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1 Management samenvatting

Sinds april 2016 is in België een kilometerheffing van toepassing voor het vrachtvervoer zwaarder dan
3,5 ton. Het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 stelt het volgende: “onderzoeken of
en onder welke voorwaarden op termijn en op budget neutrale wijze een kilometerheffing voor personenwagens kan worden ingevoerd”. De Vlaamse Regering besloot op 14/7/2017 een onderzoek op te
starten voor een specifiek systeem van wegenheffing voor lichte voertuigen. De drie doelstellingen die
de Vlaamse overheid hierbij nastreeft zijn:
- het reduceren van de congestie,
- het toepassen van het principe “de gebruiker betaalt” en
- het internaliseren van externe kosten (“de vervuiler betaalt”).
Het onderzoek werd uitgevoerd door het consortium “Motivity”, bestaande uit KPMG, Transport &
Mobility Leuven, Stibbe en Common Ground.
Het onderzoek omvatte twee fasen:
- Fase 1: maken van een onderbouwde afweging tussen de twee types van systemen (een gebiedsdekkende kilometerheffing en lokale wegenheffing), met het oog op diepgaander onderzoek van één van deze systemen in fase 2;
- Fase 2: diepgaander onderzoek van het in fase 1 naar voor gebracht systeem en uitwerking tot
Globale visienota, een architectuurnota, een handhavingsnota en een nota sociaal beleid.
In april 2019 werd n.a.v. de communicatie in de media en op het politiek forum beslist om het onderzoek stop te zetten, de lopende onderzoeksactiviteiten af te ronden en de bevindingen te consolideren
en te verwerken in een rapport. De conclusies hiervan zijn hieronder terug te vinden.

Afweging tussen een lokaal systeem en een gebiedsdekkende kilometerheffing
Fase 1 van het onderzoek is gestart met het maken van een onderbouwde afweging tussen twee types
van systemen: een lokaal systeem en een gebiedsdekkende kilometerheffing.
Een lokale heffing betreft een wegenheffing die in een bepaalde zone geheven wordt. Dit kan bv
een zoneheffing of een cordonheffing zijn of een (slimme) kilometerheffing (louter in de betreffende zone, niet in heel Vlaanderen).
Een gebiedsdekkende kilometerheffing is een heffing die toegepast wordt op het hele Vlaamse
wegennet, en waarbij de gebruiker betaalt per kilometer. Deze gebiedsdekkende kilometerheffing
zou “slim” gemaakt kunnen worden. Dit laat toe om de tarieven te laten variëren, afhankelijk van
bijvoorbeeld: het tijdstip waarop men rijdt, de plaats waar men rijdt, de milieukenmerken van het
voertuig waarmee men rijdt en de richting waarin men rijdt. Hierbij kan op een deel van de wegen,
tijdens een specifieke periode of op een specifieke plaats een nultarief gelden. D.w.z. dat een
gebiedsdekkende kilometerheffing zo vormgegeven kan worden dat ze wordt herleid tot een lokale heffing. In voorliggend onderzoek wordt niet uitgegaan van nultarieven, tenzij uitdrukkelijk
vermeld.
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Bij de analyse is gebruik gemaakt van een raamwerk: het afwegingskader. Het afwegingskader bestaat
uit 8 categorieën en 61 elementen die, op basis van de resultaten van de analyses in het onderzoek,
zijn beoordeeld en afgewogen tegenover elkaar i.k.v fase 1.
Deze afweging beschouwde daarbij in eerste instantie de mate waarin de drie vooropgestelde doelstellingen van de Vlaamse overheid (zie hoger) worden bereikt. Hiervoor werden voornamelijk kwantitatieve analyses uitgevoerd waarvoor er twee verkeersmodellen werden ingezet: het TREMOVE
Vlaanderen model en de strategische verkeersmodellen (SVM), nl. spm Vla versie 4.1.1 van het Departement MOW. De concrete doorrekening gebeurde aan de hand van een aantal scenario’s. Deze werden zo gekozen dat de kenmerken van de beide systemen van wegenheffing (lokaal en gebiedsdekkend) kunnen vergeleken worden.
Daarnaast waren ook de “kosten van het heffingssysteem en systeem voor handhaving” een determinerend aspect. De overige elementen uit het afwegingskader, waaronder de juridische overwegingen,
technologische overwegingen, overwegingen inzake het marktmodel en inzake het maatschappelijk
draagvlak, bleken minder doorslaggevend te zijn bij de afweging tussen de twee types van systemen.
De conclusies uit het afwegingskader in fase 1 zijn:
1) Effecten op de congestie: De modelsimulaties tonen aan dat de gebiedsdekkende systemen een grotere impact hebben op congestie dan de lokale systemen. Lokale wegenheffingen kunnen wel relatief goed presteren voor deze doelstelling indien zij gericht zijn op
een voldoende groot deel van de gebieden in Vlaanderen die geplaagd worden door congestie.
2) De toepassing van het principe “de gebruiker betaalt”: De doelstelling “de gebruiker betaalt” wordt het best bereikt in een gebiedsdekkend systeem, waar alle gereden kilometers van de in het onderzoek betrokken voertuigen onderworpen worden aan de wegenheffing. Bij een lokale heffing is dit aandeel per definitie (veel) beperkter.
3) Internaliseren van externe kosten (“de vervuiler betaalt”): De gebiedsdekkende scenario’s beïnvloeden alle gereden kilometers en leiden tot een merkbaar grotere daling van
de emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende polluenten, omdat zij leiden tot
een grotere daling van het aantal gereden kilometers. Omdat een lokale heffing slechts
een beperkt gedeelte van de gereden kilometers bereikt, kan er nooit sprake zijn van een
volledige internalisering van externe kosten. Wanneer men de lokale heffing focust op de
belangrijkste congestiegebieden, en de zones met de hoogste bevolkingsdichtheid (zodat
een impact op de luchtkwaliteit en geluidshinder een grotere baat heeft), kan echter al
een significant deel van de internalisatie bereikt worden. Hoe meer zones / hoe groter de
zone, hoe beter. Voor broeikasgassen speelt de locatie geen rol en heeft een gebiedsdekkende heffing het grootste effect omdat de daling van het aantal gereden kilometers dan
het grootste is.
4) Kosten van het heffingssysteem en het systeem voor handhaving: Hoewel de kosten van
het systeem sterk afhangen van de gekozen technologie, kan in het algemeen gesteld worden dat een gebiedsdekkende kilometerheffing in absolute bedragen duurder is dan een
lokale heffing omwille van de grote schaal, maar per gereden kilometer toch de goedkopere oplossing is.
Uit het globale afwegingskader kon afgeleid worden dat een gebiedsdekkende kilometerheffing het
meest aangewezen systeem is waarop het vervolg van het onderzoek zich kon richten.
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Een gebiedsdekkende kilometerheffing
1.2.1 Methode
Op basis van de aanbevelingen uit fase 1, werd in fase 2 dieper ingegaan op een gebiedsdekkend systeem. Dergelijk systeem bestaat uit een primair en een secundair systeem.
- Het primair systeem maakt gebruik van plaatsbepaling als middel voor het bepalen van een
verplaatsing. Dit kan bv. d.m.v. GNSS-plaatsbepaling, camera’s, e.a.
- Een secundair systeem is een heffingssysteem waarmee gebruikers kunnen betalen voor het
gebruik van het tolnetwerk indien zij het primair systeem niet kunnen of willen gebruiken.
Het primair systeem betreft het voorkeurssysteem, waarbij naar een maximaal gebruik van dit systeem
gestreefd wordt. Omdat er jaarlijks echter enkele miljoenen occasionele gebruikers worden verwacht,
is het de moeite om zoveel mogelijk te investeren in het gebruiksgemak van deze gebruikers, o.a. door
het aanbieden van een eenvoudig primair systeem, maar ook door het voorzien van een secundair
systeem als volwaardige wegenheffing, toegankelijk voor alle gebruikers wanneer ze dit wensen, zoveel ze dit wensen.
Voor de modelmatige analyse werden twee verkeersmodellen ingezet:
- het TREMOVE model
- de Strategische personenmodellen Vlaanderen (spm Vla versie 4.1.1).
De effecten van de wegenheffing zijn bepaald voor het jaar 2030 ten opzichte van de referentiesituatie
voor dat jaar waarin er geen wegenheffing geldt voor de lichte voertuigen. Het referentiejaar 2030 is
geen voorafname op een eventuele invoeringsdatum.
Verschillende invullingen van een wegenheffing zijn met elkaar vergeleken. Hiertoe zijn een tiental
scenario’s doorgerekend die specifiek gekozen werden om de effecten van de verschillende invullingen in beeld te brengen. De onderzochte tariefscenario’s zijn geen voorafname op de heffing die zou
gelden bij een eventuele implementatie van een wegenheffing. Het doel is enkel om effecten van een
specifieke invulling te kunnen onderzoeken. De effecten werden doorgerekend op het Vlaamse wegennet.
Er zijn twee sets van scenario’s voor een wegenheffing bekeken:
- Wegenheffingen met een beperkte taxshift: De meeste scenario’s gaan uit van een beperkte
taxshift, waarbij een belastingverschuiving plaatsvindt van de vaste verkeersbelastingen naar
een gebiedsdekkende kilometerheffing. Onder deze belastingverschuiving wordt verstaan dat
de jaarlijkse verkeersbelasting (JVB) en de belasting op de inverkeerstelling (BIV) geminimaliseerd worden en vervangen door een gebiedsdekkende kilometerheffing. Dit is voor de
Vlaamse overheid een ontvangstneutrale operatie, wat betekent dat het geheel van de inkomsten van de wegenheffing de derving van inkomsten uit het minimaliseren van de BIV en de
JVB (tot 0 euro)1 dekt, evenals de systeemkosten.
- Wegenheffingen met ruimere taxshift: Deze scenario’s laten een ruimere taxshift toe: naast
de belastingverschuiving van de vaste verkeersbelastingen naar een gebiedsdekkende kilometerheffing en de dekking van de systeemkosten, vloeien de opbrengsten van de wegenheffing
terug naar de burger via bijkomende maatregelen. Ook deze scenario’s zijn ontvangstneutraal
voor de overheid.

1

Inclusief de delving van de gemeentelijke opdeciem en de minimalisering van de aanvullende verkeersbelasting
voor LPG-voertuigen. Deze twee elementen worden steeds mee opgenomen in de doorrekeningen met de verkeersmodellen en economische modellen, ook in de gevallen waarbij dit niet expliciet vermeld wordt.
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De onderzochte tariefscenario’s differentiëren de wegenheffing in de meeste gevallen in functie van:
- het voertuigtype – auto, minibus, bestelwagen en motorfiets2
- de milieuklasse van het voertuig – naar brandstoftype en euroklasse3
- het wegtype – hoofdwegen, gewestwegen en lokale wegen
- de locatie waar men rijdt – in een grote of kleine congestiegevoeilige zone4, of daarbuiten
- het tijdstip – tijdens een korte (5u) of lange (8u) spitsperiode, of tijdens de daluren5
Het is vanuit verkeerskundig en economisch standpunt sterk aan te raden om alle voertuigtypes te
onderwerpen aan een wegenheffing. Niet alleen in het licht van een gelijke behandeling, maar ook om
verschuivingen te vermijden van bv. van personenwagens naar bestelwagens (indien deze laatste niet
onderworpen zouden worden aan een wegenheffing) of vice versa. Het al dan niet opnemen van bepaalde voertuigcategorieën kan ook implicaties hebben voor het draagvlak van de heffing.
De tariefopbouw is best gelijkaardig voor de verschillende voertuigtypes die worden onderworpen aan
de wegenheffing. Dat zorgt voor een eerlijke verhouding van de tarieven van de voertuigtypes t.o.v.
elkaar.
- Scenario’s met beperkte taxshift: In de scenario’s met beperkte taxshift worden de tarieven
van de scenario’s met een ruimere taxshift herschaald zodat de inkomsten van de kilometerheffing de derving van inkomsten uit het minimaliseren van de BIV en de JVB (tot 0 euro) dekken, evenals de systeemkosten. Hierbij wordt rekening gehouden met de kenmerken van de
scenario’s, met name: de grootte van de congestiezone, of er een differentiatie is tussen spits
en dal, en of het effect op de congestie wordt gemaximaliseerd of niet. De herschaling houdt
ook rekening met het effect van de wegenheffing op de congestie waardoor de herschaling
verschilt per wegtype en zone.
- Scenario’s met ruimere taxshift: In de scenario’s met ruimere taxshift bestaat het tarief per
kilometer uit de volgende componenten, per voertuigtype, milieuklasse, wegtype, locatie en
tijdstip:
- De infrastructuurkosten (enkel in bepaalde scenario’s)
- De systeemkosten
- De kosten van geluidshinder
- De kosten van de uitstoot van broeikasgassen
- De kosten van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen
- De marginale externe congestiekosten in het nieuwe verkeersevenwicht met wegenheffing
- Een correctie voor reeds betaalde variabele belastingen, met name de accijnzen op
brandstof
De juridische analyse geeft aan dat elke tariefdiversificatie – per voertuig (cfr. milieukenmerken), weg
(cfr. type), tijdstip (cfr. spits of dal), niveau van congestie etc. – op een pertinente manier moet worden
onderbouwd, met een redelijke verantwoording in het licht van de aard en de doel(stellingen) van de

2

Er werd geen heffing onderzocht voor bussen en autocars
Merk op dat er per voertuigtype geen differentiatie is opgenomen volgens de CO 2-uitstoot, de externe CO2
kosten worden voor alle voertuigen op éénzelfde manier doorgerekend. Er werd een mogelijke indeling uitgewerkt met drie klassen, maar de gebruikte modellen lieten niet toe om dit verder mee te nemen in de analyses.
Bij de eventuele invoering van een wegenheffing moet nagegaan worden wat de definitieve richtlijnen hierover
zijn bij de herziening van de Europese Tolrichtlijn. Merk ook op dat de huidige brandstofbelastingen de CO 2kosten reeds impliciet aanrekenen (OECD, Taxing Energy Use 2018).
4
Kleine congestiezone: zone in en rond Antwerpen en Gent, en Vlaamse Rand. Grote congestiezone: Antwerpen,
Gent, de Vlaamse Rand en de gehele zone daartussen.
5
De korte spitsperiode bestrijkt de periode van 7u tot 9u in de ochtendspits en van 16u tot 19u in de avondspits.
De lange spitsperiode bestrijkt de uren van 6u tot 10u in de ochtendspits en van 15u tot 19u in de avondspits.
3
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wegenheffing. Dit geldt tevens voor eventuele vrijstellingen of uitzonderingen op het materieel toepassingsgebied van de wegenheffing alsook voor kortingen of andere verminderingen in het aanrekenen van de wegenheffing, in zoverre deze – bijvoorbeeld om beleidsmatige redenen – beoogd zouden
worden.

1.2.2 Toetsing tariefzetting aan de beleidsdoelstellingen
Om het systeem van een gebiedsdekkende kilometerheffing vorm te geven, werd onderzocht hoe een
dergelijk systeem zo verfijnd kan worden dat het de doelstellingen op vlak van congestie, de gebruiker
betaalt en internalisering van externe kosten maximaal realiseert. Dit kan door te schuiven met de
verschillende mogelijkheden van differentiatie (zie hoger). De mogelijke effecten in functie van een
differentiatie van het tarief worden hieronder besproken.
Reductie van de congestie
Hier bespreken we enkele kenmerken die de impact op de doelstelling congestie beïnvloeden: de omvang van het wegennet en het wegtype, de hoogte van het tarief, het tijdstip (spits/dal) en de locatie
(congestiezones).
Omvang wegennet en wegtype
Uit de modelsimulaties die werden uitgevoerd in fase 1 van het onderzoek blijkt dat de effecten op de
doorstroming potentieel het grootste zijn bij een gebiedsdekkende kilometerheffing. Lokale wegenheffingen kunnen evenwel relatief goed presteren voor deze doelstelling indien zij gericht zijn op een
voldoende groot deel van de gebieden in Vlaanderen die geplaagd worden door congestie.
Tevens blijkt dat indien er enkel een wegenheffing geldt op de hoofdwegen, er significante verschuivingen kunnen optreden richting het onderliggend wegennet, waar de verkeerstoename zich niet
enkel beperkt tot de gewestwegen, maar het verkeer eveneens meer gebruik gaat maken van de lokale
wegen. Indien men enkel op de lokale wegen geen wegenheffing zou toepassen, zullen deze verschuivingen naar de lokale wegen meer uitgesproken zijn.
Het toepassen van een wegenheffing op het hele wegennet en alle wegtypes is ook belangrijk vanuit
Europees recht. Een wegenheffing die op een dergelijke manier vorm gegeven wordt, schendt de principes niet rond vrij verkeer, interne markt en non discriminatie daar ze geen grensgebieden viseert of
bepaalde types wegen (bv. snelwegen), die vooral door niet-Vlamingen gebruikt worden.
Hoogte tarief
In de scenario’s met beperkte taxshift kan men gelijkaardige effecten verkrijgen op de doorstroming
als in de scenario’s met ruimere taxshift (zie verder). Dat resultaat wordt verkregen indien men enkel
een wegenheffing oplegt tijdens de spitsperiode, in heel Vlaanderen (met hoge tarieven, vergelijkbaar
met deze van de scenario’s met ruimere taxshift), waarbij een lager tarief geldt buiten de congestiezone dan binnen de congestiezone. Indien men zowel tijdens de spits- als de dalperiode een wegenheffing oplegt, is het effect op de doorstroming kleiner, maar nog steeds relatief goed (met overal
lagere tarieven).
De netto grootste vermindering van de congestie wordt verkregen in de gebiedsdekkende scenario’s
met ruimere taxshift. De effecten verhogen naarmate het tarief stijgt. Indien, naast de systeemkosten
en de externe kosten, ook de infrastructuurkosten meegenomen worden als een apart element in de
tariefzetting zijn de effecten dus het grootst.
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Spits versus dal
Voor de aanpak van de congestieproblematiek in Vlaanderen is de differentiatie van de tarieven van
de wegenheffing volgens de periode van de dag erg belangrijk, met een hogere heffing tijdens de
spits- dan de dalperiode. Zonder die differentiatie kan men slechts een klein effect realiseren op de
doorstroming.
Een korte spits (5 uren op een dag) is iets effectiever voor de verbetering van de doorstroming dan een
lange spits (8 uren op een dag), omdat in die laatste relatief veel voertuigkilometer géén congestie
hebben en te hoog belast zouden worden. Het onderzoek wijst erop dat de tarieven voor een lange
spits best verder geoptimaliseerd worden, bijvoorbeeld door verschillende tarieven te hanteren voor
de korte spits en de rest van de spits. In dat geval zou een hoger spitstarief gelden voor de spitsuren
waarin de congestieproblematiek zich het scherpst stelt en lager spitstarief voor de uren waarin de
files zich op- en afbouwen. Een uniform spitstarief legt een te laag bedrag op tijdens de eerste periode
en een te hoog bedrag tijdens de tweede periode, met kleinere effecten op de doorstroming als gevolg.
Uit de juridische analyse blijkt eveneens dat een uniform tarief juridisch mogelijks moeilijk te verantwoorden kan zijn indien de congestieproblematiek verschillend is (cfr. gelijke behandeling van een verschillende situatie, tenzij dit gemotiveerd kan worden, bijvoorbeeld omdat het verschil te miniem is
om er gevolgen aan te moeten verbinden).
Congestiezones
Indien men ervoor opteert om de tarieven enkel te differentiëren volgens de periode van de dag en
geen onderscheid te maken tussen een congestiegevoelige zone en de rest van Vlaanderen, dan kan
de wegenheffing minder goed inspelen op de congestie: het tarief zal te laag zijn voor de gebieden met
veel congestie en te hoog voor gebieden met minder of geen congestie.
De afbakening van de congestiezones omvat daarbij zoveel mogelijk de locaties die getroffen worden
door congestie. Ook worden best de tussenliggende zones opgenomen waarvoor verkeersmodellen
aantonen dat zij gevoelig zijn voor sluipverkeer indien er in de congestiezones hogere tarieven gelden.
Op Vlaams niveau zijn de verschillen tussen de scenario’s met een grote en kleine congestiezone klein,
wat betreft de effecten op de doorstroming. Voor de gemiddelde snelheid op Vlaams niveau geeft het
scenario met de kleine congestiezone zelfs iets betere resultaten. Met een grotere congestiezone zijn
de effecten in de rest van de congestiezone vanzelfsprekend groter (door het hoger tarief).
Indien men een kleiner congestiegevoelig gebied definieert, impliceert dit hogere tarieven in de rest
van Vlaanderen (omdat in de rest van Vlaanderen dan meer plaatsen zijn waar er ook veel congestie
is).
Ook buiten de congestiezones geldt in de onderzochte scenario’s een wegenheffing, met weliswaar
lagere tarieven. Door de heffing ook buiten de congestiezone toe te passen, zijn er minder randeffecten. Zonder een heffing buiten de congestiezone wezen de modelsimulaties in fase 1 op belangrijke
verschuivingen naar wegen net buiten de lokale beprijzingszones.
De gebruiker betaalt
De doelstelling “de gebruiker betaalt” wordt het best bereikt in een gebiedsdekkend systeem, waar
alle gereden kilometers van de in het onderzoek betrokken voertuigen onderworpen worden aan de
wegenheffing. Bij een lokale heffing rond bv. steden is dit aandeel per definitie (veel) beperkter.
Indien de wegenheffing slechts geldt voor een deel van het netwerk (bv. enkel de hoofdwegen) of
tijdens een deel van de dag (bv. spits) dan geldt het principe “de gebruiker betaalt” ook enkel voor de
kilometers die worden afgelegd op de beprijsde wegen of tijdens de periode waarin de wegenheffing
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geldt. Dit zou als oneerlijk ervaren kunnen worden, wat een bepalende factor kan zijn voor de globale
acceptatie door de burgers.
De mate waarin de gebruikers betalen is het hoogste bij de scenario’s met een ruimere taxshift daar
de kosten dan volledig aangerekend kunnen worden. Vanuit het oogpunt van de toepassing van het
principe “de gebruiker betaalt” zijn deze dus aan te raden.
Internalisatie van externe kosten
Deze afweging focust op de marginale externe kosten van transport. Deze kosten zijn extern omdat de
weggebruiker geen rekening houdt met deze kosten. Ze zijn marginaal omdat het gaat over de bijkomende kosten veroorzaakt door een extra kilometer. Voor de verschillende beprijsde modi zijn de volgende externe kosten relevant:
- De marginale externe congestiekosten
- De marginale externe kosten van luchtvervuiling en klimaatsverandering
- De marginale externe ongevalskosten
- De marginale externe geluidskosten
- De marginale externe infrastructuurkosten
In de scenario’s met een ruimere taxshift houdt de tariefbepaling voor de lichte voertuigen rekening
met de meeste van de externe kosten behalve de ongevalskosten6. De marginale externe infrastructuurkosten zijn klein tot nul voor de lichte voertuigen7. In de scenario’s met een beperkte taxshift liggen de tarieven lager en worden mensen daarom gemiddeld minder geconfronteerd met de externe
kosten die zij veroorzaken.

1.2.3 Andere effecten
Effecten op de transportbeslissingen van de weggebruikers
Door de wegenheffing gaan de gebruikers hun gedrag aanpassen: ze gaan hun verplaatsingen in tijd
verplaatsen, met een andere modus uitvoeren, schrappen of via een andere route uitvoeren (op dit
laatste wordt ingegaan onder de bespreking van de effecten op de verkeersleefbaarheid (zie verder).
TREMOVE en de Strategische personenmodellen Vlaanderen geven verschillende effecten voor de modale verschuivingen. In de Strategische personenmodellen Vlaanderen blijven het aantal tours8 en de
herkomst en bestemming van de tours constant, waardoor het totaal aantal reizigerskilometer niet
verandert en alle dalingen in de reizigerskilometers als autobestuurder zich vertalen in stijgingen van
de reizigerskilometers met de andere modi. In TREMOVE kunnen transportgebruikers ook beslissen
om bepaalde verplaatsingen niet te maken of hun verplaatsingen te verkorten.
Uit de analyse met TREMOVE blijkt dat de reizigers zich vooral minder verplaatsen, met dalingen in het
aantal reizigerskilometer tot maximaal 4,2%. Het aantal reizigerskilometer met de lijnbus/tram neemt

6

De marginale externe ongevalskosten zijn niet opgenomen omdat zij niet vermeld worden in het voorstel tot
herziening van de Europese Tolrichtlijn.
7
Dit in tegenstelling tot de gemiddelde infrastructuurkosten die groter zijn. De marginale externe infrastructuurkosten komen overeen met de schade aan het wegdek van een extra voertuigkilometer. Die schade is verwaarloosbaar voor lichte voertuigen omdat hun aslast miniem is.
8
Een tour bestaat uit meerdere trips. Een trip is één verplaatsing, bijvoorbeeld van thuis naar het werk. Een tour
daarentegen heeft hetzelfde begin- en eindpunt en bestaat dus minstens uit twee trips.
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in het TREMOVE model toe met maximaal 7,4 % en die met de trein met maximaal 7,2 %. Bij de scenario’s met een beperkte taxshift situeren de stijgingen zich tussen de 1,7 % tot 2,8 % voor de lijnbus/tram en tussen 1,7 % tot 3,1 % voor de trein.
De kleinste daling van het totaal aantal reizigerskilometer doet zich voor indien er geen heffing van
toepassing is tijdens de dalperiode. De grootte van de congestiezone heeft slechts een beperkte impact
op de daling van het totaal aantal reizigerskilometer.
De dalingen van het aantal reizigerskilometer met de auto als bestuurder met de strategische personenmodellen Vlaanderen bedraagt tot 11 %9 waarvan ongeveer de helft overstapt naar de trein. Daarnaast gaat iets meer dan 30% ook meer samenrijden met andere automobilisten, waardoor de bezettingsgraad van de auto verhoogt. 9% stapt over op de lijnbus/tram. . Het aantal reizigerskilometer met
de trein neemt maximaal met 14 % toe, die met de lijnbus/tram, fiets en te voet met resp. maximaal
12 %, 5 à 6 % en 2 %10. De toename van het aantal fietskilometer blijft klein volgens deze simulaties.
De verschillen in de daling van het aantal reizigerskilometer met de auto als bestuurder tussen een
korte en een lange spits zijn klein.
Er is in de modelsimulaties met beide modellen een duidelijke verschuiving van de spitsuren naar de
daluren wanneer de tarieven differentiëren tussen spits en dal. Het effect is groter in de congestiezones dan erbuiten.
Uit de TREMOVE simulaties blijkt dat in de scenario’s met ‘ruimere taxshift’ het aantal voertuigkilometer zowel in de spits- als dalperiode daalt, maar dat de daling kleiner is in de dalperiode. In de scenario’s
met ‘beperkte taxshift’ die geen heffing opleggen in de dalperiode, stijgt het aantal voertuigkilometer
in de dalperiode. Dat is ook het geval in de scenario’s met ‘beperkte taxshift’ die wel een heffing opleggen in de daluren, maar in mindere mate. Gezien de relatief lagere congestieniveaus in de dalperiode leidt dit echter niet tot grote problemen tijdens de daluren.
Uit de vergelijking tussen de scenario’s met een korte en lange spits met behulp van de strategische
personenmodellen Vlaanderen, volgt dat de verschuiving naar de daluren de grootste is met een lange
spits. Bij een korte spits is er ook een verschuiving binnen de spitsperiode.
Effecten op emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen
De gebiedsdekkende scenario’s leiden tot een merkbaar grotere daling van de emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende polluenten dan lokale scenario’s omdat zij leiden tot een grotere
daling van het aantal gereden kilometers.
Scenario’s met hogere tarieven hebben een groter effect op de emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende polluenten. Bij de onderzochte scenario’s met een beperkte taxshift wordt het grootste effect op de emissies bekomen wanneer er geen differentiatie is tussen spits en dal omdat het
aantal gereden kilometers het sterkst daalt in dat geval. Dalingen in de emissies tot 13% zijn mogelijk
volgens de strategische personenmodellen Vlaanderen. Bij de scenario’s met beperkte taxshift beperken deze dalingen zich tot 6%11.

