten van de SmartMove-heffingen voor verschillende sectoren en types van personen 
of gezinnen te belichten, wordt de analyse met het TREMOVE-model daarom in een afzonderlijk 
hoofdstuk aangevuld met de analyses uit de economische modellen. 

 Het TREMOVE-model dat voor dit project wordt ingezet beschouwt de transportbeslissingen op het niveau 
van het aantal reizigerskm en voertuigkm. Het aantal (hoofd- en neven-)ritten en de bestemmingskeuze 
binnen een deelgebied worden niet expliciet gemodelleerd. Effecten van transportbeleid op deze 
keuzedimensies worden impliciet mee vervat in de transportelasticiteiten die de gevoeligheid van de 
transportvraag ten opzichte van de gegeneraliseerde transportkosten weergeven. 

 Voor het openbaar vervoer wordt in de basisversie van TREMOVE verondersteld dat de frequentie 
aangepast wordt bij een hogere vraag. Voor het SmartMove onderzoek wordt de frequentie constant 
gehouden. Ook dan wordt verondersteld dat een bijkomende vraag kan geaccommodeerd worden en 
wordt er geen rekening gehouden met grotere drukte op de voertuigen. Het model geeft dus eerder weer 
wat de potentiële vraag is naar openbaar vervoer. 

 Het geografisch detail van het model is beperkt: er wordt een onderscheid gemaakt tussen het BHG en het 
studiegebied buiten het BHG, maar het model houdt geen gedetailleerde zonering in of beschouwt geen 
afzonderlijke wegtypes. Het model omvat ook geen module voor de toedeling van de verkeersstromen 
aan het netwerk en kan daarom de routekeuze en de congestieniveaus op specifieke links in het netwerk 
niet belichten. Voor de impact van wegenheffingen op de congestieniveaus maakt TREMOVE gebruik van 
geaggregeerde congestiefuncties per zone (en dus niet per link in het netwerk). Het is echter belangrijk 
om het geografisch detail, de routekeuze en de impact op het netwerk ook diepgaander te analyseren.  

Indien men naar het specifieke geval van een wegenheffing kijkt, kan men verwachten dat een dergelijke heffing 
de transportbeslissingen op verschillende manieren kan beïnvloeden. Het TREMOVE model dat wordt ingezet in 
dit project kan rekening houden met de volgende aanpassingsstrategieën: een wegenheffing kan een effect 
hebben op het totaal aantal reizigerskm dat wordt afgelegd voor de verschillende transportdoelen. Voor het 
personenvervoer kan dit het gevolg zijn van een verandering van het aantal ritten of van de gemiddelde afstand 
per rit. De mate waarin de transportvraag reageert wordt bepaald door de (substitutie-)elasticiteiten voor 
transport. Daarnaast kan het model het effect van een wegenheffing op de keuze van de oorsprong/bestemming, 
het vervoersmiddel en het tijdstip weergeven.  

De volgende tabel vat samen wat de manieren zijn waarop de verplaatsingsbeslissingen van personen kunnen 
veranderen en in welke mate zij worden meegenomen in het TREMOVE-model voor deze studie. 
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Tabel 46: Verplaatsingsbeslissingen van personen in het TREMOVE-model voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Aanpassingsstrategie Opgenomen 
in deze 
studie? 

Opmerkingen 

Aanpassing totaal aantal 
reizigerskm 

Ja Het totaal aantal reizigerskm kan veranderen – een 
dergelijke verandering reflecteert dat men minder 
verplaatsingen maakt (bv. door telewerken, vergaderen 
op afstand, …) of men zijn verplaatsingen verkort (bv. 
door een andere bestemming te zoeken).  

Verschuiving van reizigerskm tussen 
oorsprong/bestemming 

Ja Deze verschuiving wordt enkel meegenomen voor de 
keuze tussen een verplaatsing van/naar het BHG en 
van/naar elders. De verschuivingen binnen deze twee 
categorieën zitten impliciet vervat in de elasticiteit van 
de totale transportvraag ten opzichte van de 
gegeneraliseerde kosten. 