9

De daling van het aantal reizigerskilometer met de auto als bestuurder in de geanalyseerde scenario’s met
beperkte taxshift bedraagt 5,1 %.
10
Voor de geanalyseerde scenario’s met beperkte taxshift neemt het aantal reizigerskilometer met de trein toe
met 7% en voor de lijnbus/tram met 5%.
11
Volgens het TREMOVE model zijn dalingen tot 7% mogelijk bij de scenario’s met de hoogste tarieven. Voor de
scenario’s met beperkte taxshift beperken de dalingen zich tot 2%. De juiste effecten liggen waarschijnlijk ergens
tussen de resultaten van de beide modellen in.
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Effecten op verkeersveiligheid
De wegenheffing kan de verkeersveiligheid op verschillende manieren beïnvloeden. De studie geeft
een eerste indicatie van deze effecten. Op basis van deze ruwe inschatting daalt het aantal slachtoffers bij een wegenheffing. De daling is het grootst bij de scenario’s met de hoogste tarieven. De gunstige effecten zijn vooral te danken aan de daling van de kilometers met de beprijsde voertuigen waardoor er minder mensen blootgesteld worden aan een ongevalsrisico met deze modi. Het effect wordt
deels, maar niet volledig, teniet gedaan door meer reizigerskilometers met de actieve modi en (in sommige scenario’s) met de motorfiets, en door de stijging van de gemiddelde snelheden.
Effecten op leefbaarheid via verschuiving van verkeersstromen tussen wegen
In alle scenario’s geven de simulaties met de Strategische personenmodellen Vlaanderen verschuivingen van verkeersstromen tussen wegen voor zowel personenwagens als vrachtwagens. Voor de
vrachtwagens ziet men een lichte verschuiving van het onderliggend wegennet naar het hoofdwegennet, wat positief is voor de verkeersleefbaarheid. We verwachten een daling van het personenwagenverkeer op de hoofdwegen. Deze afname is het grootst voor het scenario met ruimere taxshift en de
hoogste tarieven, waar ook op het onderliggend wegennet een duidelijke afname is van het autoverkeer. Ook in het scenario met een beperkte taxshift, een kleine congestiezone en een gedifferentieerde
wegenheffing in spits en dal zijn de effecten waarneembaar in heel Vlaanderen, ondanks de kleinere
congestiezone.
Om significante verschuivingen van het personenwagenverkeer van het hoofdwegennet naar het onderliggend wegennet zoveel mogelijk te vermijden wordt best een wegenheffing opgelegd op alle wegen en worden de tarieven daarbij zodanig bepaald dat de verhouding tussen hoofdwegen en onderliggende wegen zo goed mogelijk is om ongewenste verschuivingen te beperken. Na de optimalisatie
van de tarieven kunnen er op bepaalde locaties nog ongewenste effecten resteren. Om deze effecten
te vermijden zijn er, afhankelijk van de specifieke situatie, lokale maatregelen nodig.
Sociaal economische effecten
De sociale effecten en de bredere economische effecten van een wegenheffing werden onderzocht
voor twee scenario’s van de wegenheffing.
Voor het scenario met ruimere taxshift werd het scenario met het grootste potentieel voor een ruimere taxshift geanalyseerd. De sociale en economische effecten van dit scenario worden bekeken in
combinatie met een minimalisering van de JVB en BIV, de dekking van de systeemkosten en de tijdsen milieubaten. Daarbij worden de netto-opbrengsten van de wegenheffing (d.w.z. na minimalisering
van de BIV en JVB en na dekking van de systeemkosten) gebruikt om de algemene overheidsuitgaven
te verhogen a rato van de huidige uitgaven (bv. voor het onderwijs, de sociale zekerheid, het onderhoud van wegen, …) (hiernaar wordt verwezen als scenario met ruimere taxshift + Optie 0).
Dit wordt ook gedaan in het scenario met beperkte taxshift, waarbij door de bredere economische
effecten van de wegenheffing (op de tewerkstelling, de consumptie, …) extra inkomsten gegenereerd
worden voor de Vlaamse overheid (in dit geval gaat het dus niet om opbrengsten van de wegenheffing
zelf). Er wordt in Optie 0 ook in dit geval verondersteld dat de extra opbrengsten ingezet worden om
de bestaande overheidsuitgaven te verhogen a rato van de huidige uitgaven.
Voor het scenario met ruimere taxshift werd daarnaast ook gekeken naar het inzetten van de nettoopbrengsten om een ruimere taxshift te realiseren (zie verder onder hoofdstuk 1.4).
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De analyse gebeurde met behulp van economische modellen (EUROMOD en EDIP).
Koopkrachteffecten
De berekening van de koopkracht- en verdelingseffecten steunt op EUROMOD, het microsimulatiemodel van de Europese Commissie. Het model hanteert een statische analyse: er wordt aangenomen dat
gezinnen hun gedrag niet aanpassen als gevolg van de wegenheffing. Ook houdt de evaluatie van de
effecten nog geen rekening met eventuele voordelen voor de gezinnen van hogere overheidsuitgaven,
milieu- of tijdsbaten. Bij de interpretatie van de resultaten van de koopkrachtanalyse dient men dit
steeds in het achterhoofd te houden.
In combinatie met een minimalisering van de BIV en JVB leiden de wegenheffingen tot de volgende
koopkrachteffecten:
- Een wegenheffing met een beperkte taxshift is eerder voordelig voor autobestuurders die tot ongeveer 10 000 kilometer per jaar rijden. Deelt men de gezinnen in 5 groepen naar aantal kilometer
per jaar, dan gaan gezinnen die niet meer dan 17 000 kilometer per jaar rijden er gemiddeld op
vooruit. De 40 % gezinnen die meer kilometers rijden gaan erop achteruit. De meeste gezinnen die
meer dan 17 000 kilometer/jaar rijden, en alle gezinnen die meer dan 31 000 kilometer/jaar rijden,
ondervinden bij onveranderd gedrag een daling van hun koopkracht.
- De toename in koopkracht vervalt voor de meeste gezinnen die minder dan 17 000 kilometer/jaar
rijden indien het aangerekende tarief van de wegenheffing toeneemt tot het niveau van het scenario met ruimere taxshift. Voor de andere gezinnen daalt de koopkracht verder. In dit scenario
betalen gezinnen gemiddeld 90 euro/maand extra door de wegenheffing, rekening houdend met
de minimalisering van de BIV en de JVB. Deze bedragen verschillen echter sterk tussen de inkomensdecielen12 en volgens de intensiteit van hun autogebruik:
- Arme gezinnen betalen gemiddeld 85% minder (24 euro/maand) dan rijke gezinnen (159
euro/maand).
- In procent van het beschikbaar inkomen is de wegenheffing het meest negatief voor arme
gezinnen met een auto: hun koopkracht daalt met gemiddeld tot 5,2 % van hun beschikbaar inkomen door de wegenheffing. Wel stijgt hun koopkracht met 2,4 % door de minimalisering van de BIV en JVB, waardoor de totale koopkrachtdaling voor deze groep -2,8 %
bedraagt. In termen van beschikbaar inkomen ziet men bij het scenario met ruimere
taxshift de grootste daling van de koopkracht (-3,2 %) voor de gezinnen in het vijfde deciel.
Voor de gezinnen die 8 500 kilometer of minder rijden, is er gemiddeld ofwel geen effect
op de koopkracht ofwel een toename.
- De type-individuen in de analyse die niet meer dan 5 000 kilometer per jaar afleggen hebben een voordeel of zien hun koopkracht grosso modo ongewijzigd blijven.
Armoedetoets
Voor arme gezinnen met een wagen, die 62% van de totale groep van gezinnen onder de armoedegrens uitmaken, zijn de koopkrachteffecten overwegend negatief voor het scenario met een ruimere
taxshift, met een gemiddelde daling van de koopkracht van de gezinnen met een auto met 3,0 % (werkend) en 1,9 % (niet-werkend).
De koopkracht blijft gemiddeld nagenoeg onveranderd bij het scenario met beperkte taxshift voor
mensen met lage inkomens met een wagen. Globaal gezien is het plaatje voor het scenario met beperkte taxshift positiever voor gezinnen onder de armoedegrens.
12

Sommige effecten worden gerapporteerd per inkomensdeciel. In dat geval zijn de gezinnen gerangschikt volgens hun equivalent beschikbaar inkomen, en onderverdeeld in gelijke groepen van telkens 10% van de bevolking. Het equivalent beschikbaar inkomen is een correctie van het gewone beschikbaar inkomen, om de gezinsgrootte in rekening te brengen. Het beschikbaar inkomen is het gezinsinkomen na aftrek van alle belastingen en
met inbegrip van de uitkeringen die het gezin krijgt.
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In de hierboven vermelde resultaten wordt nog geen rekening gehouden met eventuele voordelen
voor de gezinnen van hogere overheidsuitgaven, milieu- of tijdsbaten.
Analyse inclusief de bredere economische effecten
De analyse van de bredere economische effecten geeft de meest volledige analyse van de impact van
een wegenheffing op de samenleving. Naast de gedragseffecten worden ook andere elementen die
ontbraken in de koopkrachtanalyse toegevoegd: de voordelen van de diensten die door de overheid
worden aangeboden (onderwijs, gezondheidszorg, administratie, enz.), de tijds- en milieubaten.
De volgende tabel vat aan de hand van een aantal indicatoren de sociale en economische impact samen van de twee doorgerekende opties. We onderscheiden hier zes effecten, namelijk die op de totale
welvaart, de impact op het bruto regionaal product (BRP), de impact op de inkomensongelijkheid (een
‘↑’ in onderstaande tabel staat voor een toename van de inkomensongelijkheid), de tijdsbaten en de
milieubaten. Voor de impacts die weergegeven worden in miljoen euro wordt ook de verhouding weergegeven ten opzichte van de grootte van het effect bij het scenario met ruimere taxshift met Optie 0.

Impact op
welvaarta

Impact op BRP

Miljoen euro en
ratio t.o.v. scenario met ruimere
taxshift + Optie 0

%

Impact op
Inkomensongelijkheid

Effectb

Optie 0
Scenario ‘met
+0,23%
ruimere
557
↓
taxshift’
Scenario ‘met
304
+0,40%
beperkte
0/↑
(0,55)
taxshift’
a
inclusief baten van publieke diensten, tijdsbaten en milieubaten
b
een ‘↑’ staat voor een toename van de inkomensongelijkheid

Tijdsbaten

Milieubaten

Miljoen euro en
Miljoen euro en
ratio t.o.v. scena- ratio t.o.v. scenario met ruimere
rio met ruimere
taxshift + Optie 0 taxshift + Optie 0

1464

151

835
(0,6)

24
(0,2)

We concluderen dat het scenario met beperkte taxshift met Optie 0 redelijk goed presteert door de
toename in tijdsbaten, met een redelijke impact op de welvaart en het BRP. De milieubaten liggen
daarentegen heel wat lager dan bij het scenario met ruimere taxshift. Er is echter wel een beperkte
toename van de inkomensongelijkheid, wegens volgende redenen: (1) de toename van de overheidsuitgaven is hier lager (enkel afkomstig van de indirecte inkomsten, niet van de wegenheffing zelf); (2)
de tijdsbaten zijn eerder voordelig voor de rijkste huishoudens, die t.g.v. het lager tarief in dit scenario
ook minder uitgeven aan de wegenheffing. In dit geval gaat het rijkste quintiel er hierdoor wel op
vooruit.
Het scenario met ruimere taxshift met Optie 0 presteert goed door de combinatie van extra overheidsuitgaven en een grotere toename van de tijdsbaten, met een goede impact op de welvaart en het BRP.
Bovendien daalt de inkomensongelijkheid daar de extra overheidsuitgaven van de inkomsten uit de
wegenheffing meer doorwegen voor armere huishoudens. Enkel het rijkste quintiel gaat er op achteruit. Omdat armere huishoudens sterker van een aantal van de extra overheidsdiensten (voornamelijk
gezondheidszorg en ondersteunende diensten) afhankelijk zijn, is de impact van de wegenheffing dus
vrij herverdelend (progressief).
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In termen van competitiviteit en de impact op sectoren zijn de impacts divers. Er is geen bewijs voor
een algemene daling van de competitiviteit van de Vlaamse sectoren door de wegenheffing. Individuele sectoren kunnen wel een positieve of negatieve impact ondervinden. Sectoren direct gerelateerd
aan autogebruik (raffinage, onderhoud, diensten) gaan licht achteruit. De logistieke sector wint in aandeel, onder invloed van de lagere tijdskosten op de weg. Als de overheidsuitgaven toenemen, stijgt
het aandeel van de gezondheidszorg en onderwijs sterk. Hieraan gelieerde sectoren, zoals farmaceutica en sociale diensten, ondervinden hierdoor ook een groei. De algemene industrie en de dienstensector ondervindt weinig of geen verandering, hoewel de consument over het algemeen iets minder
uitgeeft aan andere goederen.

1.2.4 Juridisch - fiscale aspecten
Kwalificatie wegenheffing als belasting of retributie
De wegenheffing zal door de decreetgever vormgegeven kunnen worden als een belasting of als een
retributie. Deze keuze heeft echter belangrijke (juridische) gevolgen. Vanuit strikt juridisch oogpunt
kan een voorkeur worden uitgesproken voor een kwalificatie van de wegenheffing als belasting, maar
deze voorkeur is ook afhankelijk van het subjectieve belang dat wordt toegekend aan de verschilpunten tussen een belasting en een retributie. Een voordeel van deze piste is in ieder geval dat ook de
kilometerheffing in Vlaanderen als een belasting wordt gekwalificeerd: indien de wegenheffing als een
retributie zou worden gekwalificeerd, zijn hier juridische risico’s aan verbonden (cfr. ongelijke behandeling van voertuigen).
Btw-belastbaarheid van de wegenheffing
Het implementeren van een systeem op niet-geconcedeerde wegen met een agent als tussenpersoon
(naar analogie met het systeem van de kilometerheffing in het Vlaamse Gewest) is voor btw-doeleinden het voorkeursscenario. Het is aangewezen om ter zake een schriftelijke beslissing te vragen van
de administratie (centrale diensten van de btw-administratie en/of de Dienst Voorafgaande Beslissingen), om juridische zekerheid te bekomen omtrent het niet btw-belaste karakter van de wegenheffing.
Beperken van het juridische risico op dubbele belasting ten aanzien van de bestaande mobiliteitsfiscaliteit
Er is een groot risico dat het invoeren van de wegenheffing naast de bestaande jaarlijkse verkeersbelasting zal worden gepercipieerd als een dubbele belasting. Ten aanzien van de belasting op inverkeersstelling bestaat er een veel kleiner risico op (perceptie van) dubbele belasting, aangezien een
ander feit wordt belast (inverkeersstelling voertuig vs gebruik van de weg).
Om het juridisch risico op dubbele belasting te beperken is het aangewezen om bij de concrete uitwerking van de wegenheffing erop toe te zien dat de doelstellingen van de jaarlijkse verkeersbelasting
(bezit/exploitatie van de voertuigen/gebruik van de wegen) en de vooropgestelde doelstellingen van
de wegenheffing (gebruik van de weg, congestie te doen dalen en/of externe kosten internaliseren)
niet volledig gelijklopen of, beter nog, voldoende verschillen. Een alternatief is om de bestaande mobiliteitsfiscaliteit (inzonderheid de jaarlijkse verkeersbelasting en eventueel ook de belasting op inverkeersstelling) aan te passen waarbij via de verkeersbelastingen gestuurd wordt op milieukenmerken
en via de wegenheffing op gebruik (hetgeen alsdan in principe ook een aanpassing van de belastbare
materie in de Bijzondere Financieringswet vereist).
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1.2.5 Primair en secundair systeem
Het Primair systeem (PS)
Een gebiedsdekkende kilometerheffing zou voor het primair systeem kunnen gerealiseerd worden
door gebruik te maken van volgende technologieën:
- Dedicated Short-Range Communications (DSRC) technologie. De generieke term hier is ‘microwave tags and readers’ want niet elk systeem is strikt genomen een DSRC-systeem.
- Automatic Number Plate Recognition (ANPR) camera’s
- Global Navigation Satellite Systems (GNSS) /Cellulair Netwerk (CN) technologie
Analyse toont aan dat voor een “slimme” gebiedsdekkende kilometerheffing de meest voor de hand
liggende oplossing voor het primair systeem die is waarbij gebruikers een Registratie-eenheid (RE)
gebruiken die met GNNS werkt (ANPR en DSRC systemen zijn enkel valabele alternatieven op een
beperkt netwerk). De RE geeft de positie van het voertuig live door, waarna de wegenheffing berekend
wordt op basis van een kaart met tarieven. Een wegenheffing met GNSS vereist geen wegkantinfrastructuur voor de heffing – uiteraard wel voor de handhaving (ANPR-camera’s).
De GNSS-technologie is matuur en wordt al in België toegepast voor de vrachtwagens. Een van de grote
voordelen van een wegenheffing met GNSS is de geografische uitbreidbaarheid, de flexibiliteit (tarieven) en de toekomstbestendigheid (t.g.v. flexibiliteit en bruikbaarheid bij nieuwe technologieën). Het
grootste nadeel zijn de (op dit moment) relatief dure registratie-eenheden (wanneer een specifieke RE
moet worden aangeschaft). Dit kan verholpen worden door gebruik te maken van een andere vorm
van RE dan bij de vrachtwagens. Een RE kan immers alles omvatten: van een gespecifieerd kastje voor
in de auto tot een app op een mobiele telefoon of in-car telematica. Door de beschikbare data geeft
dit systeem ook de beste mogelijkheden voor verkeersmanagement en VAS en is het best geschikt voor
het huidige EU-beleid (EETS-richtlijn en beleid gericht op ‘de gebruiker en de vervuiler betaalt’).
Het Secundair systeem (SS)
Het secundair systeem zal waarschijnlijk vooral gebruikt worden door occasionele gebruikers Het gaat
om gebruikers die een probleem ervaren met het primair systeem (door eigen toedoen, of door problemen met het systeem), of om eender welke reden niet willen gebruik maken van het primair systeem.
Omdat er jaarlijks enkele miljoenen occasionele gebruikers worden verwacht, is het de moeite om
zoveel mogelijk te investeren in het gebruiksgemak van deze gebruikers. Als eerste is het nuttig om
het primair systeem zo toegankelijk mogelijk te maken zodat men zoveel mogelijk gebruik maakt van
dit primair systeem. Occasionele gebruikers zouden net zoals reguliere gebruikers ook een registratieeenheid in het primair systeem kunnen gebruiken, al dan niet geleend. Daarnaast kunnen ze opteren
om het secundair systeem te gebruiken. Een zekere meerpijs van de heffing in het secundair systeem
(zie verder) kan een impuls vormen voor het gebruik van het primair systeem.
De technologie voor het secundair systeem is altijd een inboeksysteem. Dit kan bv via het internet
en/of via ticketmachines die langs het wegennet geplaatst zijn.
De heffing in het secundair systeem kan door middel van een bedrag per route (routeticket) betaald
worden. Het is aangewezen om het secundair systeem ook retroactief te kunnen inzetten: gebruikers
kunnen tot bv. 24 uur na de rit nog een ticket kopen.
Een juridisch aandachtspunt voor een systeem met routeticket is dat een (technische) oplossing uitgedacht moet worden om (beperkte) afwijkingen van de vooraf opgegeven (en betaalde) route te verwerken.
Daarnaast dient erover gewaakt te worden dat gebruikers van het secundair systeem niet (zonder verantwoording) ongelijk behandeld worden doordat zij steeds het hoogste tarief moeten betalen (omdat
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het systeem met een routeticket niet toelaat om het tijdstip te bepalen waarop de route zal afgelegd
worden).
Een zekere meerprijs t.o.v. het primair systeem is mogelijk, maar deze moet in verhouding staan met
de administratieve kosten van het secundair systeem en de gemiddelde kost van het infrastructuurgebruik. Dit geldt des te meer omdat bij dit secundair systeem het risico op een schending van de principes van vrij verkeer en discriminatie van niet-ingezeten groter is. Dit systeem zal immers vermoedelijk
vooral door niet-ingezeten en andere occasionele gebruikers gebruikt worden.

1.2.6 Handhaving en boetes
Het handhavingssysteem
Methode
De handhaving zou in de eerste plaats kunnen gebeuren op basis van camerabeelden van nummerplaten, na voorsortering door een computeralgoritme en vervolgens beoordeling door een ambtenaar.
Deze beelden (van alle passerende voertuigen) worden vervolgens vergeleken met de data aangeleverd door de Service Providers (SP’s). Deze data omvatten noodzakelijk alle ritten van alle voertuigen.
Maar ook andere technieken, waaronder datamining, kunnen worden gebruikt om te bepalen of een
geldige rit op het tolnetwerk is voltooid. Het streefdoel moet zijn om zoveel mogelijk processen te
automatiseren, zowel die op de ANPR-data, die op de SP-data of data van derden.
In theorie zou de handhaving live kunnen gebeuren, maar o.a. rekening houdende met de post-payed
mogelijkheid van het secundair systeem wordt voorgesteld om de handhavingsprocessen in het handhavingscentrum pas te starten 24u na de rit, wanneer alle nodige data compleet is binnengelopen.
Handhavingscentrum (HC) en uitrusting
Voor het primair en secundair systeem wordt hetzelfde handhavingssysteem gebruikt.
De handhaving moet noodzakelijkerwijs bij een centraal punt liggen, omdat er in een EETS-systeem
meerdere SP’s kunnen zijn waarvan de routedata met cameradata moet vergeleken worden.
Volgend uit de analyse m.b.t. het marktmodel (zie verder), wordt de handhavingsdienst door Vlabel
geleverd. De omvang van de handhavingsoperatie voor het uit te rollen systeem van wegenheffing zal
echter aanzienlijk groter zijn dan voor de kilometerheffing voor de vrachtwagens, en wat nu reeds
gebeurt voor de verkeersbelastingen. De dienst zal aanzienlijk meer mensen vereisen en er wordt verwacht dat de interactie met het publiek veel complexer zal zijn dan bij de vrachtwagens, wat gespecialiseerde klantenservice-vaardigheden vereist.
Het Handhavingscentrum ontvangt data voor de handhaving van verschillende partijen. In eerste instantie zijn dat ANPR-cameradata van een paar 100 tot 1.000 locaties, die van nieuw geïnstalleerde
camera’s komen, maar ook eventueel van derden kan komen, bv. de politie.
Voor snelwegen wordt uitgegaan van Stationary Road Side Equipment (SRSE), en voor gewest- en gemeentewegen van Flexible Road Side Equipment (FRSE). De FRSE kan leiden tot een grotere perceptie
van pakkans op het zeer uitgebreide wegennet dan wat met SRSE haalbaar kan zijn. Bovendien kan zo
flexibel omgegaan worden met de onzekerheid over de beste locaties voor handhaving. Additioneel
kan Mobile Road Side Equipment (MRSE) en Handheld Road Side Equipment (HRSE) voorzien worden
om voertuigen staande te houden.
De benodigde aantallen Road Side Equipment hangen sterk af van het potentieel medegebruik van
derden. Sowieso zal een eigen cameranetwerk moeten worden opgebouwd om de handhaving van de
wegenheffing op rechtmatige wijze te verzekeren, de uitgebreidheid zal afhankelijk zijn van de (juridische) mogelijkheid om bestaande ANPR-camera’s te hergebruiken. Wanneer men ervan uitgaat dat er
geen bestaande ANPR-camera’s kunnen worden hergebruikt, komt men zo tot minstens 550 stations
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met ANPR-camera’s om een goede dekking te verkrijgen en de pakkans voldoende hoog te maken om
ontduiking te ontmoedigen, wat een impact zal hebben op de systeemkosten. Eveneens moeten de
nodige wetgevende aanpassingen doorgevoerd worden:
- Voor het gebruik van eigen ANPR camera’s m.o.o. de handhaving is er nood aan specifieke
decretale regelgeving vermits deze doeleinden niet (volledig) kaderen binnen de Camerawet
van 21 maart 2007. Desgevallend dienen ook de strikte voorwaarden van de Camerawet nageleefd te worden, tenzij de eigen ANPR-camera’s enkel voor de wegenheffing worden gebruikt.
- Ook voor het hergebruiken van ANPR camera’s van bv. politiediensten is er nood aan specifieke federale regelgeving, vermits er hiervoor geen grondslag bestaat onder de huidige wetgeving. Het hergebruiken van bestaande camera’s voor nieuwe doeleinden is problematisch
onder de privacywetgeving gelet op (i) een gebrek aan rechtmatige basis, (ii) de introductie
van nieuwe doeleinden en (iii) de privacy risico’s bij het koppelen van databanken en combineren van gegevens.
Boetemethodologie
De voorgestelde boetemethodologie rust op 2 pijlers:
•

De boete voor niet-naleving van de wegenheffing dient voldoende hoog te zijn zodat de resulterende gepercipieerde winst door misbruik klein is ten opzichte van de gepercipieerde straf.
• Er is een voldoende grote gepercipieerde pakkans.
Het boetebedrag, de pakkans en effectieve inning van de boete bepalen samen de naleving van de
regel.
Concreet wordt voorgesteld dat:
•
•
•
•

•

Gebruikers dezelfde boete krijgen, onafhankelijk van de oorzaak van de overtreding.
De boete niet lager mag zijn dan de wegenheffing voor een lange rit met het hoogste tarief.
De hoogte van de boete wordt ook best afgestemd op andere ontheffingen van een zelfde
aard, vb. voor zwartrijden op de trein. Een bedrag in de grootteorde 100€ lijkt redelijk.
De boetes verhoogd worden bij herhaalde niet-betaling van de wegenheffing.
Er afgeraden wordt om te werken met een coulance periode waarin men tijdens een bepaalde
periode na de opstart van het systeem geen boetes uitreikt. Er dient eerder gefocust te worden
op een duidelijke communicatie naar de gebruikers voorgaand aan (en tijdens) de opstart van
het systeem.
het aantal boetes dat men op een kalenderdag kan oplopen beperkt wordt tot één en in de
opstartfase tot één per week.

Handhaving van buitenlandse voertuigen
Indien voertuigen met een buitenlandse nummerplaat geen wegenheffing betalen en overgegaan
moet worden tot het handhavingsluik van de wegenheffing, is de inning van de wegenheffing op twee
punten problematisch: enerzijds de identificatie van de eigenaar/bestuurder van de wagen en anderzijds de invordering.
Wat betreft de identificatie zal dit euvel worden verholpen door de nieuw aangenomen EETS-richtlijn13, waarin wordt voorzien in een mechanisme van grensoverschrijdende gegevensuitwisseling. Aan
de problematiek van de invordering zou kunnen worden geremedieerd door de betrokken personen
13

Richtlijn 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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te onderscheppen van zodra zij zich voor een volgende rit op het Vlaamse wegennet begeven en een
onmiddellijke inning op te leggen (min. één dag na de feiten gezien offline handhaving en mogelijkheid
van regularisatie via secundair systeem).

Implementatie
Het markt- en organisatiemodel
Het onderzoek resulteerde in een markt- en organisatiemodel dat invult hoe de benodigde functies en
systemen in de markt kunnen worden geplaatst alsook hoe de organisatie aan overheidszijde er kan
uit zien. Daarbij werd uitgegaan van een aantal vaste uitgangspunten, waarvan de belangrijkste zijn:

-

-

het marktmodel is ‘open’: in lijn met de EETS-richtlijn wordt geopteerd voor een marktmodel
waarin, naast een door de overheid via een overheidsopdrachtenprocedure aangewezen Preferred Service Provider (PSP) ook andere toldienstaanbieders (zogenaamde (E)ETS-aanbieders)
toldiensten kunnen aanleveren in het kader van het primair systeem;
de overheid doet voor de realisatie van het wegenheffingssysteem beroep op de private
markt;
De gebruikers zijn vrij hun Service Provider (SP) te kiezen.

Aan de PSP zullen een aantal extra eisen gesteld worden. De PSP levert end-to-end diensten aan de
Gebruikers die gelijkaardig zijn aan de diensten zoals aangeboden door de EETS Providers, maar ook
bepaalde additionele “universele” diensten (zoals bepaald in de af te sluiten overeenkomst met de
overheid). De belangrijkste taak van de PSP is het (verplicht) afsluiten en beheren van de overeenkomst
met gebruikers die er niet in slagen een overeenkomst af te sluiten met een andere EETS Provider.
Op basis van een brede reeks van criteria werd een markt- en organisatiemodel ontwikkeld dat vermoedelijk het best aan de doelstellingen, randvoorwaarden en criteria voldoet. Dit markt- en organisatiemodel kan als volgt grafisch weergegeven worden:
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Belangrijkste kenmerken hiervan zijn:
- een duidelijke scheiding tussen enerzijds registratie en inning van de wegenheffing, en anderzijds handhaving;
- Vlabel die zelf instaat voor handhaving en daartoe handhavingsapparatuur (camera’s) gebruikt
die, naast hergebruik van reeds bestaande camera’s, geleverd en onderhouden worden door
een leverancier van handhavingsuitrusting (EEP);
- afzonderlijke contractering van primair systeem;
- secundair systeem wordt door Toll Charger geëxploiteerd waarbij de overheid beroep doet op
private partijen voor het aanleveren en onderhouden van IT-systemen etc., maar zelf instaat
voor de exploitatie van het systeem. Dit systeem is neutraler tegenover (E)ETS-dienstaanbieders die hun klanten, waar die occasioneel gebruik maken van het secundair systeem, niet
moeten ‘delen’ met de PSP, vermijdt ook dat een private exploitant van alleen het secundair
systeem zou streven naar een groter aantal gebruikers in het secundair systeem (daar waar het
fundamenteel toch de betrachting is dat zoveel mogelijk gebruikers via het primair systeem
zouden werken) en beperkt tevens het marktaandeel van de PSP (die waarschijnlijk al een zeer
groot marktaandeel zal hebben via het primair systeem).
Uit het onderzoek bleek nog een interessante alternatieve optie. Er kan namelijk voor worden geopteerd om de end-to-end dienstverlening door elke SP te doorbreken en het luik ‘map matching’ (het
berekenen van routes op basis van gps location data) en het bepalen van het te factureren bedrag,
te centraliseren bij één enkele partij die dit voor elke service provider doet. De belangrijkste voordelen van dit model betreffen, (1) kostenbesparingen nu er slechts één, maar weliswaar voldoende robuust, centraal systeem dient te worden voorzien en slechts 1 kaart dient opgemaakt en geactualiseerd te worden (i.p.v. elke SP voor zichzelf) en (2) mogelijkheid voor andere, waarschijnlijk kleinere
dienstaanbieders (track&trace, fleet management, ...) om makkelijker actief te zijn in het systeem van
wegenheffing zonder dat ze daartoe zelf een systeem van map matching moeten ontwikkelen of inkopen (waardoor het grote marktaandeel van de PSP beperkt wordt) en (3) een hogere mate van consistentie in het bedrag van de wegenheffing voor eenzelfde route tussen verschillende service providers
onderling (waarbij ook in geval van gecentraliseerde map matching nog kleine verschillen in bedragen
zullen optreden omwille van andere technische redenen (gps nauwkeurigheid en frequentie,...)). Belangrijk nadeel in dit model is het doorbreken van de end-to-end verantwoordelijkheid van elke individuele dienstverlener en het ‘interface risico’ (risico op het niet of incorrect functioneren van de interfaces tussen de partijen in het marktmodel) dat de overheid als systeemintegrator dan op zicht
neemt. De te realiseren kostenbesparing (die ruw wordt ingeschat op 15 miljoen euro investeringskost,
of omgerekend naar jaarlijkse systeemkost: 5 miljoen euro (incl. exploitatie- en financieringskosten,
bv. controle op correcte doorvoering van aanpassingen)) dient te worden afgewogen tegen de kostprijs van het risico van het niet kunnen verhalen van problemen in de werking van SP’s op de SP’s
omwille van onduidelijkheden of issues in de toewijzing van verantwoordelijkheden in de onder de
verantwoordelijkheid van de overheid staande interfacing. De belangrijkste reden om centrale map
matching te overwegen lijkt het faciliteren van de toegang tot de markt voor alternatieve / kleinere
service providers, een premisse die in een specifieke consultatie bij de concrete aanbesteding van het
systeem in de markt moet worden afgetoetst.
Aspecten van contractering
Ook de wijze waarop de contracten tussen de diverse partijen worden vormgegeven, zal een invloed
hebben op het voldoen aan de vooropgestelde doelstellingen van een systeem van wegenheffing.
Vooral het contract met de Preferred Service Provider vereist aandacht.
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Risicoallocatie PSP
Er zijn een aantal kernrisico’s die zorgvuldig tussen partijen moeten worden gealloceerd:
- het capaciteitsrisico (aantal Gebruikers, aantal Gebruikers in het primaire versus het secundaire systeem, verdeling Gebruikers over PSP vs. (E)ETS providers, technologiekeuze van de
Gebruiker) is quasi onmogelijk te beheersen door private partijen en dient (mee) door de overheid te worden gedragen;
- het opstartrisico kent technische aspecten die door private partijen beheersbaar zijn, maar
ook volumeaspecten, (bv. wat gebruikersondersteuning betreft) die evenmin beheersbaar zijn
door private partijen;
- het kredietrisico op de Gebruiker (risico dat de Gebruikers niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen) kan door private opdrachtnemers worden gedragen wanneer de overheid
daartoe de mogelijkheden creëert (m.n. gegarandeerde betaalmiddelen en het hanteren van
een zwarte lijst).
Een te sterk doorgedreven allocatie van deze en andere risico’s naar de private partijen zal negatieve
gevolgen hebben voor de haalbaarheid en financierbaarheid van de opdracht, wat een gebrek aan
kandidaten, een gebrek aan concurrentie, een ongunstige onderhandelingspositie van de overheid en
daardoor mogelijks een te hoge kostprijs van het systeem met zich kan brengen.
Het verdient dan ook aanbeveling om hier bij het vormgeven van de bestekdocumenten en contracten
zorgvuldig over te waken en evenwichtige oplossingen te zoeken, samen met marktpartijen, waartoe
in het bijzonder de concurrentiegerichte dialoog als gunningsprocedure geschikt is. Het is hierbij mogelijk dat op dat moment nog verfijningen gebeuren aan bv. het markt- en organisatiemodel of de
technische aspecten van het primair en secundair systeem, en handhaving.
Vergoeding PSP
De taakinhoud van de Preferred Service Provider kan, met het oog op het vergoedingsmodel, als volgt
worden onderverdeeld:
- taken inzake registratie van verplaatsingen, berekening en inning van tol die vergelijkbaar zijn
met de dienstverlening van een (E)ETS-provider;
- aanvullende taken van openbare dienstverlening.
De vergoeding van de PSP voor het eerste luik dient maximaal aan te sluiten op het vergoedingsmodel dat voor de (E)ETS-providers wordt voorzien. Op die manier kan de gelijke behandeling van tussen
PSP en (E)ETS-partijen worden aangetoond en neemt het risico op klachten daaromtrent af
Voor wat betreft het tweede luik dient een vergoedingsmodel te worden uitgewerkt dat rekening
houdt met de kostenstructuur van de PSP, die deels uit vaste en deels uit variabele kosten.
Op de bruto vergoeding kunnen prestatiekortingen, onbeschikbaarheidskortingen of boetes worden
verrekend indien de PSP niet of niet volledig voldoet aan de gestelde (functionele) eisen en KPI’s.
Daarnaast kan van de PSP geëist worden dat hij een tolinkomstengarantie ter beschikking stelt,
waarop verschuldigde maar niet tijdig afgedragen tolinkomsten kunnen worden geïnd.
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Financiële aspecten14
Binnen de scenario’s met beperkte taxshift worden de tarieven zodanig bepaald dat de inkomsten uit
de wegenheffing gelijk zijn aan de som van de gederfde inkomsten uit de belasting op inverkeerstelling
(BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting (JVB)15, en de systeemkosten.
De jaarlijkse inkomsten uit de wegenheffing bedragen in een scenario met beperkte taxshift circa
€1,9mia. Daar tegenover staat dan (1) een gederfde inkomst uit de BIV ten belope van €244m/jaar, (2)
een gederfde inkomst uit de JVB ten belope van €1.170m/jaar16 en (3) de systeemkost, geraamd op
circa €426m/jaar. Er dient te worden benadrukt dat dit een raming is met een belangrijke onzekerheidsmarge, die wordt veroorzaakt door diverse factoren, waaronder:
- Het totaal aantal gebruikers en gereden kilometers is moeilijk precies in te schatten, zeker wat
occasionele (waaronder buitenlandse) voertuigen betreft
- Het aantal gebruikers dat het Primair systeem gebruikt
- De door de SP gekozen technologie (app, dure of goedkope RE, …)
- Onzekerheden inzake het gedrag van de gebruiker: welk aandeel van de gebruikers zal kiezen
voor een relatief dure OBU als registratie-eenheid (indien de SP voor deze technologie zou kiezen) hangt af van vele factoren (kwaliteit van alternatief in de vorm van een app, functionaliteit
van de OBU, mate waarin de gebruiker zelf (een deel van) de kostprijs van de OBU draagt, ...).
- Gebrek aan benchmarkdata voor enkele belangrijke kostenposten, vermits er wereldwijd geen
vergelijkbare systemen op deze schaal bestaan
- Het aantal en de omvang van de (E)ETS service providers
- ...
Scenario-analyse op de meest gevoelige parameters toont aan dat de systeemkost zich wellicht situeert binnen een range van €375m tot €525m/jaar.
Verder toont deze analyse aan dat de belangrijkste parameters die tot de systeemkosten bijdragen,
de volgende zijn:
- Aantal gebruikers met een (dure) OBU als registratie-eenheid: hieruit volgt dat in een navolgende uitwerking maximaal moet ingezet worden op het beperken van het aantal gebruikers
dat een (dure) OBU kiest en het zo nauwkeurig mogelijk inschatten van dat aantal. In zoverre
er voor elke gebruiker een redelijkerwijze goedkoop en goed functionerend alternatief in de
vorm van bijvoorbeeld een app ter beschikking staat, is het juridisch te verdedigen en ook vanuit draagvlak te onderbouwen dat de gebruiker (een deel van) de kosten van de OBU op zich
zou nemen, wat een belangrijke incentive zou betekenen om eerder voor een app te kiezen.
Ook een gefaseerde invoer van het systeem kan mogelijkheden bieden om dit risico te mitigeren. Afhankelijk van de wijze van fasering (bv eerst leasewagens) kunnen aantallen RE mogelijks beter ingeschat worden; daarnaast kunnen wellicht ook lessen getrokken worden uit het
gebruikersgedrag in fase 1, en kan een ‘overschot’ aan RE’s uit fase 1 gebruikt worden om aan
te wenden in een navolgende fase 2. Tenslotte betekent een fasering ook dat er meer tijd verstrijkt en er daardoor meer inzicht ontstaat in technische evoluties (apps zijn op heden niet
toegepast op deze schaal).
- Gebruikershelpdesk (aantal klantencontacten per gebruiker): het bijzonder hoge aantal gebruikers in zowel het primair als het secundair systeem, stelt uitzonderlijke eisen aan de capaciteit
De financiële aspecten werden doorgerekend voor het basis markt- en organisatiemodel, zoals beschreven in
punt 8.1.
15
Bij de berekeningen werden ook de derving van de minimalisering van de accijnsvervangende verkeersbelastingen op LPG-voertuigen meegerekend en de kosten voor de wegvallende gemeentelijke opdeciemen op de
verkeersbelastingen
16
Behalve de aanvullende verkeersbelasting op LPG-voertuigen is dit tevens inclusief 10% gemeentelijke opdeciemen, zodat het systeem van wegenheffing in principe zou toelaten om de lokale overheden te compenseren
voor het verlies van inkomsten uit opdeciemen wanneer de JVB zou worden geminimaliseerd.
14
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van de gebruikersondersteuning. Hieruit volgt de nood aan bijzondere aandacht voor gebruiksvriendelijkheid van het systeem, heldere communicatie,... om de behoefte aan (individuele)
klantenondersteuning zoveel mogelijk te beperken. Ook hier kan een gefaseerde invoering van
het systeem van wegenheffing als mitigerende factor functioneren, door het geringere aantal
gebruikers dat bij opstart met een nieuw systeem zal worden geconfronteerd.
De systeemkost beslaat een belangrijk deel van de totale inkomsten bij een systeem met beperkte
taxshift, m.n. 22%. In scenario’s met ruimere taxshift stijgen de inkomsten, maar blijven de systeemkosten nagenoeg dezelfde, zodat het aandeel van de systeemkost in de totale inkomsten veel kleiner
wordt.
De BTW betaald op de systeemkosten wordt als een kost beschouwd (die meegerekend werd in de
gebruikte systeemkost). De wegenheffing wordt verondersteld een belasting te zijn, waar, in tegenstelling tot een retributie, geen BTW op van toepassing is. Bij ontstentenis van BTW inkomsten kan ook
de BTW betaald over de systeemkosten niet worden gerecupereerd / teruggevorderd.
Het bewaren van persoonsgegevens
Alle Service Providers (SP’s) worden gevraagd hun positie- en/of routedata aan te leveren aan het
Vlaamse Gewest, het Handhavingscentrum en de Coördinerende instelling, met het oog op de inning,
handhaving en beleids- en operationele werking van de Vlaamse overheid.
Het is in deze fase technisch gezien nog niet mogelijk om de exacte benodigde bewaartermijnen voor
de gegevens vast te leggen. Wel dient de bewaartermijn van de gegevens beperkt te worden tot zolang
noodzakelijk voor de doeleinden. Het is ook verplicht de bewaringstermijnen te differentiëren op
grond van de categorieën gegevens en doeleinden.
Het is aangewezen om wettelijk te voorzien hoe lang de gegevens bewaard mogen worden door de
betrokken entiteiten in functie van de verschillende doelstellingen.
Voor de handhaving moet het Handhavingscentrum over gegevens beschikken die nodig zijn om na te
gaan of een rit effectief geregistreerd werd en om via datamining technieken aanvullende controles
uit te voeren. Voor deze ‘handhavingsdatabank’ geldt onder meer, in het licht van het proportionaliteitsvereiste, dat verzekerd dient te worden dat men enkel overgaat tot directe identificatie wanneer
er duidelijke aanwijzingen zijn dat er één van de vooraf bepaalde overtredingen plaatsgevonden heeft
en een handhavend optreden noodzakelijk is.
M.b.t. de data voor de beleids- en operationele werking door de Vlaamse overheid: verkeersmanagement, verkeersinformatie, optimalisatie van verkeersmodellen, infrastructuurbeleid, e.a., is het belangrijk om onderscheid te maken naar de 3 doelen die het Vlaams Gewest voor ogen heeft:
1) De beleidswerking op korte, middellang en lange termijn. De data hoeft niet real-time beschikbaar te zijn. Er kan volstaan worden met een dagelijkse (of wekelijkse) rapportage van de
gemapte routes. Maximaal dient dit alle data te omvatten om zo tegemoet te kunnen komen
aan toekomstig, heden nog niet bekend, onderzoekswerk. De opslag en het gebruik van deze
data is evenwel onderworpen aan strikte regels. Deze data zou minstens weekpatronen moeten omvatten, de anoniem gemaakte routes moeten een week ‘volgbaar’ zijn.
2) Operationele werking. Het doel van deze offline data is verkeerstellingen mee overbodig te
maken. Dit is gedetailleerde data op een lokaal niveau, waar afslagbewegingen en de precieze
verdeling over de dag en de week zeer belangrijk zijn. Ze kan worden gebruikt om bv. kruispunten en verkeerslichten mee te ontwerpen.
3) Real-time verkeersmanagement zoals het dynamisch aanpassen van verkeerslichten, parkeerbezettingen, filestaartbeveiliging. Dit gaat over real-time data van GPS-posities, wat een belangrijke eis is naar de SP toe, en aan de communicatie-eisen van de RE die hun posities dus
real-time moeten doorgeven.
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Overeenstemming tussen de technische en operationele keuzes met het algemene recht op privacy
Een wegenheffingssysteem impliceert een inmenging in de persoonlijke levenssfeer die (i) voorgeschreven dient te worden door formele wetgeving, (ii) dient te beantwoorden aan een dwingende
maatschappelijke behoefte en (iii) evenredig moet zijn met de nagestreefde doelstellingen. Bepaalde
technische en operationele keuzes lijken op het eerste gezicht verder te gaan dan wat noodzakelijk is,
bv. hergebruik van ANPR-camera’s, waarvoor er extra rechtvaardigheidsgronden voorhanden dienen
te zijn. Het is echter onzeker of deze bijkomende rechtvaardigingsgronden op zichzelf zouden volstaan
om een meer privacy-intrusief systeem te rechtvaardigen. Daarom dienen de verschillende keuzes die
gemaakt worden bij de verdere uitwerking van het systeem voor de wegenheffing steeds voldoende
gerechtvaardigd te worden vanuit het oogpunt van ‘dwingende maatschappelijke behoeftes’.
Maatschappelijk draagvlak
De kilometerheffing is ook in andere landen een beladen onderwerp, met een lange historiek. Geen
enkele Europese regio of land heeft tot nu toe een afstandsgebaseerd gebiedsdekkend systeem gerealiseerd. Er moet bij de keuze voor een gebiedsdekkend systeem worden stilgestaan bij o.a. de eerlijkheid, transparantie, complexiteit, wijze van implementatie en gebruiksgemak van het systeem. Een
gebiedsdekkend systeem biedt ook de beste mogelijkheden voor flankerend beleid. Door het gebiedsdekkend karakter van de heffing (rekening houdende met de grootteorde; zowel financieel, geografisch als scope) kunnen flankerende maatregelen gericht op socio-economische effecten makkelijker
gerealiseerd worden.
Het aspect draagvlak is te complex om hierover reeds uitgebreide analyses te bespreken: er zijn bij
elke uitdaging vele varianten mogelijk en ook de flankerende maatregelen impacteren het draagvlak.
Alles valt of staat met de objectieve argumenten die aangereikt worden, die in lijn met de beleidsdoelstellingen zijn. Maakt men geen objectieve keuzes die maatschappelijk voor rede aanvaardbaar zijn,
dan zal de kans op maatschappelijk draagvlak zeer klein zijn. Voor het maatschappelijk draagvlak blijkt
het echter wel belangrijk te zijn dat het systeem van wegenheffing voldoende invulling geeft aan de
vooropgestelde doelstellingen “de gebruiker betaalt” en “de vervuiler betaalt”.
Op basis van de maatschappelijke en politieke discussies die gevoerd werden in de loop van het dit
onderzoek is het duidelijk dat de invoering van een wegenheffing een maatschappelijk complex thema
is. De ongecontroleerde communicatie van voor- én tegenstanders in de publieke opinie, die de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden, leidde vaak tot simplificaties, halve waarheden of foute veronderstellingen. Zoals door het onderzoeksconsortium van bij de aanvang van het onderzoeksproces gesteld, is het noodzakelijk om zelf proactief de communicatie in handen te nemen en te bewaken dat in
een maatschappelijk debat alle nuances en complexiteiten geduid kunnen worden. Enkel op die manier
bestaat de kans dat er een relevante en correcte maatschappelijke discussie gevoerd kan worden. Enkel dan is de kans op het opbouwen van maatschappelijk draagvlak een realistische piste.

Flankerend beleid
Een wegenheffing heeft niet alleen een impact op de kosten van het wegvervoer, maar ook op het
gedrag. Om het draagvlak voor zo’n maatregel te maximaliseren dient deze o.a. als ‘eerlijk’ ervaren te
worden. Dit kan door een goede vormgeving van de wegenheffing, maar ook door gerichte bijkomende
flankerende maatregelen in te voeren, naast de minimalisering van de BIV en JVB. De implementatie
van dergelijke flankerende maatregelen is gemakkelijker in de scenario’s met een ruimere taxshift
waarbij naast de belastingverschuiving van verkeersbelastingen naar een wegenheffing ook ruimte is
voor bijkomende maatregelen.
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Onder puntje 1.2.3 worden de sociale effecten en bredere economische effecten van de doorgerekende wegenheffingen gegeven. De verkregen resultaten voor Optie 0 vergelijken we hier met de resultaten waarbij de netto-opbrengsten van het scenario met ruimere taxshift gebruikt worden voor
investeringen of andere bijkomende flankerende maatregelen. Deze bijkomende maatregelen behappen niet altijd het volledig beschikbaar budget. In die gevallen wordt het resterende deel besteed aan
een toename van de huidige algemene overheidsuitgaven (zoals onder Optie 0).
Uit een long-list van bijkomende maatregelen werden een aantal maatregelen gekozen voor meer gedetailleerde analyse. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat daarmee geen voorafname wordt gemaakt op de wenselijkheid van deze bijkomende maatregelen, dit betreft een beleidsmatige keuze die
nog gemaakt dient te worden. Bij de implementatie moet ook vanuit juridisch oogpunt worden gewaakt over o.a. overeenstemming met de Europese regelgeving en het (internrechtelijk) gelijkheidsbeginsel. Er dient ook aangetoond te worden dat de maatregel geen afbreuk doet aan de doelstellingen
die met de wegenheffing worden beoogd17.
In totaal werden voor het scenario met ruimere taxshift acht bijkomende maatregelen nader bestudeerd (een toelichting over de inhoud van deze maatregel staat vermeld onder Hoofdstuk 9 van dit
rapport):

a

Optie

Bijkomende maatregel

1

Verbetering kwaliteit weginfrastructuur en van openbaar vervoer

2

Verlaging personenbelastingen – proportionele daling gewestelijke opcentiemen

3

Verlaging personenbelastingen – progressieve daling gewestelijke opcentiemen

4

Verlaging personenbelastingen – jobkorting

5

Beperkt basisbudget voor kwetsbare doelgroepena

6

Beperkt basisbudget woon-werkverkeera

7

Korting woon-werkverkeer

8

Vergemakkelijken/promoten van flexibele werkuren en thuiswerken

Resterende opbrengsten worden gebruikt voor verhoging overheidsuitgaven

De analyse van de wegenheffing met de bijkomende maatregelen gebeurde met behulp van economische modellen (EUROMOD en EDIP)18. Voor de korting op de wegenheffing voor het woon-werkverkeer
(Optie 7) ligt de focus op de verkeerskundige aspecten en gebeurde de evaluatie met het strategisch
personenmodel Vlaanderen. Optie 8 werd kwalitatief geanalyseerd.
Koopkrachtanalyse
Zoals eerder aangegeven wordt bij de berekening van de koopkracht- en verdelingseffecten met het
EUROMOD model aangenomen dat de gezinnen hun gedrag niet aanpassen als gevolg van de wegenheffingen en het flankerend beleid. Ook wordt bij de evaluatie van de effecten nog geen rekening gehouden met eventuele voordelen voor de gezinnen van hogere overheidsuitgaven, milieu- of tijdsbaten. Bij de interpretatie van de resultaten dient men dit steeds in het achterhoofd te houden.
Voor het scenario met ruimere taxshift ziet men voor de bijkomende flankerende maatregelen de volgende effecten op de koopkracht:

17
18

Dit vormt mogelijk een probleem voor maatregel 7 en moet zeker nog verder onderzocht worden.
Optie 1 werd enkel doorgerekend met EDIP.
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Met de jobkorting (Optie 4) gaan de meeste werkende gezinnen erop vooruit, zolang ze gemiddeld
minder dan 17 000 km/jaar rijden. Het netto-voordeel bedraagt gemiddeld 3,3 % van het beschikbaar inkomen voor deze gezinnen als ze tot 8 500 km/jaar rijden en 2,2 % voor degene die tussen
8 500 en 17 000 km/jaar afleggen. Vanaf deciel 5 is er zelfs een voordeel voor een hoger dan gemiddeld autogebruik tot 31 000 km/jaar. Arme werkende gezinnen in deciel 1 en 2 die veel rijden
(>31 000 km/jaar) gaan er wel sterk op achteruit (daling van 4,7 % en 7,1 % t.o.v. het beschikbaar
inkomen). Dit is echter een zeer kleine groep van de bevolking, namelijk ongeveer 1 %. Niet-werkende gezinnen gaan meestal achteruit, tenzij ze een auto hebben en er weinig mee rijden (< 8
000 kilometer per jaar).
Bij een progressieve daling van de gewestelijke opcentiemen (Optie 3) zijn de impacts voor werkende gezinnen gelijkaardig, zij het iets lager, dan die bij de jobkorting.
Bij een proportionele daling van de gewestelijke opcentiemen (Optie 2) liggen de voordelen lager
voor de onderste 80 % van de gezinnen, en substantieel hoger voor de 20 % rijkste gezinnen, waarbij vooral de groep van de 10 % rijkste gezinnen er sterk op vooruit gaat. Die laatste groep gaat er
ook op vooruit indien ze veel kilometers afleggen.
Het basisbudget voor kwetsbare doelgroepen (Optie 5) werkt herverdelend, maar is ontoereikend
om de negatieve koopkrachteffecten voor de laagste decielen om te buigen.
Ook voor het basisbudget voor woon-werk verkeer (Optie 6) is er een kleine herverdelende impact,
maar niet voldoende om de koopkracht te versterken.