Vervoerswijzekeuze Ja Er wordt een onderscheid gemaakt tussen auto solo, 
auto pool, motorfiets, fietsen/te voet, bus-tram-metro 
en trein 

Tijdstipkeuze Ja Weekdag/zaterdag/zondag 

Voor de weekdagen: 7-10u, 10-15u, 15-19u, 19-21u en 21-
7u 

Routekeuze Neen  

Voertuigtechnologie Neen Deze aanpassingsstrategie is opgenomen in de 
voertuigmodule van TREMOVE, maar de impact op de 
voertuigstock is niet gemodelleerd in deze studie. 
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ANNEX 2: Het ISEEM-algemeen evenwichtsmodel 

ISEEM of Integrated Spatio-Economic Ecological Model is een regionaal economisch model dat gebaseerd is op de 
algemene evenwichtstheorie. De eerste versie van het model werd ontwikkeld in het (gelijknamige) ISEEM Belspo 
project, in een samenwerking van TML, het Federaal Planbureau, Facultés Universitaires Saint-Louis en de 
Universiteit van Gent. Het ISEEM-model werd sindsdien regelmatig bijgewerkt toen er nieuwe statistieken 
beschikbaar kwamen. Het bevat momenteel de meest recente gegevens van de Nationale Rekeningen op 
regionaal niveau in België.  

Het model geeft de handel in goederen en diensten weer, evenals de productie- en consumptieactiviteit op het 
niveau van de agglomeraties (43 regio's) in België. De regio's zijn met elkaar verbonden door interregionale 
handelsstromen, woon-werkverkeer, andere verplaatsingen en migratie. Het complexe samenspel van regionale 
en ruimtelijke verbanden stelt de gebruiker in staat om de clustering van activiteiten en schaalvoordelen/-nadelen 
te modelleren en te bestuderen, wat typisch bestudeerd wordt in de nieuwe economische geografie (NEG) 
literatuur. Het model onderscheidt meerdere huishoudens in elke regio. Deze huishoudens zijn geaggregeerde 
economische agenten die het gedrag van een deel van de bevolking vertegenwoordigen. Er zijn 19 sectoren 
gemodelleerd in het ISEEM met een relatief sterke focus op transportsectoren en dienstensectoren (zie hieronder).  

Land use elementen worden opgenomen als productiefactor voor bedrijven. Grond en gebouwen worden 
gemodelleerd als vaste factoren; bedrijven kunnen ervoor kiezen om meer of minder te investeren in grond of 
gebouwen, afhankelijk van de relatieve prijzen van grond en gebouwen. Het model kan bepalen hoe productief 
een bepaald type grond is en hoe veranderingen in de beschikbaarheid van grond van invloed zijn op de regionale 
productie. Het model is zo opgezet dat huisvesting bijdraagt aan de welvaart van de huishoudens, een toename 
van de woningvoorraad in een bepaalde regio, trekt huishoudens uit andere regio's aan. De woningvoorraad in 
een regio is afhankelijk van de activiteiten van de bouwsector. 

De mogelijke toepassingen van ISEEM zijn enorm en maken het mogelijk om stappen te zetten in de richting van 
een volledige duurzaamheidsanalyse van het beleid. De meeste toepassingen het model tot nu toe hadden 
betrekking op vervoer, aangezien het zijn oorsprong vindt in de regionale economie en de vervoerseconomie. 
ISEEM is nog steeds bijzonder krachtig met betrekking tot deze vervoersaspecten, meer nog als het model kan 
worden gebruikt in combinatie met specifieke transporteconomische modellen. Met de nieuwe elementen die in 
het model zijn opgenomen, is de waaier aan toepassingen gegroeid. De integratie van landgebruik en gebouwen 
als productiefactoren kan verder worden uitgebreid om druk op het grondgebruik en investeringen in gebouwen 
te modelleren. De sociaal-economische elementen geven een idee van de welvaartseffecten van het beleid op de 
verschillende huishoudens.  

ISEEM-toepassingen op het gebied van duurzaamheid kunnen variëren (niet-limitatieve lijst) van het effect van 
investeringen in nieuwe vervoersinfrastructuur op het niveau van de agglomeratie, een kilometerheffing (zoals in 
dit rapport), de invoering van een ‘cap and trade’-systeem voor de handel in emissierechten, de evaluatie van het 
verlies van productieve grond als gevolg van industriële vervuiling of een schatting van het welvaartseffect van de 
invoering van een energiebelasting op alle consumptiegoederen. In het algemeen kan het model elke simulatie 
behandelen die betrekking heeft op een van de variabelen ervan, op voorwaarde dat de simulatie wordt 
uitgevoerd in de vorm van een monetaire waarde of als een procentuele wijziging van de aanvankelijke 
beschikbaarheden of kosten.  

Ook houdt de effectbeoordeling nog geen rekening met eventuele voordelen voor huishoudens van hogere 
overheidsuitgaven, milieu- of tijdsvoordelen. Dit moet altijd in gedachten worden gehouden bij de interpretatie 
van de resultaten.  
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