Opgemerkt wordt dat er slechts een deel van de netto-inkomsten van de wegenheffing besteed wordt
aan de basisbudgetten (de rest van de opbrengsten wordt aangewend voor extra overheidsuitgaven
waar burgers algemeen ook van ‘mee genieten’), terwijl bij de hervorming van de personenbelastingen
in Opties 2 tot 4 de netto-opbrengsten van de wegenheffing volledig ingezet worden. Het is dus logisch
dat de koopkrachteffecten van de basisbudgetten, alhoewel ze juist gericht zijn op specifieke doelgroepen, veel minder gunstig zijn.
Armoedetoets
Voor het scenario met de ruimere taxshift slagen de onderzochte bijkomende flankerende maatregelen er niet in om de daling in koopkracht voor de arme gezinnen t.g.v. de wegenheffing om te zetten
in een stijging.
De jobkorting (Optie 4) heeft wel het potentieel om de negatieve schok van dit scenario voor werkende
gezinnen met een wagen - gemiddeld - voor iets meer dan de helft op te vangen. Voor de werkende
gezinnen in armoede die geen wagen bezitten, heeft enkel de jobkorting een significant effect, met
een voordeel ter grootte van 0,8 % van hun beschikbaar inkomen.
Het basisbudget voor doelgroepen (optie 5) toont ook potentieel, maar werd met een veel kleiner
budget gesimuleerd. Voor de twee opties met een basisbudget (optie 5 en 6) is het mogelijk om met
de resterende netto-opbrengsten maatregelen te treffen die de koopkracht van de mensen onder de
armoedegrens ten goede komen, maar die niet zijn opgenomen in de analyse.
Analyse inclusief de bredere economische effecten
De volgende resultaten zijn gebaseerd op de meest volledige analyse van de impact van een wegenheffing op de samenleving. Naast de gedragseffecten worden andere elementen die ontbraken in
koopkrachtanalyse toegevoegd: de voordelen van de diensten die door de overheid worden aangeboden (onderwijs, gezondheidszorg, administratie, enz.), de tijdsbaten en de milieubaten
De volgende tabel vat aan de hand van de indicatoren gebruikt onder puntje 1.2.3 de sociale en economische impact samen.

Uitrol van een systeem van wegenheffing
Page 28 of 114

Impact op welvaarta
Miljoen euro en
ratio t.o.v. Scenario ruimere
taxshift & Optie 0

Impact op
BRP

%

Impact op inkomensongelijkheid

Effectc

Flankerende maatregel

Optie 0
Scenario ‘met rui+0,23%
557
↓
mere taxshift’
Scenario ‘met be304
+0,40%
0/↑
perkte taxshift’
(0,55)
Scenario met ‘ruimere taxshift’ en bijkomende flankerende maatregelen
(1) Investeringen
717
+2,17%
in OV & weg
(1,3)
↑
(2) Proportionele
1028
daling opcentie+0,98 %
↑↑
(1,9)
men
(3) Progressieve
978
daling opcentie+0,96 %
0/↑
(1,8)
men
965
(4) Jobkorting
+0,99 %
0/↑
(1,7)
(5) Basisbudget
506
voor doelgroe+0,22 %
↓
(0,9)
b
pen
(6) Basisbudget
332
woon-werk ver+0,15 %
0/↓
(0,6)
keerb

Tijdsbaten

Milieubaten

Miljoen euro en
Miljoen euro en
ratio t.o.v Scena- ratio t.o.v Scenario ruimere
rio ruimere
taxshift & Optie 0 taxshift & Optie 0
1464

151

835
(0,6)

24
(0,2)

1470
(1,0)

135
(0,9)

1138
(0,8)

117
(0,8)

1173
(0,8)

121
(0,8)

1162
(0,8)

120
(0,8)

1370
(0,9)

143
(0,95)

1088
(0,7)

124
(0,8)

a

inclusief baten van publieke diensten, tijdsbaten en milieubaten
Resterende opbrengsten worden gebruikt voor verhoging algemene overheidsuitgaven
c
‘↑’ staat voor een toename van de inkomensongelijkheid
b

Met de bijkomende maatregelen die geen basisbudget inhouden stijgt de welvaart en de impact op
het BRP aanzienlijk t.o.v. een wegenheffing zonder deze bijkomende maatregelen. Dit gaat echter
meestal gepaard met een beperkte daling van de milieu- en tijdsbaten (gezien de bijkomende maatregelen (in)direct het autogebruik aanzwengelen) en een reële toename van de inkomensongelijkheid.
De wegenheffing met ruimere taxshift en bijkomende maatregelen gaat gepaard met een stijging in
het aantal jobs tot een maximum van 9 800 tot 10 700 bijkomend tewerkgestelde voltijdsequivalenten
bij Opties 2 tot 4, die een hervorming van de personenbelasting inhouden. Dat komt neer op een daling
van de werkloosheidsgraad van 4,3 % (zonder wegenheffing) naar ongeveer 4,1 % . Met investeringen
in het openbaar vervoer en weginfrastructuur (Optie 1) stijgt het aantal bijkomende jobs tot 5 185 en
daalt de werkloosheidsgraad naar 4,19 %.
Op basis van de welvaartsindicator is het beste beleid om de netto-opbrengsten te gebruiken voor een
verlaging van de lasten op arbeid, met een hervorming van de personenbelasting (Opties 2 tot 4). Dit
combineert baten qua efficiëntie van het verkeer met een verhoging van het BRP en baten voor de
arbeidsmarkt. De welvaartseffecten zijn echter niet gelijk verdeeld. Dat is zeker het geval bij een proportionele daling van de gewestelijke opcentiemen (Optie 2), waar de baten relatief groter zijn voor
de 10 tot 20 % rijkste gezinnen. In het geval van de jobkorting (Optie 4) of een progressieve daling van
de opcentiemen (Optie 3) is de impact gelijker verdeeld.
Ook de optie waarbij de netto-opbrengsten uit het scenario met ruimere taxshift worden geïnvesteerd
in het openbaar vervoer en weginfrastructuur (Optie 1) is geen slechte maatregel voor de algemene

Uitrol van een systeem van wegenheffing
Page 29 of 114

economie: de extra investeringen werken stimulerend en verhogen het bruto regionaal product meer
dan in de andere opties. Wel is de totale welvaartsbaat lager dan bij een hervorming van de personenbelasting omdat veel van de inkomsten naar kapitaal gaan, wat een minder directe impact heeft op
het beschikbaar inkomen van gezinnen. Ondanks de investeringen in openbaar vervoer wordt een stijging van de inkomensongelijkheid verwacht, omdat de investeringen eerder hogere inkomsten genereren voor rijkere huishoudens. Optie 1 leidt tot meer openbaar vervoer gebruik door het groter aanbod van openbaar vervoer, maar ook tot meer weggebruik door de betere wegcapaciteit. De hogere
transportvraag leidt tot lagere milieubaten dan bij hetzelfde scenario met Optie 0, maar de tijdsbaten
zijn gelijkaardig door verbeteringen van het netwerk.
Een basisbudget voor doelgroepen (Optie 5) leidt bij het scenario met ruimere taxshift tot een (beperkt) lagere totale welvaartsstijging, voornamelijk door lagere tijds- en milieubaten in vergelijking met
Optie 0. Optie 5 versterkt de progressieve sociale effecten van Optie 0. Dit leidt tot een sterkere welvaartsstijging voor het armste quintiel, wat gedeeltelijk ten koste gaat van de rijkere huishoudens. Dit
komt omdat bij deze optie de tijdsbaten beperkter zijn (doordat er meer verkeer is). Optie 6 maakt de
wegenheffing in het geval van een ruimere taxshift ook een pak minder effectief, waardoor de tijdsbaten sterk afnemen (met 26%) ten opzichte van Optie 0. Met deze optie daalt de welvaartsimpact, net
als de impact op het BRP aanzienlijk t.o.v. Optie 0. Ten opzichte van Optie 0 gaat het armste quintiel
er wel licht op vooruit. De voordelen gaan daarnaast naar de werkende gezinnen, en voor de globale
bevolking leidt Optie 6 eerder tot een hogere inkomensongelijkheid dan Optie 0. Men kan gelijkaardige
(doch iets sterkere) effecten verwachten bij het scenario met ruimere taxshift en Optie 7, waarbij een
korting op de wegenheffing wordt gegeven voor het woon-werkverkeer. Deze optie is echter niet doorgerekend met de economische modellen. Voor het woon-werkverkeer dalen de reizigerskilometers
t.g.v. Optie 7 met de auto als bestuurder minder sterk dan zonder deze maatregel: slechts 70 % van de
daling zonder deze bijkomende maatregel wordt gerealiseerd. De impact op de inkomsten van de wegenheffing ligt in dezelfde lijn. De gewogen gemiddelde reistijd op de hoofdwegen tussen 7 en 9 uur
daalt slechts met 14,7 %, i.p.v. 17,9 % in een scenario zonder korting.
Het promoten van telewerken en flexibelere werkuren (Optie 8) is voornamelijk interessant omdat het
tegen relatief lage kosten de wegenheffing effectiever zou kunnen maken. De wegenheffing kan zelf
de grootste financiële prikkel zijn voor bedrijven om een flexibeler arbeidsschema mogelijk te maken.
De overheid zou hier voornamelijk voorbeeld gevend en adviserend kunnen werken.
In temen van competitiviteit en de impact op sectoren zijn de effecten van het scenario met ruimere
taxshift en de verlaging van de personenbelasting (Opties 2 tot 4) algemeen positief voor alle sectoren.
Dit is eveneens zo indien de resterende opbrengsten in het scenario met ruimere taxshift worden gebruikt voor investeringen in het openbaar vervoer en weginfrastructuur (Optie 1), hoewel in dit geval
vooral de logistieke sector, passagierstransport en de bouwsector sterker vooruitgaan.
Opgemerkt kan worden dat de perfecte bijkomende flankerende maatregel niet bestaat en dat er duidelijke prioriteiten moeten worden gesteld. Een hervorming van de personenbelasting (Opties 2 tot 4)
blijft de interessantste optie voor de verhoging van de welvaart, wat ook voortkwam uit eerdere studies in dit thema. Men moet zich hier echter goed realiseren dat er ook hier duidelijk bepaalde groepen
op achteruit gaan en dat de inkomensongelijkheid kan toenemen. Een combinatie van maatregelen –
hoewel hier niet expliciet onderzocht – zou potentieel deze hervorming kunnen koppelen aan een
aantal investeringen in openbaar vervoer & wegen (Optie 1) en een basisbudget voor doelgroepen
(Optie 5). Dit combineert een aantal economische voordelen met een sociale correctie.
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De wegenheffing in context
1.5.1 Afstemming met andere beleidsniveaus
Afstemming met de andere gewesten
De wegenheffing in Vlaanderen heeft effecten buiten Vlaanderen, vooral in de spitsperioden, waarin
het autoverkeer in bepaalde gevallen een omweg gaat maken via Nederland, Frankrijk of Wallonië, om
de Vlaamse wegenheffing te vermijden. Dat effect treedt sterker op bij de scenario’s met ruimere
taxshift dan in de scenario’s met beperkte taxshift.
Vanuit juridisch perspectief is in beginsel het Vlaamse Gewest bevoegd om een heffing in te voeren
voor de wegen die gelegen zijn op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Toch bestaat een risico
op conflict met de andere gewesten indien het Vlaamse Gewest een wegenheffing zou invoeren (cfr.
de uitoefening van de fiscale gewestelijke bevoegdheden moet gebeuren zonder deloyale fiscale concurrentie).
Vooreerst bestaat de mogelijkheid dat een belangenconflict wordt ingeroepen indien een gewest van
oordeel is dat zij ernstig dreigt te worden benadeeld in haar belangen. Hierdoor moet een overlegprocedure worden opgestart, die als doel heeft om te komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing.
Daarnaast zouden de andere gewesten een schending van de bevoegdheidsverdelende regels kunnen
inroepen, door bijvoorbeeld aan te voeren dat de heffing in het Vlaamse Gewest een onvermijdelijk
spil-overeffect heeft naar de andere gewesten (hoewel het als onwaarschijnlijk voorkomt dat in dit
geval zou wordt geoordeeld dat de bevoegdheden van de gewesten te zeer zijn verknocht dat ze nog
zelfstandig kunnen worden uitgeoefend).
Om het risico op een belangen- en/of bevoegdheidsconflict te vermijden, is het aangewezen (en voor
leasing voertuigen zelfs noodzakelijk) om de invoering van de wegenheffing af te stemmen met de
overige gewesten en met name een samenwerkingsakkoord af te sluiten.
Voorts speelt hier ook de specifieke bevoegdheidsproblematiek t.a.v. gewestgrensoverschrijdende
wegen. De gewest(grens)overschrijdende wegen worden, net als alle andere wegen, beheerd volgens
het territorialiteitsprincipe. De beheersplicht van het Vlaamse Gewest ten aanzien van deze wegen
stopt dus in beginsel aan de gewestgrens. Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 17 juni
1991 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrens-overschrijdende wegen, geldt dit niet voor een aantal wegen. Sommige wegen
liggen op het grondgebied van het ene gewest, maar worden beheerd door een ander gewest. Dit geldt
in het bijzonder voor delen van de Ring rond Brussel die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest
en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest liggen, maar door het andere gewest beheerd worden.
Het samenwerkingsakkoord van 17 juni 1991 verplicht dat voor de gewestgrensoverschrijdende wegen
wordt overlegd met de overige gewesten over de invoering van de wegenheffing, zonder dat dit gelijkstaat aan de verplichting om een samenwerkingsakkoord te sluiten. Dit zal nodig zijn om de wegenheffing in te voeren voor enerzijds de delen van de grensoverschrijdende wegen die wel in het Vlaamse
Gewest liggen (maar waarvan het beheer is toevertrouwd aan een ander gewest) en anderzijds de
delen van de grensoverschrijdende wegen die niet in het Vlaamse Gewest liggen (maar waarvan het
beheer is toevertrouwd aan het Vlaamse Gewest).
Men mag niet vergeten dat voor de opbouw van het maatschappelijk draagvlak, het niet alleen de
burgers zijn die een bepalende stem hebben. Ook de institutionele en professionele actoren bepalen
mee de teneur van het maatschappelijk debat. Het is met het oog op de opbouw van een gemeenschappelijk draagvlak, en vanuit de morfologie van onze wegeninfrastructuur, de ruimtelijke ordening,
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de bestuurlijke én economische context noodzakelijk de afstemming met andere gewesten op te zoeken.
Het onderzoek wijst aan om dit punt op te lossen via een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten.
Afstemming met gemeenten
De belastingbevoegdheid van het Vlaamse Gewest is niet beperkt tot de wegen die het Vlaamse Gewest in eigendom of in beheer heeft. Aldus kan het Vlaamse Gewest een belasting (of, weliswaar minder evident, een retributie) invoeren voor de lokale wegen in het Vlaamse Gewest. Er dient bij decreet
een verbod te worden vastgesteld voor de gemeenten om belastingen of retributies te heffen voor het
gebruik van de lokale wegen.
Het verdient sowieso aanbeveling om de invoering van de wegenheffing voorafgaand af te stemmen
met de gemeenten en een mechanisme te voorzien waardoor de gemeenten kunnen delen in de opbrengst van de wegenheffing (of vanuit andere middelen gecompenseerd worden), o.a. met het oog
op het verlies van de opdeciemen op de verkeersbelastingen.

1.5.2 De Europese context
Overeenstemming van de wegenheffing met de Europese regels
-

-

De voorschriften van (het voorstel tot wijziging van) de Tolrichtlijn: de Tolrichtlijn vormt een kader dat de wegenheffing in wezen faciliteert, maar dat tegelijk (strikt) nageleefd zal moeten worden, inzonderheid bij het vaststellen van de tarifering. Het is voorlopig af te wachten in hoeverre
het voorstel tot wijziging van de Tolrichtlijn aangenomen zal worden en welke bepalingen aldus
nageleefd moeten worden voor de uitwerking van de wegenheffing. De belangrijkste beperkingen
waarmee men mogelijk zou moeten rekening houden, zijn de volgende:
- Bij het berekenen van de infrastructuur- en externekostenheffing kan enkel rekening worden
gehouden met de infrastructuur- respectievelijk externe kosten van het wegennet in kwestie.
- De congestieheffing mag alleen worden toegepast op de wegvakken waar geregeld congestie
optreedt en alleen gedurende de perioden waarin dat doorgaans het geval is.
- De Tolrichtlijn bevat voorts een aantal regels (en beperkingen) inzake het gebruik van de inkomsten uit tolgelden of gebruiksrechten (de zogenaamde ‘earmarking’). De inkomsten van
de wegenheffing zouden eventueel niet terug naar de algemene middelen mogen vloeien,
maar dienen voor specifieke doeleinden (zoals de vervoerssector en het gehele vervoersysteem) te worden bestemd.
Deze regels gelden wel enkel voor “het trans-Europese wegennet of op bepaalde trajecten daarvan, en op andere bijkomende trajecten van hun autosnelwegennet die geen deel uitmaken van
het trans-Europees wegennet” en dus niet voor “andere wegen”.
Het verbod op discriminatie en het principe van vrij verkeer: het Hof van Justitie van de EU verklaarde in een arrest d.d. 18 juni 2019 (C-591/17) de Duitse wegenheffing strijdig met het Europees
recht rond discriminatie en vrij verkeer. De afschaffing van bestaande belastingen voor ingezetenen (zoals de belasting op inverkeersstelling), al dan niet in combinatie met andere (flankerende)
maatregelen, blijft wel mogelijk, maar mag niet resulteren in een één-op-één compensatie van de
wegenheffing. Dit risico is bij een kilometerheffing beperkt, aangezien de heffing afhangt van het
aantal gereden kilometers en dus niet rechtlijnig gecompenseerd kan worden door het afschaffen
van een belasting die niet afstandsgebonden is.
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1.5.3 Afstemming met andere systemen
Afstemming met de LEZ
Voor de voertuigen die in 2030 niet of slechts onder bepaalde voorwaarden zijn toegelaten in de LEZ
hanteren de scenario’s in bepaalde gevallen verschillende tarieven aangezien hun milieu-impact verschillend is.
Daarnaast worden CNG voertuigen in de LEZ op dezelfde manier behandeld als benzine-voertuigen
terwijl de tariefscenario’s geen onderscheid maken volgens euroklasse voor deze voertuigen.
Dit kan verwarrend zijn voor de automobilisten en een probleem vormen voor het draagvlak. Bijgevolg
dient dit als aandachtspunt te worden meegenomen bij de verdere uitwerking en communicatie over
de tarieven.
Afstemming met andere tolheffingen
De wegenheffing heeft een impact op de (toekomstige) tolinkomsten van personenwagens in de Kennedytunnel en Oosterweelverbinding19. De uitgaven van personenwagens aan deze tolheffing dalen20
met 14 à 15 % in de scenario’s met ruimere taxshift. Dit is te verklaren door een daling van het aantal
passages langs deze verbindingen. In de scenario’s met beperkte taxshift met een kleine congestiezone
bedraagt de daling 7 à 8 %. Ook de uitgaven aan de tolheffingen voor de vrachtwagens veranderen
licht door een andere routekeuze van de vrachtwagens (zij rijden iets meer langs Brussel i.p.v. langs
Antwerpen).
Afstemming met de kilometerheffing voor vrachtwagens
De volgende tabel geeft een algemene vergelijking van de kenmerken van de in Vlaanderen en de
wegenheffing.
Tabel: Algemene vergelijking kenmerken wegenheffing en kilometerheffing
Doeleinden

Wegen

Zones
Differentiatie spits/dal

Differentiatie volgens milieuklasse

Wegenheffing
De gebruiker betaalt
Internalisering externe kosten
Reductie congestie

Kilometerheffing in Vlaanderen
De gebruiker betaalt
Vergroening vrachtwagenpark

Alle wegen, met onderscheid tussen hoofdwegen, gewestwegen
en lokale wegen
2 zones: meer en minder congestiegevoelige zone
Ja

Alle wegen, enkel op subset van
wegen een tarief dat verschillend
is van nul
Heel Vlaanderen; geen zones

Ja
Volgens voertuigtype, aandrijving/brandstof, euroklasse

Overige elementen

Neen
Mogelijkheid tot variatie in functie van tijdstip wordt momenteel
niet gebruikt
Ja
Volgens euroklasse
Differentiatie volgens mtm

19

In de referentiesituatie in 2030 is de tolheffing in de Liefkenshoektunnel gelijk aan nul voor personenwagens.
Dit werd berekend met de Strategische personenmodellen Vlaanderen voor een gemiddelde werkdag buiten
de schoolvakantie
20
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Met de huidige tarieven voor de kilometerheffing dienen dat systeem en een eventuele wegenheffing
niet volledig dezelfde doelstellingen. Ook het wegennet waarop een positieve wegenheffing geldt verschilt, net als andere factoren in functie waarvan zij de facto gedifferentieerd worden (zones, tijdstip,
mtm).
De verschillende opbouw en invulling van de tarieven leidt tot tarieven bij de wegenheffing die in bepaalde scenario’s als relatief hoog kunnen beschouwd worden in vergelijking met die van de kilometerheffing. De voornaamste reden hiervan is dat bij de wegenheffing de kosten van congestie worden
doorgerekend, wat momenteel niet het geval is bij de kilometerheffing. Daar werd een dergelijke differentiatie nog niet ingevoerd, omdat dit bij afwezigheid van een systeem voor alle voertuigen, weinig
effect zou hebben op congestie.
De verschillende opbouw en de invulling van de tarieven van de wegenheffing zelf kunnen ook een
probleem vormen voor het draagvlak van de wegenheffing.
Ook kan men vanuit transport-economisch en verkeerskundig perspectief argumenteren om de kilometerheffing op een gelijkaardige manier op te bouwen en in te vullen als de wegenheffing en het
nultarief (voor de wegen waarvoor nu een nultarief geldt) om te vormen naar een positief tarief.
Vrachtwagens dragen immers net als de andere voertuigen bij tot het congestieprobleem en veroorzaken ook niet alleen externe kosten wanneer zij op het Viapass netwerk rondrijden. Met een aanpassing van de kilometerheffing zouden ook de vrachtwagens beter geconfronteerd worden met de externe kosten die zij veroorzaken en kunnen hun verplaatsingsbeslissingen (aantal, herkomst-bestemming, modale keuze, tijdstip, etc.) beter in lijn gebracht worden met wat maatschappelijk optimaal is,
ook wat betreft de routes die zij nemen.
Het aanrekenen van een kilometerheffing op alle wegen heeft implicaties voor de handhaving van dat
systeem. Ook komt het mogelijk de vermindering van het sluipverkeer door de vrachtwagens ten
goede, wat positief is voor het draagvlak (cf. “eerlijkheid van het systeem”)
Vanuit juridisch perspectief zal de invoering van de wegenheffing in het licht van het gelijkheidsbeginsel de vraag doen rijzen of voorgaande onderscheiden met de kilometerheffing wel verantwoordbaar
zijn. Het betreft onder meer de volgende elementen:
- De kwalificatie van de wegenheffing als belasting of retributie.
o In het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de kilometerheffing gekwalificeerd als een belasting (in het Waalse Gewest betreft het een retributie). Een eventueel
andere kwalificatie in het Vlaamse Gewest van de wegenheffing zou dus verantwoord
moeten kunnen worden.
-

Het risico op ongelijke behandeling indien de kilometerheffing en de wegenheffing op een andere
wijze worden uitgewerkt, zonder dat dit objectief verantwoord kan worden.
o Dit risico is het meest reëel in zoverre de wegenheffing geldt op die wegen waar in de
kilometerheffing een nultarief geldt. Het ene voertuig is alsdan immers een vergoeding
verschuldigd en het andere niet voor nochtans het gebruik van één en dezelfde weg.
Een zelfde probleem kan zich voordoen bij een tariefdiversificatie in functie van congestie, wat nu geen
element is dat de kilometerheffing bepaalt. Het valt moeilijk te verantwoorden waarom in de wegenheffing wel een congestieheffing moet betaald worden en in de kilometerheffing niet, terwijl ze nochtans dezelfde weg gebruiken en dezelfde congestie veroorzaken/ondervinden. Specifiek voor de congestieheffing bepaalt het voorstel van gewijzigde Tolrichtlijn trouwens dat de congestieheffing op nietdiscriminerende wijze moet gelden “voor alle voertuigcategorieën”.
In dat verband is aan te raden de kilometerheffing zo maximaal mogelijk af te stemmen op de wegenheffing (en vice versa) en (in het andere geval) concreet te motiveren om welke objectieve redenen
deze heffingen niet op elkaar kunnen worden afgestemd, dit onder meer omwille van de verschillende
doelstellingen die door deze heffingen (met de huidige tarieven in het geval van de vrachtwagens)
worden nagestreefd.
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Een toekomstgericht mobiliteitsbeleid
In het voorjaar van 2019 is gebleken dat de huidige maatschappelijke context niet gunstig is voor het
invoeren van een wegenheffing in Vlaanderen. In het politieke en maatschappelijke debat werd een
wegenheffing vaak gereduceerd tot een bijkomende belasting die vanuit fiscaal, geografisch en sociaal
perspectief als onbillijk wordt ervaren.
Er wordt daarbij onvoldoende verbinding gemaakt met de achterliggende doelstellingen van een wegenheffing, en de maatschappelijke baten ervan worden niet herkend.
Het is duidelijk dat er nog sterk moet worden geïnvesteerd in het bouwen aan een maatschappelijk
draagvlak. Als Vlaamse administratie denken we dat het onderzoek dat voorligt hiervoor de bouwstenen bevat, en dat het aantoont dat de wegenheffing een belangrijk onderdeel kan zijn van een toekomstgericht mobiliteitsbeleid.
Toch kan op basis van de studie nog geen wegenheffing worden ingevoerd. Hiervoor moeten er eerst
een aantal belangrijke beleidskeuzes worden gemaakt.
Een eerste keuze heeft te maken met het gewicht dat toegekend wordt aan de drie doelstellingen die
evenwaardig het uitgangspunt hebben gevormd voor het voorliggend onderzoek, met name: bestrijden van congestie, de gebruiker en de vervuiler laten betalen.
Het onderzoek toont aan dat als je die drie doelstellingen evenwaardig wil realiseren, je dat het beste
kan doen met een systeem van gebiedsdekkende kilometerheffing. Als niet alle doelstellingen even
zwaar doorwegen, en de ene dus meer gewicht krijgt dan de andere, zijn evenwel andere varianten
van een wegenheffing mogelijk.
Verder kan ook de keuze om te prioriteren in de doelstellingen niet worden losgezien van het kader
waarin de wegenheffing concreet vorm moet krijgen. Zo kan men bijvoorbeeld kiezen voor een kilometerheffing met een beperkte taxshift of met een ruimere taxshift. Beide keuzes leiden tot een ontvangstneutrale operatie voor de overheid, maar hebben wel verschillende effecten op de doelstellingen. Men zou echter ook kunnen kiezen voor een kilometerheffing die niet ontvangstneutraal is.
In het onderzoek zijn meerdere invalshoeken onderzocht die dieper ingaan op verschillende facetten
van een wegenheffing. Als de Vlaamse Regering ooit voor een systeem van wegenheffing zou willen
gaan - en uit de studie blijkt dat dit een verstandige keuze is om de drie doelstellingen te halen - is
het met de verworven inzichten mogelijk om daarin een richting te kiezen en de keuze te maken
binnen welk kader die wegenheffing vorm moet krijgen.
Het maatschappelijk debat toont aan dat verdere duiding en informatie geven over het waarom, de
mogelijke effecten, en de noodzaak om tot de gekozen vorm van wegenheffing te komen noodzakelijk
zijn. Daarom is aanvullend onderzoek dat hand in hand gaat met open communicatie in functie van het
maatschappelijk debat en draagvlak aangewezen. Om zo, aan de hand van de invalshoeken die voorliggen en op basis van de gemaakte beleidskeuzes, een concrete implementatie van de wegenheffing
mogelijk te maken.
Om praktische en juridische redenen zal een effectieve invoering van een wegenheffing hoe dan ook
nog enkele jaren op zich laten wachten. Dat maakt dat er de komende jaren tijd is om te investeren in
extra maatregelen.
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Het is evident dat enkel een wegenheffing op zichzelf niet het antwoord biedt op alle mobiliteitsuitdagingen. Maar ze is er wel een essentieel onderdeel van. Verder investeren in de andere modi en inzetten op nieuwe vormen van mobiliteit (steps, autodelen, e-fietsdelen, werkbussen, …) blijven noodzakelijk voor een doeltreffend mobiliteitsbeleid. Daarmee zal ook de geloofwaardigheid en het maatschappelijk draagvlak voor een wegenheffing groeien. Om de afhankelijkheid van de auto te laten dalen, zal daarnaast ook geïnvesteerd moeten worden in flexibel werken en in een betere ruimtelijke
organisatie van Vlaanderen, zoals voorzien in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
Dit zijn slechts een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat een wegenheffing niet los gezien kan worden
van het bredere beleidskader. Het is evident dat een dergelijke aanpak afstemming vraagt met andere
beleidsdomeinen, met verschillende beleidsniveaus en tussen de gewesten.
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2 Context en introductie

Achtergrond
Sinds april 2016 is in België een kilometerheffing van toepassing voor het vrachtvervoer zwaarder dan
3,5 ton. Het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 stelt het volgende: “onderzoeken of
en onder welke voorwaarden op termijn en op budget neutrale wijze een kilometerheffing voor personenwagens kan worden ingevoerd”. De Vlaamse Regering besloot op 14/7/2017 een onderzoek op te
starten voor een specifiek systeem van wegenheffing voor lichte voertuigen. De drie doelstellingen die
de Vlaamse overheid hierbij nastreeft zijn:
- het reduceren van de congestie,
- het toepassen van het principe “de gebruiker betaalt” en
- het internaliseren van externe kosten (“de vervuiler betaalt”)21.
Het onderzoek werd uitgevoerd door het consortium “Motivity”, bestaande uit KPMG, Transport &
Mobility Leuven, Stibbe en Common Ground.
Het onderzoek omvatte twee fasen:
- Fase 1: maken van een onderbouwde afweging tussen de twee types van systemen (een gebiedsdekkende kilometerheffing en lokale wegenheffing), met het oog op diepgaander onderzoek van één van deze systemen in fase 2
- Fase 2: diepgaander onderzoek van het in fase 1 naar voor gebracht systeem en uitwerking tot
Globale visienota, een architectuurnota, een handhavingsnota en een nota sociaal beleid.
In april 2019 werd n.a.v. de communicatie in de media en op het politiek forum beslist om het onderzoek stop te zetten, de lopende onderzoeksactiviteiten af te ronden en de bevindingen te consolideren
en te verwerken in voorliggend rapport.
Dit onderzoeksrapport dient als input voor verdere beleidsbeslissingen die in dit dossier dienen gemaakt te worden in een eventueel vervolgtraject.

Opbouw van dit document
Dit document is uit zeven inhoudelijke hoofdstukken opgebouwd. Het eerste hoofdstuk beschrijft de
afweging tussen een lokale heffing en gebiedsdekkende kilometerheffing, gemaakt in fase 1 van het
onderzoek. De volgende hoofdstukken beschrijven achtereenvolgens de resultaten, op volgende vlakken:
- Toetsing tariefzetting bij een gebiedsdekkende kilometerheffing aan de beleidsdoelstellingen
21

De doelstellingen van de wegenheffing hebben een belangrijke impact op de juridische en fiscale analyse. Het
juridisch zorgvuldigheidsonderzoek is aldus mede afhankelijk van de doelstellingen waarnaar verwezen kan worden om de doelmatigheid en proportionaliteit van de wegenheffing te kunnen verantwoorden.
Bij het verder concreet uitwerken van de wegenheffing dienen de vooropgestelde doelstellingen in dit kader
geherevalueerd te worden. Eventueel worden hier doelstellingen aan toegevoegd (bijvoorbeeld met het oog op
het aanwenden van de gegevens die uit de wegenheffing voortvloeien voor dynamisch verkeersmanagement) of
wordt één van de oorspronkelijke doelstellingen geschrapt (bijvoorbeeld omdat die op een andere manier kan
worden verwezenlijkt).
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-

Juridisch-fiscale aspecten
Primair systeem
Secundair systeem, handhaving en boetes
Implementatie (markt- en organisatiemodel, aspecten van contractering, financiële aspecten,
bewaren persoonsgegevens en maatschappelijk draagvlak)
Flankerend beleid
De wegenheffing in context (andere beleidsniveaus, Europese context en andere systemen)
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3 Afweging tussen een lokaal systeem en een gebiedsdekkende kilometerheffing

Fase 1 van het onderzoek is gestart met het maken van een onderbouwde afweging tussen twee types
van systemen: een lokaal systeem en een gebiedsdekkende kilometerheffing. Het weerhouden type
van systeem zou dan vervolgens in fase 2 van het onderzoek verder in detail uitgewerkt worden.
Een lokale heffing betreft een wegenheffing die in een bepaalde zone geheven wordt. Dit kan bv een
zoneheffing of een cordonheffing zijn of een slimme kilometerheffing (louter in de betreffende zone,
niet in heel Vlaanderen). Een zone kan bv. een deel van een weg zijn, het grondgebied van een gemeente of het grondgebied van meer dan één gemeente. Onder zoneheffing wordt het heffingssysteem begrepen waarbij een bepaalde zone wordt afgebakend en men een bedrag betaalt bij verplaatsingen in dit gebied, ongeacht of deze binnen of buiten het gebied aanvangen. Onder cordonheffing
wordt het heffingssysteem begrepen waarbij men betaalt per passage van een bepaald cordon. De
heffing kan alleen ingaand, enkel uitgaand of in beide richtingen aangerekend worden. Ook een combinatie van meerdere cordons is mogelijk.
Een gebiedsdekkende kilometerheffing is een heffing die toegepast wordt op het hele Vlaamse wegennet22, en waarbij de gebruiker betaalt per kilometer. Deze gebiedsdekkende kilometerheffing zou
“slim” gemaakt kunnen worden. Dit laat toe om de tarieven te laten variëren, afhankelijk van bijvoorbeeld: het tijdstip waarop men rijdt, de plaats waar men rijdt, de milieukenmerken van het voertuig
waarmee men rijdt en de richting waarin men rijdt. Een rit tijdens de spits zou dan bijvoorbeeld duurder kunnen zijn dan een rit buiten de spits. Hierbij kan op een deel van de wegen, tijdens een specifieke
periode of op een specifieke plaats een nultarief gelden. D.w.z. dat een gebiedsdekkende kilometerheffing zo vorm gegeven kan worden dat ze herleid wordt tot een lokale heffing..
Bij de analyse in fase 1 is gebruik gemaakt van een raamwerk: het afwegingskader. Het afwegingskader
bestaat uit 8 categorieën en 61 elementen die, op basis van de resultaten van de analyses in het onderzoek, zijn beoordeeld en afgewogen tegenover elkaar.
Deze afweging beschouwde daarbij in eerste instantie de mate waarin de drie vooropgestelde doelstellingen van de Vlaamse overheid worden bereikt (nl. reduceren van de congestie, toepassing van
het principe “de gebruiker betaalt” en internaliseren van externe kosten).
Hiervoor werden voornamelijk kwantitatieve analyses uitgevoerd waarvoor er twee verkeersmodellen werden ingezet: het TREMOVE Vlaanderen model en het strategische personenmodel Vlaanderen (spm Vla versie 4.1.1) van het Departement MOW. De berekeningen gebeurden voor het
referentiejaar 2013 (waarbij er wel rekening wordt gehouden met de kilometerheffing voor de
vrachtwagens). De concrete doorrekening gebeurde aan de hand van een aantal scenario’s. Deze
werden zo gekozen dat de kenmerken van de beide systemen van wegenheffing (lokaal en gebiedsdekkend) kunnen vergeleken worden:
- Een gedifferentieerde kilometerheffing op alle wegen in heel Vlaanderen, met een onderscheid tussen de zone in en rond Antwerpen (binnen R11 en Schelde) en de rest van Vlaanderen
o Differentiatie volgens wegtype, spits/dal en voertuigtype

22

Het gaat hierbij om bijna 1.000 kilometer snelwegen, 6.000 kilometer andere gewestwegen en 64.000 kilometer lokale wegen.
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-

-

-

o 40 % toeslag in de zone in en rond Antwerpen
Een gedifferentieerde kilometerheffing op Viapass-wegen (wegennet met een tarief > 0 voor
de vrachtwagens > 3,5 ton) in Vlaanderen
o Differentiatie volgens spits/dal en voertuigtype
Een afstandsgebaseerde zonale heffing in Antwerpen (binnen R11 en Schelde), Gent (binnen
R4 en N424 en N456) en de Vlaamse Rand
o Differentiatie volgens wegtype, spits/dal en voertuigtype
o Het tarief houdt een 40 % toeslag in voor de drie deelzones
Een dubbele cordonheffing in Antwerpen met als buitencordon R11 en Schelde, en als binnencordon R1
o Gebaseerd op gelijkaardige tarieven per kilometer als in vorig scenario omgerekend
naar een cordonheffing op basis van een gemiddelde afgelegde afstand van 30 kilometer per dag gedurende 2,65 trips
o Differentiatie volgens spits/dal en voertuigtype

Het tarief werd in alle scenario’s gedifferentieerd naar spits- en daluren. De transporteconomische
literatuur geeft immers aan dat een dergelijke differentiatie gewenst is als men de congestieproblematiek wil aanpakken.
In elk van de scenario’s werd er verondersteld dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen wegenheffing geldt voor de in deze studie onderzochte voertuigen.
De overige transportbelastingen, inclusief de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling, werden in de doorrekeningen behouden op het niveau van het referentiejaar 2013. In de
analyse werd voor elk van de scenario’s de impact op de inkomsten van de wegenheffing onderzocht,
maar werd niet uitgegaan van een beperkte of ruimere taxshift. .
Daarnaast waren ook de “kosten van het heffingssysteem en systeem voor handhaving” een determinerend aspect.
De overige elementen uit het afwegingskader, waaronder de juridische overwegingen, technologische
overwegingen, overwegingen inzake het marktmodel en inzake het maatschappelijk draagvlak, bleken minder doorslaggevend te zijn bij de afweging tussen de twee types van systemen. Dit wordt verklaard doordat:
- de onderzochte elementen geen eenduidige of eerder kleine invloed op de bijhorende doelstelling/randvoorwaarde tot gevolg hebben,
- de invloeden niet exclusief samenhangen met één van beide types systemen, maar bv. eerder
gerelateerd zijn aan de gebruikte technologie,
- etc.
Dit wil niet betekenen dat deze elementen uit het afwegingskader niet belangrijk zouden zijn. Zo zijn
een deel van de afwegingselementen beduidend positiever of negatiever in functie van de gebruikte
technologie (en de gebruikte technologie is verbonden met de manier waarop het wegenheffingssysteem wordt uitgewerkt). Hieronder worden alvast enkele doorslaggevende elementen vermeld waaraan in het verdere onderzoek in fase 2 bijzondere aandacht geschonken moest worden.
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De conclusies van de analyse in fase 1 zijn 23:
1) Effecten op de congestie
De modelsimulaties tonen aan dat de effecten op de doorstroming potentieel het grootst zijn
bij een gebiedsdekkende kilometerheffing.
Een eerste onderzochte indicator voor het effect op de doorstroming is het aantal kilometer
dat wordt afgelegd op wegen in het hoofdwegennet met een intensiteit/capaciteitsverhouding
groter dan 80%. Dat zijn hoofdwegen met een hoge verzadigingsgraad en filegevoeligheid. Met
behulp van de strategische personenmodellen Vlaanderen (versie 4.1.1) van het Departement
MOW werd berekend dat het effect op het aandeel van de kilometers door personenautoequivalenten op deze drukbezette wegen duidelijk het grootst is in de twee gebiedsdekkende
scenario’s die werden geanalyseerd. Voor een gemiddeld etmaal voor een werkweekdag
wordt het aandeel nl. meer dan gehalveerd van 6,2 % naar 2,7 %. In het scenario met een
kilometerheffing in de deelzones Gent, Antwerpen en de Vlaamse Rand daalt het aandeel van
de kilometers op drukbezette hoofdwegen tot 3,7 % op etmaal-niveau. Het effect is het kleinst
voor het lokale heffingsscenario (dubbele cordonheffing) dat enkel betrekking heeft op de
stadsregio Antwerpen.
Andere indicatoren voor de effecten op de doorstroming zijn de reistijd of verliestijd per gereden kilometer. Beide indicatoren geven hetzelfde beeld. Indien men het effect van de wegenheffingen op de gemiddelde reistijd per kilometer bekijkt, dan stellen de verkeersmodellen de
grootste effecten vast in de gebiedsdekkende scenario’s, op het hoofdwegennet en tijdens de
spitsuren. In de analyse met de strategische personenmodellen Vlaanderen daalt de gemiddelde reistijd per kilometer van personenwagens op het hoofdwegennet in Vlaanderen het
sterkst in het scenario met de gebiedsdekkende kilometerheffing op alle wegen in Vlaanderen:
een daling met ongeveer 13 % in de ochtendspits en 7 % in de avondspits. Dit wordt gevolgd
door het scenario met de gedifferentieerde kilometerheffing op Viapass-wegen met iets lagere, maar gelijkaardige effecten (daling met 12 % in de ochtendspits en 6 % in de avondspits),
het scenario met de lokale kilometerheffing in de drie zones (daling met 11 % in de ochtendspits en 5 % in de avondspits) en het scenario met de dubbele cordonheffing in Antwerpen
(daling met 4 % in de ochtendspits en 2 % in de avondspits). Ook in de analyse met het TREMOVE model (op jaarbasis in plaats van voor een werkweekdag) is de grootste verbetering te
zien in het scenario met kilometerheffing op alle wegen: een daling van de reistijd op snelwegen tijdens de spitsuren met 10,3 %. De andere scenario’s hebben daar respectievelijk een
daling van 9,2 %, 6,3 % en 1,2 %.
In de interpretatie van alle resultaten van de dubbele cordonheffing rond Antwerpen moet er
rekening mee gehouden worden dat het gemiddeld tarief per kilometer afgelegd in de deelzone Antwerpen in dat scenario ongeveer driemaal zo hoog is als in de scenario’s met een
kilometerheffing op alle wegen in die zone.
De strategische personenmodellen Vlaanderen geven ook meer detail op netwerkniveau. Voor
de snelwegen stijgt de snelheid in de ochtendspits (8-9u) in de gebiedsdekkende scenario’s op
de meeste autosnelwegen met meer dan 5 kilometer/uur, terwijl dit op specifieke locaties in
de buurt van Antwerpen, Brussel en Gent kan oplopen tot meer dan 25 kilometer/uur. Ook
met de lokale wegenheffingen stijgt de snelheid op het hoofdwegennet, maar zijn de effecten
meer lokaal waar te nemen. In het geval van de lokale kilometerheffing in de drie zones situeren de positieve effecten zich vooral rond Brussel, in iets minder mate rond Antwerpen en op
de E17 in Gent. Met de cordonheffing rond Antwerpen situeren de effecten zich logischerwijze
vooral rond Antwerpen, op een vergelijkbare manier als in het andere lokale scenario.
23

De hieronder vermelde cijfers zijn gebaseerd op een eerste raming van de kosten en de tarieven die werden
gehanteerd bij de doorrekeningen met de verkeersmodellen.
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Ook in de avondspits (17-18u) zijn gelijkaardige veranderingen van de snelheid waar te nemen,
maar deze zijn veel beperkter qua grootte. Voor de gebiedsdekkende scenario’s ziet men ook
een effect tijdens de rest van de dag, maar deze zijn nog meer beperkt qua grootte.
Bij de bepaling van de tarieven voor de gebiedsdekkende kilometerheffing moet de nodige
aandacht worden besteed aan de bepaling van de tarieven voor de verschillende wegtypes.
Indien de tarieven op het onderliggend wegennet relatief laag zijn ten opzichte van de snelwegen, kan het uiteindelijke effect op de gemiddelde snelheid op het hele netwerk laag zijn of
zelfs negatief door een verschuiving van de gereden kilometers naar het onderliggend wegennet.
De gebiedsdekkende systemen hebben een grotere impact op congestie dan de lokale systemen. Lokale wegenheffingen kunnen wel relatief goed presteren voor deze doelstelling indien zij gericht zijn op een voldoende groot deel van de gebieden in Vlaanderen die geplaagd
worden door congestie.
2) De toepassing van het principe “de gebruiker betaalt”
De doelstelling “de gebruiker betaalt” wordt het best bereikt in een gebiedsdekkend systeem,
waar alle gereden kilometers van de in het onderzoek betrokken voertuigen onderworpen
worden aan de wegenheffing. Bij een lokale heffing is dit aandeel per definitie (veel) beperkter. Bij de kilometerheffing op het Viapass netwerk omvat het aandeel van de beprijsde kilometers in de totale autokilometers in Vlaanderen enkel de kilometers afgelegd op het hoofdwegennet (27 %) en bijkomend ook nog een klein deel van de kilometers op de gewestwegen.
Bij de lokale kilometerheffing in de stadsregio’s Antwerpen en Gent en de Vlaamse Rand is het
aandeel van de beprijsde kilometers in de totale autokilometers slechts 15,5 % en bij een cordonheffing in de stadregio van Antwerpen bedraagt het 3,5 %. Voor de berekening van de
percentages is er rekening gehouden met de reactie van de weggebruikers op de wegenheffingen.
3) Internaliseren van externe kosten (“de vervuiler betaalt”)
De gebiedsdekkende scenario’s leiden tot een merkbaar grotere daling van de emissies van
broeikasgassen en luchtverontreinigende polluenten, met de grootste daling bij een kilometerheffing op alle wegen. De belangrijkste reden hiervoor is de sterkere daling van het aantal
voertuig-kilometer dan bij een lokale heffing.
Omdat een lokale heffing slechts een beperkt gedeelte van de gereden kilometers bereikt, kan
er nooit sprake zijn van een volledige internalisering van externe kosten. Wanneer men de
lokale heffing focust op de belangrijkste congestiegebieden, en de zones met de hoogste bevolkingsdichtheid (zodat een impact op de luchtkwaliteit en geluidshinder een grotere baat
heeft), kan echter al een significant deel van de internalisatie bereikt worden. Hoe meer zones
/ hoe groter de zone, hoe beter. Voor broeikasgassen speelt de locatie geen rol en heeft een
gebiedsdekkende heffing het grootste effect omdat de daling van het aantal gereden kilometers dan het grootste is.
Ook is het erg belangrijk om de wegenheffing correct af te stemmen op de te internaliseren
externe kosten. Dat betekent minstens een differentiatie naar tijd (congestie, geluid), plaats
(geluid, luchtverontreiniging, congestie) en voertuigtype (geluid, luchtverontreiniging, uitstoot
van broeikasgassen). Een cordonheffing of zoneheffing zal de externe kosten dus minder internaliseren dan een gedifferentieerde kilometerheffing (bij gelijke gemiddelde tarieven).
Een gebiedsdekkende kilometerheffing scoort op dit criterium beter dan een lokale wegenheffing. Alle gereden kilometers worden beprijsd. Wanneer men de kilometerheffing op alle
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wegen invoert en de tarieven maximaal differentieert naar plaats, tijd en voertuigtype kan in
theorie een goede internalisatie verkregen worden. Ook wanneer men slechts een gedeelte
van het wegennet beprijst, kan een significant deel van de internalisatie gebeuren wanneer
men ervoor zorgt dat net die wegen worden meegenomen met de meeste congestie (hoogste
externe kosten), en men de tarieven aanpast (verhoogt) aan het ontbrekende onbeprijsde deel
van de rit. De internalisatie zal hier echter minder optimaal zijn.
4) Kosten van het heffingssysteem en het systeem voor handhaving
Hoewel de kosten van het systeem sterk afhangen van de gekozen technologie, kan in het
algemeen gesteld worden dat een gebiedsdekkende kilometerheffing in absolute bedragen
duurder is dan een lokale heffing omwille van de grote schaal, maar per gereden kilometer
toch de goedkopere oplossing is.
De kosten per kilometer24 voor een gebiedsdekkende kilometerheffing (incl. handhaving) op
basis van GNSS (Global Navigation Satellite System) liggen rond de 0,6-1,3 eurocent/kilometer,
afhankelijk van de grootte van het netwerk (hoe kleiner het netwerk, hoe hoger de kosten/kilometer). Voor een lokale kilometerheffing op basis van GNSS liggen de kosten tussen de 0,9
en 4,2 eurocent/kilometer. De verschillen worden verklaard door het relatief grote aantal gebruikers (met een registratie-eenheid) en beperkt aantal gereden kilometers bij een heffing in
een kleiner gebied (hoe groter, hoe duurder). Een ANPR-oplossing (Automatic Number Plate
Recognition) is in het algemeen het goedkoopste bij een lokale wegenheffing (incl. handhaving), met 1,1 tot 2,8 eurocent/kilometer, afhankelijk van type (cordon, zone, kilometerheffing) en grootte van het gebied. Bij een lokale heffing in een groot gebied wordt ANPR weer
relatief duurder dan GNSS omwille van het hogere aantal ANPR camera’s.
Hieronder worden nog enkele belangrijke randbemerkingen meegegeven:
o De vernoemde kosten zijn steeds inclusief handhavingskosten, die 6% tot 16% van de
kosten uitmaken, afhankelijk van de grootte van het gebied en het type van de heffing
(bij GNSS systemen liggen de kosten hoger dan bij ANPR systemen).
o Het is belangrijk om te duiden dat de genoemde kosten abstractie maken van wie de
kost draagt (gebruikers, marktspelers of overheid). Men acht het weinig waarschijnlijk
dat er voldoende terugverdienmodellen kunnen worden ontwikkeld die (EETS)-providers (European Electronic Toll Service-providers) zal toelaten om de kosten van bijvoorbeeld registratie-eenheden te absorberen indien zij deze kosten moeten dragen.
In dat geval is het daardoor zeer waarschijnlijk dat (EETS)-providers een groot deel van
de kosten zullen doorrekenen aan het Vlaams Gewest (en/of de gebruiker).
o Hier kan ook verwezen worden naar de toekomstbestendigheid van de gebruikte
technologieën. Er zijn namelijk heel wat ontwikkelingen aan de gang, die mogelijks de
kostprijs van een GNSS-gebaseerd systeem zouden kunnen drukken (bv. smartphones
met apps, mobility-as-a-service, ‘bring your own data’, etc.), maar waarvan de technologische haalbaarheid op korte termijn niet kan bevestigd worden.
5) Inkomsten van het heffingssysteem
De bruto inkomsten uit de wegenheffing voor de Vlaamse overheid zijn het hoogst bij een
gebiedsdekkend systeem, en het laagst bij de bestudeerde cordonheffing. Ook de netto inkomsten, na aftrek van de systeemkosten, zijn het hoogst in geval van een gebiedsdekkend
systeem. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het mogelijk gebruik van de inkomsten
voor investeringen en/of flankerend beleid.
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De kosten per kilometer zijn berekend op basis van investeringskosten (met de nodige afschrijvingstermijnen)
en jaarlijkse operationele kosten. Deze kosten worden vervolgens per gereden betolde kilometer gedeeld.
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De bruto-inkomsten zijn het hoogst bij de gebiedsdekkende kilometerheffing op alle wegen.
Bij een kilometerheffing op de Viapass-wegen bedragen ze 45 % tot 51 % van dat bedrag. Voor
de kilometerheffing in de drie deelzones (Antwerpen, Gent en Vlaamse Rand) bedragen de
inkomsten slechts een kwart van het bedrag van de kilometerheffing op alle wegen. Voor de
cordonheffing zijn de inkomsten van de wegenheffing het laagst.
Door de lagere bruto opbrengsten bij een lokale wegenheffing, zijn er, na aftrek van de systeemkosten, minder opties om flankerende maatregelen te realiseren dan bij een gebiedsdekkende kilometerheffing.
Het bedrag dat door weggebruikers van buiten Vlaanderen wordt betaald, is het hoogst bij de
gebiedsdekkende kilometerheffing en het laagst bij de bestudeerde cordonheffing. Bij de gebiedsdekkende kilometerheffing op alle wegen staan zij in voor 16 % van de totale uitgaven
aan de wegenheffing. Wanneer er enkel een heffing op het Viapass netwerk wordt toegepast
dragen zij 27 % bij aan de totale inkomsten van de wegenheffing. In het lokale scenario in de
deelzones Antwerpen, Gent en de Vlaamse Rand betalen zij ongeveer 31 % van het totale bedrag en bij de cordonheffing in het Antwerpse ongeveer 8 %.

Samengevat, kon uit het globale afwegingskader afgeleid worden dat een gebiedsdekkende kilometerheffing het meest aangewezen systeem is waarop het vervolg van het onderzoek zich kon richten.
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4 Toetsing tariefzetting bij een gebiedsdekkende kilometerheffing aan
de beleidsdoelstellingen

Op basis van de aanbevelingen uit fase 1, werd in fase 2 dieper ingegaan op een gebiedsdekkend systeem. Een dergelijk systeem zou een primair en een secundair systeem bevatten.
- Het primair systeem maakt gebruik van plaatsbepaling als middel voor het bepalen van een
verplaatsing. Dit kan bv. d.m.v. GNSS-plaatsbepaling, camera’s, e.a.
- Een secundair systeem is een heffingssysteem waarmee weggebruikers kunnen betalen voor
het gebruik van het tolnetwerk indien zij het primaire systeem niet kunnen of willen gebruiken.
Het primair systeem betreft het voorkeurssysteem, waarbij naar een maximaal gebruik van dit systeem
gestreefd wordt. Omdat er jaarlijks echter enkele miljoenen occasionele gebruikers worden verwacht,
is het de moeite om zoveel mogelijk te investeren in het gebruiksgemak van deze gebruikers, o.a. door
het aanbieden van een eenvoudig primair systeem, maar ook door het voorzien van een secundair
systeem. Dit werd bevestigd in de marktconsultatie25 die in het kader van dit onderzoek werd uitgevoerd.
En welk secundair systeem?
- Een secundair systeem als volwaardige wegenheffingssysteem, toegankelijk voor alle gebruikers wanneer ze dit wensen, zoveel ze dit wensen. (deze optie lijkt het meest opportuun)
- Een systeem waarbij de gebruiker die niet gebruik heeft gemaakt van het primair systeem van
wegenheffing zich regulariseert. Deze regularisatie kan bv. beperkt worden in de tijd. Bij deze
optie wordt het secundair systeem niet als systeem van wegenheffing aanzien, maar als regularisatiesysteem.
Voorliggend hoofdstuk beschrijft de tariefzetting voor het primair systeem in een gebiedsdekkende
kilometerheffing. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op het secundair systeem, de handhaving en de boetes. Zie hoofdstuk 5, 6, 8 en 10 voor een beschrijving van de technologische, organisatorische en juridische aspecten van deze systemen.

Inleiding en methode
Met de wegenheffing streeft de Vlaamse overheid in haar conceptnota drie doelstellingen na: het reduceren van de congestie, het toepassen van het principe “de gebruiker betaalt” en het internaliseren
van externe kosten. Hier wordt op een kwalitatieve manier geanalyseerd hoe de tariefzetting kan bijdragen tot het realiseren van deze doelstellingen. Dit is gebaseerd op verschillende tariefscenario’s die
in fase 2 werden doorgerekend met de verkeersmodellen.
Verschillende invullingen van een wegenheffing zijn met elkaar vergeleken. Hiertoe zijn meerdere scenario’s doorgerekend die specifiek gekozen werden om de effecten van de verschillende invullingen in
beeld te brengen. De onderzochte tariefscenario’s zijn geen voorafname op de heffing die zou gelden
bij een eventuele implementatie van een wegenheffing. Het doel is enkel om effecten van een specifieke invulling te kunnen onderzoeken. In alle tariefscenario’s wordt verondersteld dat de jaarlijkse
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Marktconsultatie wegenheffing in januari 2019.
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verkeersbelasting (JVB) en de belasting op de inverkeerstelling (BIV) worden geminimaliseerd (tot 0
euro)26.

4.1.1 Analysemethode
Voor de modelmatige analyse werden twee verkeersmodellen ingezet:
- het TREMOVE model
- de strategische personenmodellen Vlaanderen (spm Vla versie 4.1.1).
De effecten van de wegenheffing zijn bepaald voor het jaar 2030 ten opzichte van de referentiesituatie
voor dat jaar waarin er geen wegenheffing geldt voor de lichte voertuigen. In alle doorrekeningen is er
rekening gehouden met de bestaande kilometerheffing voor vrachtwagens. Het referentiejaar 2030 is
geen voorafname op een eventuele invoeringsdatum.
In het TREMOVE model werd de wegenheffing opgelegd aan personenwagens, minibussen, bestelwagens en motorfietsen. In de strategische personenmodellen werd de wegenheffing opgelegd aan de
categorie personenwagens (die ook een deel van de bestelwagens omvat). De resultaten zijn dus te
interpreteren in dit licht.
Het is belangrijk om aan te geven dat de twee verkeersmodellen waarmee de tariefscenario’s werden
doorgerekend elk hun eigen kenmerken hebben. Bij de interpretatie van de resultaten dient men
steeds in het achterhoofd te houden wat de modellen wél en niet mee opnemen. Ook gaan de twee
modellen op een verschillende manier om met veranderingen van de vaste transportbelastingen, zoals
de minimalisering van de belasting op inverkeerstelling (BIV) en jaarlijkse verkeersbelasting (JVB). Dat
leidt ertoe dat de strategische personenmodellen grotere effecten rapporteren op de voertuigkilometers, reizigerskilometers en doorstroming dan het TREMOVE model.
De resultaten van de twee modellen kunnen daarom moeilijk rechtstreeks met elkaar vergeleken worden. Omdat elk van de modellen zijn sterke en zwakke punten heeft, worden de resultaten hier voor
beide modellen gerapporteerd en de verschillende scenario’s worden binnen dezelfde modelbenadering met elkaar vergeleken.

4.1.2 Scope
Volgend uit de conclusies van fase 1, is er in deze analyses vanuit gegaan dat het heffingsplichtig wegennet in principe gebiedsdekkend is en het ganse Vlaamse wegennet omvat. Het gaat om bijna
1 000 kilometer snelwegen, 6 000 kilometer andere gewestwegen en 64 000 kilometer lokale wegen.
Er zijn twee sets van opties voor een wegenheffing bekeken:
- Wegenheffingen met een beperkte taxshift
- Wegenheffingen met een ruimere taxshift
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Inclusief de delving van de gemeentelijke opdeciem en de minimalisering van de aanvullende verkeersbelasting
voor LPG-voertuigen. Deze twee elementen worden steeds mee opgenomen in de doorrekeningen met de verkeersmodellen en economische modellen, ook in de gevallen waarbij dit niet expliciet vermeld wordt.
Wat betreft de behandeling van de aanvullende verkeersbelasting voor LPG-voertuigen adviseert de juridische
analyse om deze belasting te laten bestaan. Het minimaliseren ervan is volgens die analyse niet onmogelijk, maar
niet voor de hand liggend.
In 2017 reden 0,3% van de 3,5 miljoen personenwagens in Vlaanderen op LPG, volgens de transportdatabank
van het Federaal Planbureau. De hypothese over de behandeling van de aanvullende verkeersbelasting heeft
implicaties voor de kleine groep LPG-voertuigen zelf, maar geen consequenties voor de algemene conclusies in
dit hoofdstuk of sociaal-economische analyse die in hoofdstuk 9 van dit rapport wordt besproken.
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Wegenheffingen met een beperkte taxshift
De meeste scenario’s gaan uit van een beperkte taxshift, waarbij een belastingverschuiving plaatsvindt
van de vaste verkeersbelastingen naar een gebiedsdekkende kilometerheffing. Onder deze belastingverschuiving wordt verstaan dat de jaarlijkse verkeersbelasting (JVB) en de belasting op de inverkeerstelling (BIV) geminimaliseerd worden en vervangen door een gebiedsdekkende kilometerheffing.
Dit is voor de Vlaamse overheid een ontvangstneutrale operatie, wat betekent dat het geheel van de
inkomsten van de wegenheffing de derving van inkomsten uit het minimaliseren van de BIV en de JVB
(tot 0 euro)27 dekt, evenals de systeemkosten.
Wegenheffingen met ruimere taxshift
Enkele scenario’s laten een ruimere taxshift toe: naast de belastingverschuiving van de vaste verkeersbelastingen naar een gebiedsdekkende kilometerheffing en de dekking van de systeemkosten, vloeien
de opbrengsten van de wegenheffing terug naar de burger via bijkomende maatregelen. Ook deze
scenario’s zijn ontvangstneutraal voor de overheid.

4.1.3 Tariefmethodologie
Binnen elke set van opties werden diverse scenario’s bekeken. In totaal zijn een tiental scenario’s doorgerekend met twee verschillende verkeersmodellen (zie hoger).
De onderzochte tariefscenario’s differentiëren de wegenheffing in de meeste gevallen in functie van
- het voertuigtype – auto, minibus, bestelwagen en motorfiets28
- de milieuklasse van het voertuig – naar brandstoftype en euroklasse29
- het wegtype – hoofdwegen, gewestwegen en lokale wegen
- de locatie waar men rijdt – in een grote of kleine congestiegevoeilige zone30, of daarbuiten
- het tijdstip – tijdens een korte (5u) of lange (8u) spitsperiode, of tijdens de daluren31
Sommige scenario’s namen een aspect zeer specifiek mee, of net niet. Vooral voor de laatste 2 punten
(locatie en tijdstip) werden een aantal varianten onderzocht. Volgende scenario’s werden bij de berekeningen gebruikt:

27

Inclusief de delving van de gemeentelijke opdeciem en de minimalisering van de aanvullende verkeersbelasting
voor LPG-voertuigen. Deze twee elementen worden steeds mee opgenomen in de doorrekeningen met de verkeersmodellen en economische modellen, ook in de gevallen waarbij dit niet expliciet vermeld wordt.
28
In de doorrekeningen wordt geen wegenheffing opgenomen voor autocars en bussen.
29
Merk op dat er per voertuigtype geen differentiatie is opgenomen volgens de CO 2-uitstoot, de externe CO2
kosten worden voor alle voertuigen van hetzelfde type op éénzelfde manier doorgerekend. Er werd een mogelijke indeling uitgewerkt met drie klassen, maar de gebruikte modellen lieten niet toe om dit verder mee te nemen in de analyses. Bij de eventuele invoering van een wegenheffing moet nagegaan worden wat de definitieve
richtlijnen hierover zijn bij de herziening van de Europese Tolrichtlijn. Merk ook op dat de huidige brandstofbelastingen de CO2-kosten reeds impliciet aanrekenen (OECD, Taxing Energy Use 2018).
30
Kleine congestiezone: zone in en rond Antwerpen en Gent, en Vlaamse Rand. Grote congestiezone: Antwerpen,
Gent, de Vlaamse Rand en de gehele zone daartussen.
31
De korte spitsperiode bestrijkt de periode van 7u tot 9u in de ochtendspits en van 16u tot 19u in de avondspits.
De lange spitsperiode bestrijkt de uren van 6u tot 10u in de ochtendspits en van 15u tot 19u in de avondspits

Uitrol van een systeem van wegenheffing
Page 47 of 114

Budgetneutraal?

Congestiegevoelige
zone

Definitie
spits

Ja

Groot

nvt

Andere kenmerken

Geen differentiatie spits/dal

Kort
Ja

Klein

Lang
Kort

Ja

Neen

Groot

Groot

nultarief tijdens dalperiode

Kort
Kort

nultarief tijdens dalperiode

Kort

Excl. infrastructuurkosten

Kort

Incl. infrastructuurkosten

Lang

Incl. infrastructuurkosten

Het scenario met hetzelfde tarief in de spits- en daluren werd opgenomen om te kunnen duiden wat
het effect is van een wegenheffing zonder differentiatie naar tijdstip.
Met de scenario’s met een beperkte taxshift met een kleine congestiezone wordt nagegaan hoe doeltreffend een wegenheffing met een beperkte taxshift kan zijn indien men voor de congestiezone enkel
de zones met de meeste congestie opneemt in plaats van een grotere congestiezone. Tevens worden
zo eventuele randeffecten aan de zone onderzocht.
Bij de implementatie van de wegenheffing is het belangrijk om uit te gaan van transparante, verstaanbare en eenvoudige tarieven.

4.1.4 Tariefopbouw
De tariefopbouw is best gelijkaardig voor de verschillende voertuigtypes die worden onderworpen aan
de wegenheffing. Dat zorgt voor een eerlijke verhouding van de tarieven van de voertuigtypes t.o.v.
elkaar.
Er wordt geen starterskost32 opgenomen in de scenario’s. Deze extra modaliteit maakt het systeem
ingewikkelder voor de weggebruikers en kan negatieve implicaties hebben voor het draagvlak. Indien
men bij een eventuele implementatie van een wegenheffing toch zou overwegen een starterskost op
te nemen, wordt het advies gegeven om zeker ook de implicaties voor het draagvlak nader te onderzoeken.
Scenario’s met ruimere taxshift
In de scenario’s met ‘ruimere taxshift’ bestaat het tarief per kilometer uit de volgende componenten,
per voertuigtype, milieuklasse, wegtype, locatie en tijdstip:
- De infrastructuurkosten (enkel in bepaalde scenario’s)
- De systeemkosten
- De kosten van geluidshinder
- De kosten van de uitstoot van broeikasgassen
32

Een dergelijke starterskost kan de vorm aannemen van een minimum bedrag per verplaatsing, een vaste kost
bij de start van een rit of een hogere heffing voor de eerste X afgelegde kilometers.
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De kosten van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen
De marginale externe congestiekost in het nieuwe verkeersevenwicht met wegenheffing
Een correctie voor reeds betaalde variabele belastingen, met name de accijnzen op
brandstof
Het invoeren van een wegenheffing heeft een effect op de keuzes die de transportgebruikers maken.
De marginale externe congestiekosten mét een wegenheffing zullen dus verschillend zijn van die zonder wegenheffing. Het is bijgevolg niet aangewezen om het huidige niveau van de marginale externe
congestiekost op te nemen in de tariefbepaling. De tarieven werden daarom iteratief berekend aan de
hand van een verkeersmodel, rekening houdend met de gedragsverandering van de transportgebruikers. Het uiteindelijke tarief reflecteert de congestiekosten in het nieuwe evenwicht mét wegenheffing, naast de overige tariefcomponenten die hierboven zijn weergegeven.
Het aanrekenen van een infrastructuurheffing is (meer) voor de hand liggend, omdat dit gaat om het
terugverdienen van de infrastructuurkosten. Weliswaar dienen voor deze heffing overeenkomstig de
Tolrichtlijn diverse voorwaarden en modaliteiten nageleefd te worden, maar de heffing kan op elke
weg en voor elke periode aangerekend worden33. Een congestieheffing mag daarentegen enkel worden toegepast op de wegvakken waar geregeld congestie optreedt en alleen gedurende de perioden
waarin dat doorgaans het geval is. De mogelijkheid voor een congestieheffing is dus beperkter i.v.t. de
infrastructuurheffing. Voorts is het op basis van het voorstel tot wijziging van de Tolrichtlijn onduidelijk
of een congestieheffing en externekostenheffing mogelijk zijn zonder infrastructuurheffing.
Scenario’s met een beperkte taxshift
In de scenario’s met beperkte taxshift worden de tarieven van de scenario’s met een ruimere taxshift
herschaald zodat de inkomsten van de kilometerheffing de derving van inkomsten uit het minimaliseren van de BIV en de JVB (tot 0 euro) dekken, evenals de systeemkosten. Hierbij wordt rekening gehouden met de kenmerken van de scenario’s, met name: de grootte van de congestiezone, of er een
differentiatie is tussen spits en dal, en of het effect op de congestie wordt gemaximaliseerd of niet. De
herschaling houdt ook rekening met het effect van de wegenheffing op de congestie waardoor de herschaling verschilt per wegtype en zone.
Gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel
Doordat de wegenheffing in principe op alle wegen zal toegepast worden en dit voor alle voertuigen
die aan de wegenheffing onderworpen zijn, is het risico op een ongelijke behandeling bij voorbaat
beperkt, maar het is niet onbestaande.
De juridische analyse geeft aan dat elke tariefdiversificatie – per voertuig (cfr. milieukenmerken), weg
(cfr. type), tijdstip (cfr. spits of dal), niveau van congestie etc. – op een pertinente manier moet worden
onderbouwd, met een redelijke verantwoording in het licht van de aard en de doel(stellingen) van de
wegenheffing. Dit geldt tevens voor eventuele vrijstellingen of uitzonderingen op het materieel toepassingsgebied van de wegenheffing alsook voor kortingen of andere verminderingen in het aanrekenen van de wegenheffing, in zoverre deze – bijvoorbeeld om beleidsmatige redenen – beoogd zouden
worden. Een correcte onderbouwing is tevens noodzakelijk voor het draagvlak.
Het is bijgevolg aangewezen om de complexiteit van de tariefdiversificatie alsook de vrijstellingen/
uitzonderingen en kortingen op de wegenheffing te beperken (en te verantwoorden). Elke vrijstelling/uitzondering dreigt immers enerzijds afbreuk te doen aan de doelstellingen en de gewenste effecten van de wegenheffing (en hun juridische relevantie) en kan anderzijds dienen als precedent voor
een nieuwe vrijstelling/uitzondering.

33

Zie artikel 7ter en 7septies voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.
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Het invoeren van één grote aaneengesloten congestiezone is een juridisch delicate oefening. De idee
om te werken met één grote afgebakende zone, waarin op bepaalde tijdstippen voor elke weg binnen
die zone een verhoogd tarief zou gelden bij wijze van congestieheffing/toeslag op de infrastructuurheffing, is niet voor de hand liggend. Dit zal immers resulteren in een congestieheffing/toeslag op wegen waar (bijna) nooit congestie optreedt. Zulk aaneengesloten congestiezone lijkt juridisch slechts
mogelijk indien voor het geheel van de wegen binnen de zone verkeerskundig kan worden aangetoond
dat er hetzij congestie is, hetzij een risico is van verschuiving van congestie naar die weg indien op
andere wegen een congestieheffing/toeslag wordt toegepast. Dit laatste aspect is de reden waarom
in de scenario’s vanuit verkeerskundig oogpunt voor aaneengesloten congestiezones werd gekozen.
Tarieven
Met het TREMOVE model werden de optimale tarieven van de verschillende scenario’s bepaald. Dat
gebeurde met behulp van een iteratieve procedure, waarbij uitgegaan werd van het specifiek budgettair kader van de verschillende scenario’s en de doelstellingen die men wil bereiken. De iteratiemethode houdt er rekening mee dat het invoeren van een wegenheffing een effect heeft op de keuzes
die de transportgebruikers maken en dat de marginale externe congestiekost in de situatie mét wegenheffing verschillend zal zijn van die in de situatie zonder wegenheffing. Hiermee wordt verzekerd
dat de tariefbepaling gebeurt op basis van het congestieniveau in het nieuwe evenwicht mét wegenheffing.
De berekende tarieven situeren zich tussen 0,8 eurocent/kilometer en 20,4 eurocent/kilometer over
al de scenario’s heen, afhankelijk van de plaats en het tijdstip dat er gereden wordt (geen rekening
houdende met de nultarieven). Voor de meeste wegtypes, tijdstippen en locaties liggen de tarieven in
de scenario’s met een beperkte taxshift lager dan in de scenario’s met ruimere taxshift (tot 84%, afhankelijk van het scenario), met uitzondering van een aantal gevallen in de scenario’s die enkel een
spitstarief aanrekenen.
Binnen het kader van de beperkte taxshift geven de simulaties aan dat men de beste resultaten voor
congestie bekomt indien men enkel een heffing oplegt in de spits, en dus een nultarief hanteert tijdens
de dalperiode. Ook buiten de congestiezone wordt er in dit geval een heffing aangerekend in de spits,
maar aan een lager tarief dan in de congestiezone. De spitstarieven zijn dan hoog, en vergelijkbaar (en
soms zelfs hoger) met die in het scenario met ruimere taxshift met de hoogste opbrengsten.
Er dient opgemerkt te worden dat een wegenheffing die enkel tijdens de spitsperiode geldt, niet
tegemoetkomt aan de principes “de gebruiker betaalt” en “internalisatie van de externe kosten”
tijdens de dalperiode aangezien er dan een nultarief geldt.
Indien er in de scenario’s met een beperkte taxshift geopteerd wordt om niet enkel in de spits een
wegenheffing in te voeren, maar ook tijdens de dalperiode waarbij de tarieven verschillen tussen
spits en dal, zakt het tarief tijdens de spitsperiode (met 34 tot 51%, afhankelijk van de grootte van de
congestiezone, het wegtype en de plaats). Zonder de herschaling van de tarieven zou men immers
meer middelen ontvangen dan wat nodig is voor een beperkte taxshift.
Over al de scenario’s heen liggen de tarieven in de dalperiode gemiddeld 62 % lager dan in de spitsperiode.
Door de lengte van de spits te verlengen, dalen de spitstarieven (tot 20 %), waarbij deze daling meer
uitgesproken is in de congestiezone dan buiten de congestiezone. Ook tijdens de daluren dalen de
tarieven in dezelfde mate. De lagere tarieven zijn het gevolg van twee redenen. Ten eerste worden er
met een lange spits meer kilometers gereden in de duurdere spitsperiode. Met dezelfde tarieven als
bij een korte spits zou men meer middelen ontvangen dan wat nodig is voor een beperkte taxshift. Ten
tweede daalt in het geval van een langere spits de gemiddelde ernst van de files zowel in de spits- als
dalperiode.
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Indien de tarieven niet differentiëren tussen de spits- en daluren wordt de congestie enkel op een
beperkte manier aangepakt door een differentiatie tussen de congestiezone en de rest van Vlaanderen. De tarieven in de congestiezone zijn dan 1,9 tot 2,3 keer zo hoog als erbuiten. Per zone liggen de
tarieven doorgaans tussen de spits- en daltarieven die gelden als er wel een differentiatie mogelijk is.
Het tarief is tot 70 % lager dan het tarief gehanteerd in de spitsperiode en kan tot 5 keer hoger zijn dan
de daltarieven.
In zo goed als alle gevallen zijn de tarieven in de congestiezone hoger dan buiten de congestiezone.
In de spitsperiode zijn de tarieven buiten de congestiezone zo’n 30 tot 70% lager dan in de congestiezone (afhankelijk van het scenario), met een gemiddelde van 50% over al de scenario’s. In de dalperiode zijn de tarieven buiten de congestiezone tot 60% lager, met een gemiddelde van 25% over al de
scenario’s met een positief daltarief. De verschillen in tarieven tussen de congestiezone en erbuiten
zijn dus groter in de spits dan in de daluren.
Bij een kleinere congestiezone zijn er in het scenario met beperkte taxshift hogere spitstarieven dan
met een grotere zone, zowel in de congestiezone (tot 55 % hoger) als erbuiten (tot 120 % hoger), maar
niet op de hoofdwegen in de congestiezone. Met een kleinere congestiezone is zowel binnen als buiten
de congestiezone de congestieproblematiek nl. gemiddeld groter. Ook gelden de duurdere spitstarieven met een grote zone voor een groter aantal kilometer, waardoor de tarieven moeten dalen indien
men de opbrengsten die nodig zijn voor een beperkte taxshift niet wil overstijgen.
Op het hoofdwegennet zijn de verschillen in tarieven tussen de congestiezone en erbuiten in de
meeste gevallen minder uitgesproken dan op het onderliggend wegennet.
Tijdens de spits is het tarief op de hoofdwegen zo goed als altijd hoger dan op het onderliggend wegennet (3 % tot 118 %, afhankelijk van het scenario).
Voor de scenario’s met differentiatie tussen spits en dal is tijdens de dalperiode, wanneer de congestiekosten minder zwaar doorwegen, het tarief op het onderliggend wegennet hoger dan op de hoofdwegen (38 % tot 275 %, afhankelijk van het scenario).

Behandeling verschillende voertuigtypes
Het is vanuit verkeerskundig en economisch standpunt sterk aan te raden om alle voertuigtypes te
onderwerpen aan een wegenheffing. Niet alleen in het licht van een gelijke behandeling, maar ook om
verschuivingen te vermijden van bv. personenwagens naar bestelwagens (indien deze laatste niet onderworpen zouden worden aan een wegenheffing) of vice versa.
Het al dan niet opnemen van bepaalde voertuigcategorieën kan ook implicaties hebben voor het
draagvlak van de heffing.
Voor de kilometerheffing voor vrachtwagens van +3,5 ton voorziet de wetgever een aantal voertuigen34 die van de kilometerheffing vrijgesteld worden. Bij een eventuele invoering van de wegenheffing
voor de lichte voertuigen, wordt best geëvalueerd of deze vrijstelling dient behouden te worden.
Krachtens het negende lid van artikel 7 van het voorstel gewijzigde Tolrichtlijn moeten vanaf 1 januari
2020 (al kan deze datum nog wijzigen) “tolheffingen en gebruiksrechten voor zware vrachtvoertuigen
gelden voor alle zware bedrijfsvoertuigen”. Aangezien de categorie van zware bedrijfsvoertuigen naast

34

Meer bepaald gaat het om voertuigen van meer dan 3,5 ton die beoogd of gebruikt worden voor het vervoer
van goederen, die (i) uitsluitend gebruikt worden door het leger, de burgerbescherming, de brandweer en politie
en die als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn, (ii) speciaal en exclusief uitgerust zijn voor medische doeleinden en
als zodanig herkenbaar zijn, en (iii) van het landbouw-, tuinbouw of bosbouwtype zijn en die slechts beperkt de
openbare weg gebruiken in België en die uitsluitend gebruikt worden voor de landbouw, de tuinbouw, de visteelt
en de bosbouw.
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de zware vrachtwagens ook bussen en touringcars35 omvat36, impliceert deze bepaling dat bestaande
heffingen voor zware vrachtwagens moeten uitgebreid worden naar bussen en touringcars. Voor België (en dus ook Vlaanderen) komt dit er concreet op neer dat de bestaande kilometerheffing ook voor
bussen en touringcars toegepast moet worden. De meest voor de hand liggende oplossing is om deze
voertuigen niet aan de wegenheffing te onderwerpen, maar deze wel toe te voegen aan het toepassingsgebied van de kilometerheffing. Dit zal wel een afstemming met de andere gewesten vereisen.

De doelstelling “het reduceren van de congestie”
Omvang wegennet en wegtype
Uit de modelsimulaties die werden uitgevoerd in fase 1 van het onderzoek (zie ook Hoofdstuk 3) blijkt
dat de effecten op de doorstroming potentieel het grootste zijn bij een gebiedsdekkende kilometerheffing. Lokale wegenheffingen kunnen evenwel relatief goed presteren voor deze doelstelling indien
zij gericht zijn op een voldoende groot deel van de gebieden in Vlaanderen die geplaagd worden door
congestie.
Tevens blijkt dat indien er enkel een wegenheffing geldt op de hoofdwegen, er significante verschuivingen kunnen optreden richting het onderliggend wegennet, waar de verkeerstoename zich niet
enkel beperkt tot de gewestwegen, maar het verkeer eveneens meer gebruik gaat maken van de lokale
wegen. In dit geval gelden er twee opties:
- Ofwel kiest men ervoor om enkel een wegenheffing op te leggen op het hoofdwegennet. In
dat geval moet men de tarieven voor het hoofdwegennet zo bepalen dat de effecten op het
onderliggend wegennet niet te groot worden. Dit betekent lagere tarieven op het hoofdwegennet, waardoor het effect op de congestie op het hoofdwegennet zal afnemen. Hierdoor is
deze optie niet aangewezen indien men de congestie substantieel wil verminderen.
- Ofwel kiest men ervoor om een wegenheffing in te voeren op het volledige wegennet en de
tarieven zo te bepalen dat de verdeling van de verkeersstromen tussen de hoofdwegen en
onderliggende wegen zo goed mogelijk is. Deze tweede optie is te verkiezen indien men de
congestie wenst te reduceren.
Gelijkaardige overwegingen gelden indien men ervoor zou kiezen om enkel op de lokale wegen geen
wegenheffing toe te passen. Ook in dat geval zouden de heffingen op de hoofd- en gewestwegen moeten verlaagd worden om het sluipverkeer onder controle te houden, waardoor de doeltreffendheid
van de wegenheffingen afneemt voor het bestrijden van congestie.
Het toepassen van een wegenheffing op het hele wegennet en alle wegtypes is ook belangrijk vanuit
Europees recht. Een wegenheffing die op een dergelijke manier vorm gegeven wordt, schendt de principes niet rond vrij verkeer, interne markt en non discriminatie daar ze geen grensgebieden viseert of
bepaalde types wegen (bv. snelwegen), die vooral door niet-Vlamingen gebruikt worden.
Hoogte tarief
De netto grootste vermindering van de congestie wordt verkregen in de gebiedsdekkende scenario’s
met ruimere taxshift. De effecten verhogen naarmate het tarief stijgt. Indien, naast de systeemkosten
en de externe kosten, ook de infrastructuurkosten meegenomen worden als een apart element in de
tariefzetting zijn de effecten dus het grootst.

35

Het betreft “een voertuig voor het vervoer van de bestuurder en meer dan acht passagiers en met een toegestane maximummassa van meer dan 3,5 ton” (zie artikel 2,18 voorstel gewijzigde Tolrichtlijn).
36
Artikel 2, 16) voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.
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Het TREMOVE model geeft voor dat scenario een stijging van de gewogen gemiddelde snelheid van
58 kilometer/uur tot 59,5 kilometer/uur (+2,3 %) tijdens de spits en van 66,6 kilometer/uur tot 66,9
kilometer/uur (+0,4 %) tijdens de daluren. Tijdens de spits is het effect het grootst op de hoofdwegen
met een stijging van de gemiddelde snelheid van 74,3 kilometer/uur tot 85,7 kilometer/uur (+15,4 %)
in de kleine congestiezone, van 87,1 kilometer/uur tot 95,9 kilometer/uur (+10,2 %) op Vlaams niveau
en van 89,7 kilometer/uur tot 98,6 kilometer/uur (+10 %) in de rest van de congestiezone. De verliestijd
per kilometer neemt in Vlaanderen op dagbasis af met iets meer dan 18 %. Op de hoofdwegen tijdens
de spits wordt de verliestijd bijna gehalveerd, op Vlaams niveau en in de congestiezones.
In de strategische personenmodellen Vlaanderen wordt voor de hoofdwegen bekeken hoe groot het
aandeel is van de voertuigkilometers37 die worden afgelegd op sterk gesatureerde wegen. Deze worden gedefinieerd als hoofdwegen met een intensiteit/capaciteitverhouding van meer dan 80 %. Dat
aandeel is het kleinst in het scenario met ruimere taxshift indien ook een infrastructuurheffing aangerekend wordt. Op etmaal-niveau is er in dat scenario in Vlaanderen meer dan een halvering van dit
aandeel ten opzichte van de referentiesituatie (3,2 % in plaats van 7,6 %). In de kleine congestiezone
daalt het aandeel van 39 % naar 22 % in de drukste uren van de ochtendspits en van 32 % naar 15 % in
de drukste uren van de avondspits. In de rest van de grote congestiezone daalt het aandeel van 21 %
tot 8 % in de ochtendspits en van 16 % tot iets meer dan 2 % in de avondspits.
Bij de scenario’s met ruimere taxshift werd als variant ook een scenario bekeken waarin de infrastructuurkosten niet werden opgenomen in de wegenheffing. In dat geval zijn de effecten op de verkeersstromen en de doorstroming lager. Voor de aanpak van de milieukosten en congestiekosten is dit scenario echter maatschappelijk/economisch meer optimaal omdat de tarieven beter aansluiten bij de
externe kosten. Door opname van de systeemkosten, en indien de infrastructuurkosten worden aangerekend, wordt het verkeer meer dan optimaal teruggedrongen.
In de scenario’s met een beperkte taxshift kan men gelijkaardige effecten verkrijgen op de doorstroming als in de scenario’s met ruimere taxshift (zie hoger). Dat resultaat wordt verkregen indien men
enkel een wegenheffing oplegt tijdens de spitsperiode, in heel Vlaanderen (met hoge tarieven, vergelijkbaar met deze van de scenario’s met ruimere taxshift), waarbij een lager tarief geldt buiten de congestiezone dan binnen de congestiezone. Indien men zowel tijdens de spits- als de dalperiode een
wegenheffing oplegt, is het effect op de doorstroming kleiner, maar nog steeds relatief goed (met
lagere tarieven dan in de scenario’s met ruimere taxshift).
Met een kleine congestiezone stijgt volgens het TREMOVE model in dat geval de gewogen gemiddelde
snelheid tijdens de spits op de hoofdwegen van 74,3 kilometer/uur tot 82,1 kilometer/uur (+10,6 %)
in de kleine congestiezone en van 89,7 kilometer/uur tot 93,6 kilometer/uur (+4,4 %) in de rest van de
congestiezone. De verliestijd per kilometer op de hoofdwegen tijdens de spits daalt van 0,21 minuut/kilometer tot 0,14 minuut/kilometer (–36 %) in de kleine congestiezone en van 0,12 minuut/kilometer tot 0,09 minuut/kilometer (–24 %) in de rest van de congestiezone.
In het scenario met een beperkte taxshift met een kleine congestiezone daalt voor de hoofdwegen het
aandeel van de voertuigkilometers op de sterk gesatureerde wegen in de kleine congestiezone van 39
% tot 29 % in de drukste ochtendspits en van 32 % tot 22 % in de drukste avondspits. In de rest van de
congestiezone dalen deze aandelen respectievelijk van 21 % tot 9,6 % en van 16 % tot 7 %.
Spits versus dal
Voor de aanpak van de congestieproblematiek in Vlaanderen is de differentiatie van de tarieven van
de wegenheffing volgens de periode van de dag erg belangrijk, met een hogere heffing tijdens de spitsdan de dalperiode. Zonder die differentiatie kan men slechts een klein effect realiseren op de door-

37

Dit wordt uitgedrukt in personenauto-equivalenten, waarbij een vrachtwagen gelijkgesteld wordt aan 2 personenwagens.
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stroming, ook indien men een hoger tarief hanteert in het meer congestiegevoelige gebied in Vlaanderen. De tariefdifferentiatie is telkens het grootst in de congestiezone, maar niet verwaarloosbaar
buiten de congestiezone, aangezien ook daar congestieproblemen optreden in de spits, zij het in mindere mate.
Op dagbasis en tijdens de uren van de korte spits hebben de scenario’s met een korte spits, door het
hoger tarief, een iets groter effect op de doorstroming – gemeten aan de hand van de gewogen gemiddelde reistijd per kilometer en verliestijd per kilometer – dan de scenario’s met een lange spits.
Tijdens de rest van de spits is er in de onderzochte scenario’s voor elk wegtype een positief effect op
de gewogen gemiddelde reistijd in de scenario’s met de lange spits. Er is echter een verschuiving van
het hoofdwegennet naar het onderliggend wegennet, waardoor voor alle wegtypes samen de gewogen gemiddelde reistijd toeneemt. Op etmaal basis is het effect op de verliestijd per kilometer ook iets
kleiner met een langere spits. Dit wijst erop dat de tarieven voor een lange spits best verder geoptimaliseerd worden, bijvoorbeeld door verschillende tarieven te hanteren voor de korte spits en de rest
van de spits. In dat geval zou een hoger spitstarief gelden voor de spitsuren waarin de congestieproblematiek zich het scherpste stelt en lager spitstarief voor de uren waarin de files zich op- en afbouwen. Een uniform spitstarief legt een te laag bedrag op tijdens de eerste periode en een te hoog bedrag
tijdens de tweede periode, met kleinere effecten op de doorstroming als gevolg.
Uit de juridische analyse blijkt eveneens dat een uniform tarief juridisch mogelijks moeilijk te verantwoorden kan zijn indien de congestieproblematiek verschillend is (cfr. gelijke behandeling van een verschillende situatie, tenzij dit gemotiveerd kan worden, bijvoorbeeld omdat het verschil te miniem is
om er gevolgen aan te moeten verbinden).
Uit de juridische analyse blijkt eveneens dat een congestieheffing in de spits moeilijk juridisch te verantwoorden kan zijn indien de spitsheffing geen enkel effect blijkt te hebben op de congestie.
De differentiatie tussen spits en dal geeft aanleiding tot grotere relatieve verschillen in de tarieven dan
de differentiatie volgens zone in Vlaanderen, wat doet uitschijnen dat differentiatie spits/dal belangrijker is dan differentiatie congestiezone/rest Vlaanderen.
Congestiezones
Indien men ervoor opteert om de tarieven enkel te differentiëren volgens de periode van de dag en
geen onderscheid te maken tussen een congestiegevoelige zone en de rest van Vlaanderen, dan kan
de wegenheffing minder goed inspelen op de congestie: het tarief zal te laag zijn voor de gebieden met
veel congestie en te hoog voor gebieden met minder of geen congestie.
De afbakening van de congestiezones omvat daarbij zoveel mogelijk de locaties die getroffen worden
door congestie. Ook worden best de tussenliggende zones opgenomen waarvoor verkeersmodellen
aantonen dat zij gevoelig zijn voor sluipverkeer indien er in de congestiezones hogere tarieven gelden.
Op Vlaams niveau zijn de verschillen tussen de scenario’s met een grote en kleine congestiezone klein,
wat betreft de effecten op de doorstroming. Voor de gemiddelde snelheid op Vlaams niveau geeft het
scenario met de kleine congestiezone zelfs iets betere resultaten. Met een grotere congestiezone zijn
de effecten in de rest van de congestiezone vanzelfsprekend groter (door het hoger tarief).
Indien men een kleiner congestiegevoelig gebied definieert, impliceert dit hogere tarieven in de rest
van Vlaanderen (omdat daar dan meer plaatsen zijn waar er ook veel congestie is).
Ook buiten de congestiezones geldt in de onderzochte scenario’s een wegenheffing, met weliswaar
lagere tarieven. Door de heffing ook buiten de congestiezone toe te passen, zijn er minder randeffecten. Zonder een heffing buiten de congestiezone wezen de modelsimulaties in fase 1 op belangrijke
verschuivingen naar wegen net buiten de lokale beprijzingszones.
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Transportbeslissing van de weggebruikers
Hierbij volgt een korte samenvatting van de gedragsaanpassingen die ten grondslag liggen van de effecten die men observeert voor de doorstroming op het wegennetwerk en de andere effecten van de
wegenheffing. Meer specifiek gaat het over
- De transportvraag en de keuze van de bestemmingen
- De keuze van de vervoermiddelen
- Het tijdstip van de verplaatsingen
De routekeuze komt aan bod bij de bespreking van de effecten op de verkeersleefbaarheid (zie verder).
TREMOVE en de strategische personenmodellen Vlaanderen geven verschillende effecten voor de modale verschuivingen. In de strategische personenmodellen Vlaanderen blijven het aantal tours38 en de
herkomst en bestemming van de tours constant, waardoor het totaal aantal reizigerskilometer niet
verandert en alle dalingen in de reizigerskilometers als autobestuurder zich vertalen in stijgingen van
de reizigerskilometers met de andere modi. In TREMOVE kunnen transportgebruikers ook beslissen
om bepaalde verplaatsingen niet te maken of hun verplaatsingen te verkorten.
Uit de analyse met TREMOVE blijkt dat de reizigers zich vooral minder verplaatsen, met dalingen in het
aantal reizigerskilometer tot maximaal 4,2%. Het aantal reizigerskilometer met de lijnbus/tram neemt
in het TREMOVE model toe met maximaal 7,4 % en die met de trein met maximaal 7,2 %. Bij de scenario’s met een beperkte taxshift situeren de stijgingen zich tussen de 1,7 % tot 2,8 % voor de lijnbus/tram en tussen 1,7 % tot 3,1 % voor de trein.
De kleinste daling van het totaal aantal reizigerskilometer doet zich voor indien er geen heffing van
toepassing is tijdens de dalperiode. De grootte van de congestiezone heeft slechts een beperkte impact
op de daling van het totaal aantal reizigerskilometer.
De dalingen van het aantal reizigerskilometer met de auto als bestuurder met de strategische personenmodellen Vlaanderen bedraagt tot 11 %39 waarvan ongeveer de helft overstapt naar de trein. Daarnaast gaat iets meer dan 30% ook meer samen rijden met andere automobilisten, waardoor de bezettingsgraad van de auto verhoogt. 9% stapt over op de lijnbus/tram. . Het aantal reizigerskilometer met
de trein neemt maximaal met 14 % toe, die met de lijnbus/tram, fiets en te voet met resp. maximaal
12 %, 5 à 6 % en 2 %40. De toename van het aantal fietskilometer blijft klein volgens deze simulaties.
De verschillen in de daling van het aantal reizigerskilometer met de auto als bestuurder tussen een
korte en een lange spits zijn klein.
Er is in de modelsimulaties met beide modellen een duidelijke verschuiving van de spitsuren naar de
daluren wanneer de tarieven differentiëren tussen spits en dal. Het effect is groter in de congestiezones dan erbuiten.
Uit de TREMOVE simulaties blijkt dat in de scenario’s met ‘ruimere taxshift’ het aantal voertuigkilometer zowel in de spits- als dalperiode daalt, maar dat de daling kleiner is in de dalperiode. In de scenario’s
met ‘beperkte taxshift’ die geen heffing opleggen in de dalperiode, stijgt het aantal voertuigkilometer
in de dalperiode. Dat is ook het geval in de scenario’s met ‘beperkte taxshift’ die wel een heffing opleggen in de daluren, maar in mindere mate. Gezien de relatief lagere congestieniveaus in dalperiode
leidt dit echter niet tot grote problemen tijdens de daluren.

38

Een tour bestaat uit meerdere trips. Een trip is één verplaatsing, bijvoorbeeld van thuis naar het werk. Een tour
daarentegen heeft hetzelfde begin- en eindpunt en bestaat dus minstens uit twee trips.
39
De daling van het aantal reizigerskilometer met de auto als bestuurder in de geanalyseerde scenario’s met
beperkte taxshift bedraagt 5,1 %.
40
Voor de geanalyseerde scenario’s met beperkte taxshift neemt het aantal reizigerskilometer met de trein toe
met 7% en voor de lijnbus/tram met 5%.
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Uit de vergelijking tussen de scenario’s met een korte en lange spits met behulp van de strategische
personenmodellen Vlaanderen, volgt dat de verschuiving naar de daluren de grootste is met een lange
spits. Bij een korte spits is er ook een verschuiving binnen de spitsperiode.

De toepassing van het principe “de gebruiker betaalt”
De doelstelling “de gebruiker betaalt” wordt het best bereikt in een gebiedsdekkend systeem, waar
alle gereden kilometers van de in het onderzoek betrokken voertuigen onderworpen worden aan de
wegenheffing. Bij een lokale heffing rond bv. steden is dit aandeel per definitie (veel) beperkter.
Indien de wegenheffing slechts geldt voor een deel van het netwerk (bv. enkel de hoofdwegen) of
tijdens een deel van de dag (bv. spits) dan geldt het principe “de gebruiker betaalt” ook enkel voor de
kilometers die worden afgelegd op de beprijsde wegen of tijdens de periode waarin de wegenheffing
geldt. Dit zou als oneerlijk ervaren kunnen worden, wat een bepalende factor kan zijn voor de globale
acceptatie door de burgers. De implicaties voor de minimalisering van de vaste belastingen worden
besproken in sectie 5.5.
De mate waarin de gebruikers betalen is het hoogste bij de scenario’s met ruimere taxshift, omdat de
kosten dan volledig aangerekend kunnen worden.

Internaliseren van externe kosten (“de vervuiler betaalt”)
Effecten op emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen, de emissies van geluid
en de eraan gerelateerde gezondheids- en milieueffecten
De gebiedsdekkende scenario’s leiden tot een merkbaar grotere daling van de emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende polluenten dan lokale scenario’s omdat zij leiden tot een grotere
daling van het aantal gereden kilometer.
De gebiedsdekkende scenario’s met ruimere taxshift hebben grotere effecten op de emissies van
broeikasgassen en luchtverontreinigende polluenten dan de scenario’s met een beperkte taxshift. Bij
de onderzochte scenario’s met een beperkte taxshift wordt het grootste effect op de emissies bekomen wanneer er geen differentiatie is tussen spits en dal omdat het aantal gereden kilometer het
sterkst daalt in dat geval. Bij de scenario’s met een beperkte taxshift die enkel tijdens de spitsperiode
een wegenheffing opleggen, worden de externe kosten niet geïnternaliseerd voor de kilometers in de
dalperiode, die een belangrijk aandeel uitmaken van de totale afgelegde kilometers.
In de TREMOVE simulaties leidt de invoering van de wegenheffing in 2030 in het jaar zelf niet tot een
grote verandering van de samenstelling van het voertuigenpark. Effecten doen zich voor op langere
termijn, hetgeen niet werd doorgerekend. Ook wordt geen rekening gehouden met de impact van de
verandering in de snelheid op het energieverbruik of de emissies per kilometer. Daarom volgt de impact op de emissies van de broeikasgassen en polluenten in grote lijnen die op de voertuigkilometers.
Wel treden er verschuivingen op tussen de voertuigtypes en wegtypes, waardoor de evolutie niet helemaal gelijk loopt voor de emissies en voertuigkilometers van de voertuigen die onderworpen zijn aan
de wegenheffing. In de strategische personenmodellen Vlaanderen worden de emissies niet berekend.
De evolutie van de emissies wordt hier benaderd door de evolutie van het aantal voertuigkilometer
met de beprijsde voertuigen.
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Emissies van broeikasgassen
Volgens het voorontwerp Vlaams Klimaatbeleidsplan moeten de emissies van wegtransport tegen
2030 minstens met 29 % dalen ten opzichte van 200541.
Voor beide verkeersmodellen is het effect op de emissies van broeikasgassen het grootst in het scenario met ruimere taxshift met het hoogste tarief. Door de verschillende modelbenadering42, geven de
twee modellen echter een verschillende inschatting van het effect. De reële effecten situeren zich
waarschijnlijk tussen de resultaten van de beide modellen in. De daling van de broeikasgasemissies ligt
rond 6,5 % volgens het TREMOVE model en 13 % op basis van de strategische personenmodellen Vlaanderen. Dit komt overeen met een daling met respectievelijk 0,6 en 1,2 Mton CO2eq.
In de verschillende scenario’s met een beperkte taxshift ligt de daling volgens het TREMOVE model
tussen 1 % en 1,7 %. De laagste van deze impacts treedt op in het scenario met enkel een spitsheffing
in de kleine congestiezone, en de grootste wanneer het tarief niet wordt gedifferentieerd tussen spits
en dal. In de scenario’s met een beperkte taxshift en met een heffing in de spits- en dalperiode heeft
het scenario met de grote congestiezone een iets groter effect op de emissies dan met een kleine
congestiezone. Volgens de strategische personenmodellen Vlaanderen bedraagt de daling van de voertuigkilometers (en bij benadering dus de emissies) in het scenario met een beperkte taxshift en een
kleine congestiezone ongeveer 6 % wanneer er in spits en dal een wegenheffing geldt.
Emissies van luchtverontreinigende stoffen, de emissies van geluid en de eraan gerelateerde gezondheids- en milieueffecten
Ook in dit geval is in beide verkeersmodellen het effect op de emissies van polluenten het grootst in
het scenario met ruimere taxshift met het hoogste tarief. Ook hier geven de twee modellen omwille
van dezelfde reden een verschillende inschatting. Volgens het TREMOVE model bedraagt de daling
t.o.v. de referentiesituatie in 2030 6,5 % tot 7 %, afhankelijk van de polluent. Volgens de benadering
van de strategische personenmodellen Vlaanderen is dat ongeveer 13 % (op basis van een daling in
voertuigkilometers).
In de verschillende scenario’s met een beperkte taxshift ligt de daling volgens TREMOVE tussen 0,8 %
en 2 %, met de grootste dalingen wanneer de wegenheffing niet varieert tussen spits en dal. Het effect
is iets groter met een kleine dan met een grote congestiezone. De kleinste effecten treden op wanneer
er enkel een wegenheffing wordt opgelegd tijdens de spitsuren. Volgens de strategische personenmodellen Vlaanderen bedraagt de daling in het scenario met een beperkte taxshift en een kleine congestiezone ongeveer 6 % wanneer er in spits en dal een wegenheffing geldt.
De simulaties met de strategische personenmodellen Vlaanderen geven ook informatie over de locatie
van de gereden kilometers. Dit kan in bijkomende onderzoeken dienen om de blootstelling van de
bevolking aan luchtverontreiniging en geluidshinder te modelleren. Voor alle scenario’s nemen de personenwagenkilometers relatief sterk af in de congestiezone in vergelijking met de rest van Vlaanderen
(ook in de scenario’s met een beperkte taxshift). De congestiezones zijn relatief dicht bevolkt waardoor
er meer mensen baat hebben bij de reductie van de polluenten met een lokale impact (zoals NO2) en
minder geluidshinder. Voor de andere polluenten moet er ook rekening gehouden worden met hun
transport in de lucht en atmosferische processen om de impact op de luchtkwaliteit en blootstelling
aan luchtverontreiniging in te schatten.

41

Het voorontwerp Vlaams Klimaatsbeleidsplan, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20/07/2018, stelt
dat de broeikasgasemissies door wegtransport in 2030 minstens met 27% moeten dalen t.o.v. 2005, inclusief het
brandstofsurplus (dat verschillend is voor 2005 en 2030). Indien er geen rekening gehouden wordt met het
brandstofsurplus, zoals ook het geval is in de simulaties met de twee verkeersmodellen, bedraagt de minimale
reductie 29%. Dit is het percentage dat hier vermeld wordt.
42
Dit betreft voornamelijk de modellering van de gedragsveranderingen van de weggebruikers en van de effecten van de minimalisering van de vaste voertuigbelastingen.
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Effecten op verkeersveiligheid
De wegenheffing kan de verkeersveiligheid op verschillende manieren beïnvloeden. De studie geeft
een eerste indicatie van deze effecten. Bij de inschatting is er rekening gehouden met de evolutie van
de totale transportvraag, de verandering van het ongevalsrisico van de weggebruikers doordat zij naar
andere modi overstappen of via andere wegen rijden. Ook is er rekening gehouden met het effect van
de wegenheffing op de snelheid.
Daarnaast zijn er een aantal effecten waarmee er nog geen rekening is gehouden, namelijk de impact
van de verschuiving tussen de hoofdwegen en onderliggende wegen van lichte en zware voertuigen
op het ongevalsrisico van de andere weggebruikers. Ook is er geen rekening mee gehouden dat de
kans op een ongeval en de ernst van de ongevallen ook beïnvloed wordt door de saturatie van de
wegen en de variantie in snelheid die ermee gepaard gaat.
In de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat de ongevalsrisico’s constant blijven, terwijl men kan
verwachten dat nieuwe veiligheidssystemen het risico in de toekomst zullen verlagen. Ook wordt aangenomen dat het aantal gewonden in dezelfde mate evolueert als het aantal ongevallen met gewonden en dat de ernst van een gemiddelde verwonding niet verandert.
Op basis van deze ruwe inschatting daalt het aantal slachtoffers bij een wegenheffing. De daling is het
grootst bij de scenario’s met de hoogste tarieven. De gunstige effecten zijn vooral te danken aan de
daling van de kilometers met de beprijsde voertuigen waardoor er minder mensen blootgesteld worden aan een ongevalsrisico met deze modi. Het effect wordt deels, maar niet volledig, teniet gedaan
door meer reizigerskilometers met de actieve modi en (in sommige scenario’s) met de motorfiets, en
door de stijging van de gemiddelde snelheden.
Effecten op leefbaarheid via verschuiving van verkeersstromen tussen wegen
In fase 1 werd een gebiedsdekkend scenario onderzocht met enkel een wegenheffing op het Viapassnetwerk43. Uit de simulaties met de strategische personenmodellen Vlaanderen bleek dat er in dat
geval significante verschuivingen optreden van het hoofdwegennet naar het onderliggend wegennet
met sterke ongewenste effecten op de verkeersleefbaarheid. Om dergelijke ongewenste effecten zoveel mogelijk te vermijden is in fase 2 in alle scenario’s een wegenheffing opgelegd op alle wegen en
werden de tarieven zodanig bepaald dat de verhouding tussen hoofdwegen en onderliggende wegen
zo goed mogelijk is.
In alle scenario’s in fase 2 worden in de simulaties met datzelfde verkeersmodel verschuivingen waargenomen voor zowel personenwagens als vrachtwagens. De verschuivingen van de personenwagens
zijn doorgaans groter dan die voor de vrachtwagens, waardoor de effecten van de personenwagens
meestal doorwegen.
Voor de vrachtwagens ziet men een lichte verschuiving van het onderliggend wegennet naar het
hoofdwegennet, wat positief is voor de verkeersleefbaarheid.
De strategische personenmodellen Vlaanderen bieden een gedetailleerd inzicht in de effecten voor
het netwerk in Vlaanderen. We zien een daling in het personenwagenverkeer op de hoofdwegen. Deze
afname is het grootste voor het scenario met ruimere taxshift en de hoogste tarieven, waar ook op het
onderliggend wegennet een duidelijke afname is van het autoverkeer. Ook in het scenario met een
beperkte taxshift met een kleine congestiezone en een gedifferentieerde wegenheffing in spits en dal
zijn de effecten waarneembaar in heel Vlaanderen, ondanks de kleinere congestiezone.
Men ziet veel minder sluipverkeer dan in het globale scenario dat doorgerekend werd in fase 144, omdat de tarieven in fase 2 werden bepaald zodat dit sluipverkeer zoveel mogelijk zou worden vermeden.
43

Dit is het wegennet met een tarief > 0 in het systeem van de kilometerheffing voor de vrachtwagens > 3,5 ton.
Dat scenario hield een wegenheffing in op alle wegen in Vlaanderen, gedifferentieerd volgens wegtype, voertuigtype en periode van de dag.
44
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Er is slechts heel lokaal een verhoging van autoverkeer waarneembaar. Op andere wegen in Vlaanderen zijn toenames van autoverkeer op etmaal-niveau verwaarloosbaar.
Bij de grote congestiezone zijn de randeffecten beperkt. Ook buiten de congestiezone geldt er immers
een wegenheffing. Bij de kleine congestiezone ziet men meer effecten aan de randen van de deelzones. De effecten zijn kleiner dan bij de lokale heffing in fase 1 omdat er in fase 2 ook buiten de kleine
congestiezone een wegenheffing moet betaald worden.
Tijdens de ochtendspits ziet men dat er ook buiten de congestiezone soms een verschuiving is van
verkeer richting het onderliggend wegennet. Het probleem blijft echter lokaal, en is veel minder uitgesproken dan in het globale scenario in fase 1. De optimalisatie is echter niet altijd toereikend voor alle
situaties. Om deze effecten te vermijden zijn er, afhankelijk van de specifieke situatie, lokale maatregelen nodig (bv. verkeersremmende maatregelen) of kan er een verfijning van de tarieven overwogen
worden (bv. toepassing van het tarief van een ander wegtype). Verkeersmodellen kunnen helpen om
deze locaties te detecteren bij een eventuele invoering van de wegenheffing, nadat het wegennet en
de tarieven zijn bepaald
Mate van internalisatie van de externe kosten
Deze afweging focust op de marginale externe kosten van transport. Deze kosten zijn extern omdat de
weggebruiker geen rekening houdt met deze kosten. Ze zijn marginaal omdat het gaat over de bijkomende kosten veroorzaakt door een extra kilometer. Voor de verschillende beprijsde modi zijn de volgende externe kosten relevant:
- De marginale externe congestiekosten
- De marginale externe kosten van luchtvervuiling en klimaatsverandering
- De marginale externe ongevalskosten
- De marginale externe geluidskosten
- De marginale externe infrastructuurkosten
In de scenario’s met ruimere taxshift houdt de tariefbepaling voor de lichte voertuigen rekening met
de meeste van de externe kosten categorieën behalve de ongevalskosten45. De marginale externe infrastructuurkosten zijn klein tot nul voor de lichte voertuigen46.
Gemiddeld gezien worden de externe kosten (met uitzondering van de ongevalskosten) dus geïnternaliseerd in de scenario’s met ruimere taxshift. Indien de infrastructuurkosten niet worden opgenomen in de wegenheffing bedraagt de graad van internalisatie gemiddeld ongeveer 1. Wel is het zo dat
er gewerkt wordt met gemiddelde tarieven per wegtype, periode, milieuklasse en zone, terwijl de externe kosten ook binnen de wegtypes, periodes, milieuklassen en zones kunnen variëren, waardoor
sommige weggebruikers een te hoge heffing betalen en anderen een te lage. Indien men in het scenario met ‘ruimere taxshift’ de infrastructuurkosten aanrekent is de mate van internalisatie gemiddeld
gelijk aan 1,45. Zoals eerder werd aangegeven, is het scenario zonder infrastructuurkosten dus gemiddeld een betere benadering van het optimale scenario voor het internaliseren van de marginale externe milieu- en congestieproblemen. In het andere geval is er een groter effect op congestie en milieu,
maar zijn de kosten voor de weggebruikers te hoog in vergelijking met de baten voor de maatschappij.
In de scenario’s met ‘beperkte taxshift’ liggen de tarieven lager en worden mensen daarom gemiddeld
minder geconfronteerd met de externe kosten die zij veroorzaken. De mate van internalisatie is het
laagst in het scenario dat geen onderscheid maakt tussen spits en dal, met een internalisatiegraad
45

De marginale externe ongevalskosten zijn niet opgenomen omdat zij niet vermeld worden in het voorstel tot
herziening van de Europese Tolrichtlijn.
46
Dit in tegenstelling tot de gemiddelde infrastructuurkosten die groter zijn. De marginale externe infrastructuurkosten komen overeen met de schade aan het wegdek van een extra voertuigkilometer. Die schade is verwaarloosbaar voor lichte voertuigen omdat hun aslast miniem is.
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gelijk aan 0,72. In de scenario’s met ‘beperkte taxshift’ waarin men zowel tijdens de spits als daluren
een wegenheffing betaalt is de internalisatiegraad ongeveer 0,78. Wanneer men enkel tijdens de spitsuren een wegenheffing betaalt is de internalisatiegraad iets hoger, namelijk 0,83. Dit lijkt in tegenstelling te zijn met het feit dat in die scenario’s er geen wegenheffing geldt voor alle kilometers gereden
in de daluren, die een groot aandeel uitmaken van het totaal aantal gereden kilometer. De scenario’s
zorgen echter wel voor een groter effect op de congestie tijdens de spitsuren, die de belangrijkste
externe kost vormt.

Sociaal-economische effecten
De sociale effecten en de bredere economische effecten van een wegenheffing werden onderzocht
voor twee scenario’s van de wegenheffing. Enerzijds worden de effecten bestudeerd voor een scenario
‘met beperkte taxshift’. In dit geval worden geen middelen gegenereerd die kunnen ingezet worden
voor bijkomend flankerend beleid en beschouwt de socio-economische analyse enkel de wegenheffing
in combinatie met de minimalisering van de BIV en JVB. Het onderzochte scenario voor de wegenheffing betreft het systeem met een kleine congestiezone en een korte spits.
Dit wordt ook gedaan voor een scenario ‘met ruimere taxshift’ (hiervoor werd het scenario gekozen
met een grote congestiezone en een korte spits, en met het grootste potentieel voor een ruimere
taxshift). Met de netto-opbrengsten uit de wegenheffing (d.i. na minimalisering van de BIV en JVB en
na dekking van de systeemkosten) kunnen dan bv. investeringen en/of andere bijkomende flankerende
maatregelen gerealiseerd worden.
Aangezien de wegenheffing ingevoerd wordt als belasting (zie verder), is er door de weggebruikers
geen BTW verschuldigd op de heffing. Voor het scenario ‘met ruimere taxshift’ bekijken we de sociale
en economische effecten wanneer de netto-opbrengsten worden gebruikt om de algemene overheidsuitgaven te verhogen a rato van de huidige uitgaven (bv. voor het onderwijs, de sociale zekerheid, het
onderhoud van wegen, …) (hiernaar wordt verwezen als Optie 0). Dit wordt ook gedaan in het scenario
met een beperkte taxshift, waarbij door de bredere economische effecten van de wegenheffing (op de
tewerkstelling, de consumptie, …) extra inkomsten gegenereerd worden voor de Vlaamse overheid (in
dit geval gaat het dus niet om opbrengsten van de wegenheffing). De extra opbrengsten voor dit scenario worden in Optie 0 dan ook ingezet voor een verhoging van de algemene overheidsuitgaven.
De analyse gebeurde met behulp van economische modellen (EUROMOD en EDIP).

4.6.1 Koopkrachteffecten
De berekening van de koopkracht- en verdelingseffecten steunt op EUROMOD, het microsimulatiemodel van de Europese Commissie, dat beleidshervormingen simuleert voor een representatieve populatie van individuele economische agenten. Om een uitgebreide analyse toe te laten voor de transportmarkt werd de database van EUROMOD (gebaseerd op EU-SILC47 2017) gekoppeld aan cijfers uit het
Onderzoek Verplaatsingsgedrag. Het model hanteert een statische analyse: er wordt aangenomen dat
gezinnen hun gedrag niet aanpassen als gevolg van de wegenheffing. Ook houdt de evaluatie van de
effecten nog geen rekening met eventuele voordelen voor de gezinnen van hogere overheidsuitgaven,
milieu- of tijdsbaten. Bij de interpretatie van de resultaten van de koopkrachtanalyse dient men dit
steeds in het achterhoofd te houden.
In combinatie met een minimalisering van de BIV en JVB leiden de wegenheffingen tot de volgende
koopkrachteffecten:

47

Statistics of Income and Livelihood Conditions: Een overkoepelende socio-economische enquête die in alle EU
landen wordt afgenomen.
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•

•

Een wegenheffing met een beperkte taxshift is eerder voordelig voor autobestuurders die tot ongeveer 10 000 kilometer per jaar rijden. Deelt men de gezinnen in 5 groepen naar aantal kilometer
per jaar, dan gaan gezinnen die niet meer dan 17 000 kilometer per jaar rijden er gemiddeld op
vooruit. De 40 % gezinnen die meer kilometers rijden gaan erop achteruit. (ter referentie – volgens
het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (versie 5.3) is het gemiddeld aantal autokilometer/jaar gelijk
aan 14 700). De meeste gezinnen die meer dan 17 000 kilometer/jaar rijden, en alle gezinnen die
meer dan 31 000 kilometer/jaar rijden, ondervinden bij onveranderd gedrag een daling van hun
koopkracht, zij het minder dan wanneer er hogere tarieven gelden zoals in een scenario met ruimere taxshift.
De toename in koopkracht vervalt voor de meeste gezinnen die minder dan 17 000 kilometer/jaar
rijden indien het aangerekende tarief van de wegenheffing toeneemt tot het niveau van het scenario met ruimere taxshift. Voor de andere gezinnen daalt de koopkracht verder. In dit scenario
betalen gezinnen gemiddeld 90 euro/maand extra door de wegenheffing, rekening houdend met
de minimalisering van de BIV en de JVB. Deze bedragen verschillen sterk tussen de inkomensdecielen48 en volgens de intensiteit van hun autogebruik:
• Arme gezinnen betalen gemiddeld 85% minder (24 euro/maand) dan rijke gezinnen (159
euro/maand).
• In procent van het beschikbaar inkomen is de wegenheffing het meest negatief voor arme
gezinnen met een auto: hun koopkracht daalt met gemiddeld tot 5,2 % van hun beschikbaar inkomen door de wegenheffing. Wel stijgt hun koopkracht met 2,4 % door de minimalisering van de BIV en JVB, waardoor de totale koopkrachtdaling voor deze groep -2,8 %
bedraagt. In termen van beschikbaar inkomen ziet men bij het scenario met ruimere
taxshift de grootste daling van de koopkracht (-3,2 %) voor de gezinnen in het vijfde deciel.
• Voor de gezinnen die 8 500 kilometer of minder rijden, is er gemiddeld ofwel geen effect
op de koopkracht ofwel een toename.
• De type-individuen in de analyse die niet meer dan 5 000 kilometer per jaar afleggen hebben een voordeel of zien hun koopkracht grosso modo ongewijzigd blijven.

4.6.2 Armoedetoets
Voor de armoedetoets werden twee bijkomende consultaties uitgevoerd met een vertegenwoordiger
van het Netwerk tegen Armoede, naast de algemene consultaties met de klankbordgroep waarop de
vertegenwoordiger ook was uitgenodigd. Tijdens de eerste bijkomende consultatie werden de algemene concepten van de tariefscenario’s en een long-list van de bijkomende maatregelen besproken.
Na een terugkoppeling met verenigingen die deel uitmaken van het Netwerk tegen Armoede werd
vervolgens hun feedback hierover besproken tijdens een tweede overleg.
Voor arme gezinnen met een wagen, die 62% van de totale groep van gezinnen onder de armoedegrens uitmaken, zijn de koopkrachteffecten overwegend negatief voor het scenario met een ruimere
taxshift, met een gemiddelde daling van de koopkracht van de gezinnen met een auto met 3,0 % (werkend) en 1,9 % (niet-werkend).
De koopkracht blijft gemiddeld nagenoeg onveranderd bij het scenario met beperkte taxshift voor
mensen met lage inkomens met een wagen. Globaal gezien is het plaatje voor het scenario met beperkte taxshift positiever voor gezinnen onder de armoedegrens.

48

Sommige effecten worden gerapporteerd per inkomensdeciel. In dat geval zijn de gezinnen gerangschikt volgens hun equivalent beschikbaar inkomen, en onderverdeeld in gelijke groepen van telkens 10% van de bevolking. Het equivalent beschikbaar inkomen is een correctie van het gewone beschikbaar inkomen, om de gezinsgrootte in rekening te brengen. Het beschikbaar inkomen is het gezinsinkomen na aftrek van alle belastingen en
met inbegrip van de uitkeringen die het gezin krijgt.
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In de hierboven vermelde resultaten wordt nog geen rekening gehouden met eventuele voordelen
voor de gezinnen van hogere overheidsuitgaven, milieu- of tijdsbaten.

4.6.3 Analyse inclusief de bredere economische effecten
Voor de analyse van de bredere economische effecten bouwt het algemeen evenwichtsmodel EDIP
voort op de resultaten van EUROMOD en het verkeersmodel TREMOVE. Deze analyse geeft de meest
volledige analyse van de impact van een wegenheffing op de samenleving. Naast de gedragseffecten
worden elementen die ontbraken in EUROMOD toegevoegd: de voordelen van de diensten die door
de overheid worden aangeboden (onderwijs, gezondheidszorg, administratie, enz.), de tijdsbaten en
de milieubaten49.
De volgende tabel vat aan de hand van een aantal indicatoren de sociale en economische impact samen van de twee doorgerekende opties. We onderscheiden hier zes effecten, namelijk die op de totale
welvaart, de impact op het bruto regionaal product (BRP), de impact op de inkomensongelijkheid (een
‘↑’ in onderstaande tabel staat voor een toename van de inkomensongelijkheid), de tijdsbaten en de
milieubaten. Voor de impacts die weergegeven worden in miljoen euro wordt ook de verhouding weergegeven ten opzichte van de grootte van het effect bij het scenario met ruimere taxshift + optie 0.

Impact op
welvaarta

Impact op BRP

Miljoen euro en
ratio t.o.v. scenario met ruimere
taxshift + Optie 0

%

Impact op
Inkomensongelijkheid

Effectb

Optie 0
Scenario ‘met
+0,23%
ruimere
557
↓
taxshift’
Scenario ‘met
304
+0,40%
beperkte
0/↑
(0,55)
taxshift’
a
inclusief baten van publieke diensten, tijdsbaten en milieubaten
b
een ‘↑’ staat voor een toename van de inkomensongelijkheid

Tijdsbaten

Milieubaten

Miljoen euro en
Miljoen euro en
ratio t.o.v. scena- ratio t.o.v. scenario met ruimere
rio met ruimere
taxshift + Optie 0 taxshift + Optie 0

1464

151

835
(0,6)

24
(0,2)

We stellen vast dat in de twee scenario’s de wegenheffing met Optie 0 over het algemeen goed presteert: het totale welvaartseffect voor het scenario met ruimere taxshift is dan 557 miljoen euro/jaar
en 304 miljoen euro/jaar voor het scenario met een beperkte taxshift. Ook met de lagere tarieven in
het scenario met een beperkte taxshift is er dus een welvaartswinst, maar kleiner (45% lager) dan bij
het scenario met ruimere taxshift.
Het scenario met ruimere taxshift met Optie 0 presteert goed door de combinatie van extra overheidsuitgaven en een grote toename van de tijdsbaten, met een goede impact op de welvaart en het BRP.
Bovendien daalt de inkomensongelijkheid daar de overheidsuitgaven van de inkomsten uit de wegen-
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De sociale analyse is echter beperkter in EDIP, omdat EDIP quintielen beschouwt (een representatieve groep
van telkens 20 % van de populatie naar inkomen), terwijl EUROMOD een reeks representatieve huishoudens
beschouwt op basis van micro-data.
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heffing meer doorwegen voor armere huishoudens. Enkel het rijkste quintiel gaat erop achteruit. Omdat armere huishoudens sterker van een aantal van de extra overheidsdiensten (voornamelijk gezondheidszorg en ondersteunende diensten) afhankelijk zijn, is de impact van de wegenheffing dus vrij herverdelend (progressief).
Het scenario met een beperkte taxshift met Optie 0 presteert redelijk goed door de toename in tijdsbaten, met een redelijke impact op de welvaart en het BRP. De milieubaten liggen daarentegen heel
wat lager dan bij het scenario met ruimere taxshift. Er is echter wel een beperkte toename van de
inkomensongelijkheid, wegens volgende redenen: (1) de toename van de overheidsuitgaven is hier
lager (enkel afkomstig van de indirecte inkomsten, niet van de wegenheffing zelf); (2) de tijdsbaten zijn
eerder voordelig voor de rijkste huishoudens, die t.g.v. het lager tarief in dit scenario ook minder uitgeven aan de wegenheffing. In dit geval gaat het rijkste quintiel er hierdoor wel op vooruit.
Indien de netto-opbrengsten worden gebruikt voor een stijging van de algemene overheidsuitgaven
zoals in Optie 0, resulteert de wegenheffing in een daling van de werkloosheidsgraad van 4,3 % (situatie zonder wegenheffing) naar 4,28% (scenario met beperkte taxshift) en 4,27% (scenario met ruimere
taxshift), of respectievelijk 862 tot 1 564 bijkomende jobs.
In termen van competitiviteit en de impact op sectoren zijn de impacts divers. Er is geen bewijs voor
een algemene daling van de competitiviteit van de Vlaamse sectoren door de wegenheffing. Individuele sectoren kunnen wel een positieve of negatieve impact ondervinden. Sectoren direct gerelateerd
aan autogebruik (raffinage, onderhoud, diensten) gaan licht achteruit. De logistieke sector wint in aandeel, onder invloed van de lagere tijdskosten op de weg. Als de algemene overheidsuitgaven toenemen
zoals in Optie 0, stijgt het aandeel van de gezondheidszorg en onderwijs sterk. Hieraan gelieerde sectoren, zoals farmaceutica en sociale diensten, ondervinden hierdoor ook een groei. De algemene industrie en de dienstensector ondervindt weinig of geen verandering, hoewel de consument over het
algemeen iets minder uitgeeft aan andere goederen.

4.6.4 Gevoeligheidsanalyse salariswagens
In de modelsimulaties is er verondersteld dat personen die met een salariswagen rijden zelf de wegenheffing betalen. In een gevoeligheidsanalyse is er nagegaan wat er gebeurt indien de wegenheffing in
die gevallen volledig wordt betaald door de werkgever. Uit de simulaties blijkt dat dit leidt tot een
kleinere verbetering van congestie, net als een kleiner effect op de andere externe transportkosten.
De terugbetaling door de werkgever leidt tot iets hogere inkomsten voor de overheid en leidt ook tot
een welvaartswinst voor de gebruikers van de salariswagens. Aan de andere kant dragen de werkgevers hogere kosten. Het netto-effect is dat de maatschappelijke baat van de wegenheffing kleiner is
mét dan zonder deze terugbetaling. Een dergelijke betaling door de werkgevers kan het draagvlak voor
een wegenheffing ook sterk negatief beïnvloeden. Aangezien de salariswagens vooral aanwezig zijn in
gezinnen uit de hogere inkomensdecielen kan men verwachten dat deze modaliteit ook leidt tot een
hogere inkomensongelijkheid dan zonder de terugbetaling.
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5 Juridische en fiscale aspecten

Kwalificatie wegenheffing als belasting of retributie
De wegenheffing zal door de decreetgever vormgegeven kunnen worden ofwel als een belasting ofwel
als een retributie. Deze keuze heeft echter belangrijke (juridische) gevolgen.
Een wegenheffing in de vorm van een belasting kan worden ingevoerd voor alle wegen in het Vlaamse
Gewest, waarbij tevens zowel de infrastructuur- als de externe kosten verrekend kunnen worden. Wat
de btw betreft, moet erop worden gewezen dat belastingen door openbare entiteiten in principe aangerekend worden zonder btw. Bijgevolg is de terugvordering van btw betaald op systeemkosten door
openbare entiteiten niet mogelijk. Bovendien geldt bij de belastingvariant ook de medewerkingsplicht
van openbare instellingen en de Europese administratieve samenwerkingsverplichting (bv. in het kader
van de handhaving).
Vermits een retributie moet worden beschouwd als een vergoeding voor een geleverde dienst, is het
betwistbaar of het Vlaamse Gewest diensten kan aanbieden op basis van infrastructuur die niet de
hare is (nl. op gemeentewegen, waarvan de gemeenten eigenaar of minstens wegbeheerder zijn). Bij
retributies is het ook niet op rechtszekere wijze mogelijk om externe kosten door te rekenen als afzonderlijke component in de tariefformule (hoewel dit ondervangen kan worden door een gedifferentieerde doorrekening van de infrastructuurkost). De hoogte van de retributie dient evenredig te zijn aan
de waarde van de geleverde dienst.
Vanuit strikt juridisch oogpunt kan een voorkeur worden uitgesproken voor een kwalificatie van de
wegenheffing als belasting, maar deze voorkeur is ook afhankelijk van het subjectieve belang dat wordt
toegekend aan de verschilpunten tussen een belasting en een retributie. Een voordeel van deze piste
is in ieder geval dat ook de kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen als een belasting wordt
gekwalificeerd: indien de wegenheffing als een retributie zou worden gekwalificeerd, zijn hier juridische risico’s aan verbonden (cfr. ongelijke behandeling van voertuigen).
Er is in dat verband wel rekening te houden met de striktere toepassing van het legaliteitsbeginsel voor
belastingen in vergelijking met retributies. Dit heeft onder meer tot gevolg dat alle essentiële elementen van de belasting bij decreet worden geregeld. Deze omvatten de grondslag, het tarief en de vrijstellingen en verminderingen. Dit betekent onder meer dat in beginsel alle parameters voor de berekening van de wegenheffing (wegentypes, congestiezones, tarieven) opgenomen zullen moeten worden in het decreet en zullen moeten worden gedefinieerd.
De decreetgever is evenwel niet verplicht elk aspect van een belasting of van een vrijstelling zelf te
regelen. Een aan de Vlaamse Regering verleende bevoegdheid is niet strijdig met het fiscale legaliteitsbeginsel voor zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de
tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen (cfr. de aanwijzing van de belastingplichtigen, de belastbare materie, de heffingsgrondslag, de aanslagvoet en de eventuele belastingvrijstellingen) voorafgaandelijk door de decreetgever zijn vastgesteld.

Btw-belastbaarheid van de wegenheffing
Het implementeren van een systeem op niet-geconcedeerde wegen met een agent als tussenpersoon
(naar analogie met het systeem van de kilometerheffing voor vrachtwagens van +3,5 ton in het
Vlaamse Gewest) is voor btw-doeleinden het voorkeursscenario. Het Vlaamse Gewest treedt hierbij
op als de dienstverrichter voor btw-doeleinden. Het ter beschikking stellen van wegeninfrastructuur is
dan in principe een niet aan btw onderworpen dienst, en dit ongeacht de (juridische) kwalificatie of
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benaming (cfr. belasting of retributie) die aan de heffing wordt gegeven. Enkel indien in hoofde van
het Vlaamse Gewest sprake zou zijn van concurrentieverstoring van enige betekenis, zou de wegenheffing mogelijks wel aan btw dienen te worden onderworpen.
Gezien de vaak heersende onzekerheid over de invulling van concepten zoals concurrentieverstoring,
vormen de beslissing inzake de kilometerheffing voor vrachtwagens van +3,5 ton, alsook de analogie
met de terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen op de openbare weg door publiekrechtelijke lichamen, belangrijke precedenten om te concluderen dat er ook voor het innen van een wegenheffing
door het Vlaamse Gewest voor niet-geconcedeerde wegen geen sprake is van concurrentieverstoring.
Het implementeren van een ander systeem van wegenheffing, zal het huidige kilometerheffingssysteem voor vrachtwagens van +3,5 ton in het Vlaamse Gewest beïnvloeden of onmogelijk maken. Een
reseller-model of een concessiemodel (naar analogie met het systeem van de kilometerheffing voor
zware voertuigen in Wallonië) waarbij de wegenheffing voor het gebruik van de geconcedeerde wegen
aan btw onderworpen is, lijken moeilijk verenigbaar met het huidige systeem van de kilometerheffing
voor vrachtwagens van +3,5 ton in het Vlaamse Gewest (momenteel agent- en niet-concessiemodel),
waar diezelfde wegen niet in concessie worden gegeven.
Het is aangewezen om ter zake een schriftelijke beslissing te vragen van de administratie (centrale
diensten van de btw-administratie en/of de Dienst Voorafgaande Beslissingen), om juridische zekerheid te bekomen omtrent het niet btw-belaste karakter van de wegenheffing.

Beperken van het juridische risico op dubbele belasting ten aanzien van
de bestaande mobiliteitsfiscaliteit
Er is een groot risico dat het invoeren van de wegenheffing naast de bestaande jaarlijkse verkeersbelasting zal worden gepercipieerd als een dubbele belasting. Immers, een loutere inschrijving in het
repertorium van de DIV doet een onweerlegbaar vermoeden van gebruik op de openbare weg ontstaan, waardoor automatisch de jaarlijkse verkeersbelasting verschuldigd wordt. In de mate dat de
wegenheffing een heffing zou zijn op het gebruik van de weg, zal er zich op dit vlak een risico van
dubbele belasting voordoen. In deze mate zou de doelstelling van de verkeersbelasting in beginsel
immers gelijklopen met de doelstelling van een wegenheffing (onder voorbehoud van de nadere gedetailleerde uitwerking daarvan)50, namelijk het belasten van het gebruik van de openbare weg.
Ten aanzien van de belasting op inverkeersstelling bestaat juridisch gezien een veel kleiner risico op
kwalificatie als dubbele belasting, aangezien een ander feit wordt belast (inverkeersstelling voertuig
versus gebruik van de weg). Eventueel zou er bij de burger wel een perceptie van dubbele belasting
met de belasting op inverkeersstelling kunnen rijzen, waardoor de kans op juridische betwisting reële
is.
Een bijzonderheid geldt voor de aanvullende verkeersbelasting, die in wezen is bedoeld als een accijnscompenserende belasting die enkel geldt voor voertuigen met een motor die gedreven wordt met
vloeibaar petroleumgas of andere vloeibare koolwaterstofgassen. Het gaat ten aanzien van de jaarlijkse verkeersbelasting (en dus bij uitbreiding ten aanzien van de wegenheffing) om een andere belastbare materie. Deze belasting bestaat vandaag ook naast de (gewone) verkeersbelasting en kan dus
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Het fiscaal non bis in idem-beginsel speelt in principe enkel indien de wegenheffing als belasting wordt gestructureerd en niet bij een retributie. Een retributie is op zich geen belasting. Er moet wel benadrukt worden dat de
retributie ook een ‘echte’ retributie dient te zijn en dus geen verdoken belasting. Er moet bij een retributie sprake
zijn van een vergoeding die de overheid van bepaalde heffingsplichtigen als tegenprestatie ontvangt voor een
bijzondere dienst die zij in hun persoonlijk belang heeft geleverd of voor een rechtstreeks en bijzonder voordeel
dat zij heeft toegestaan.
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ook naast de wegenheffing (blijven) bestaan zonder een dubbele belasting te vormen. Om beleidsmatige redenen zou de aanvullende verkeersbelasting desgevallend alsnog geminimaliseerd kunnen worden (voor de leasingwagens is hiervoor een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten noodzakelijk), maar de accijns-compensatie zal dan in de wegenheffing geïntegreerd moeten worden. 51.
Om het juridisch risico op dubbele belasting te beperken is het aangewezen om bij de concrete uitwerking van de wegenheffing erop toe te zien dat de doelstellingen van de jaarlijkse verkeersbelasting
(bezit/exploitatie van de voertuigen/gebruik van de wegen) en de vooropgestelde doelstellingen van
de wegenheffing (gebruik van de weg, congestie te doen dalen en/of externe kosten internaliseren)
niet volledig gelijklopen of, beter nog, voldoende verschillen. Een mogelijkheid zou bijvoorbeeld zijn
om de jaarlijkse verkeersbelasting dermate aan te passen dat deze enkel welbepaalde milieu-gerelateerde doelstellingen nastreeft (al vergt een aanpassing van de jaarlijkse verkeersbelasting voor leasingvoertuigen een samenwerkingsakkoord) en de wegenheffing dan voor andere doelstellingen aan
te wenden. Dienaangaande dient evenwel opgemerkt te worden dat dit geen sluitende en evenmin
een voor de hand liggende oplossing inhoudt. Vooreerst betreft dit in principe de belastbare materie,
die verankerd is in titel III van de bijzondere financieringswet, wat een met een bijzondere meerderheid aangenomen wet is (een wijziging van de belastbare materie dient eveneens bij bijzondere meerderheidswet aangenomen te worden). Daarnaast zal het risico op (perceptie van) een dubbele belasting op die manier niet volledig uitgesloten (maar enkel ‘beperkt’) worden (cfr. een gebruiker zal de
combinatie van beiden nog steeds als een dubbele belasting percipiëren). En tot slot zal het invoeren
van een wegenheffing zonder milieu gerelateerde parameters impliceren dat de doelmatigheid en proportionaliteit van de wegenheffing (juridisch) niet langer verantwoord kan worden aan de hand van
milieu gerelateerde motieven (cfr. de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de wegenheffing vereist dwingende maatschappelijke behoeftes).
Een alternatief is om de bestaande mobiliteitsfiscaliteit (inzonderheid de jaarlijkse verkeersbelasting,
en eventueel ook de belasting op inverkeersstelling) aan te passen, teneinde het risico op (perceptie
van) een dubbele belasting (bijna) volledig uit te sluiten. Dit leidt in de scenario’s met een beperkte
taxshift tot een lagere vergroening dan de huidige verkeersbelastingen (zie sectie 5.5).

Bevoegdheid van het Vlaamse Gewest tot aanpassing van de jaarlijkse
verkeersbelasting
Aangezien de verkeersbelasting een oneigenlijke gewestelijke belasting is, zijn de gewesten niet in de
mogelijkheid om de in de Bijzondere Financieringswet belastbaar gestelde materie te wijzigen of de
belasting geheel af te schaffen. Die bevoegdheid blijft bij de federale overheid en kan maar gewijzigd
worden via een met bijzondere meerderheid aangenomen wet. Zodoende zou hoogstens het minimaliseren van de jaarlijkse verkeersbelasting (door het Vlaamse Gewest) mogelijk zijn. Bovendien verplicht de Bijzondere Financieringswet ter zake een samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten
voor wat betreft leasingvoertuigen.
Het eenzijdig minimaliseren van de jaarlijkse verkeersbelasting door het Vlaamse Gewest kan enkel
gelden voor de natuurlijke persoon of rechtspersoon op wiens naam het voertuig ingeschreven is of
moet zijn, die is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het Vlaamse Gewest kan de verkeersbelasting niet
eenzijdig minimaliseren voor de natuurlijke personen of rechtspersonen die zijn gevestigd in de overige
gewesten. Zodoende zou alsnog een (perceptie van) dubbele belasting kunnen bestaan in hoofde van
de eigenaars van in België ingeschreven voertuigen die enerzijds in het Brussels Hoofdstedelijk of
Waals Gewest hun verkeersbelasting voor het gans Belgisch wegennetwerk betalen, maar anderzijds
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In voorliggend onderzoek werd uitgegaan van een minimalisering van deze accijns-compenserende belastingen, maar werd er geen rekening mee gehouden in het tarief.
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bij gebruik van de wegen in het Vlaamse Gewest tevens de Vlaamse wegenheffing zullen moeten betalen. Een eenzijdige minimalisering van de verkeersbelasting in het Vlaamse Gewest, zonder dat dit
wordt afgestemd met de andere gewesten, kan bovendien mogelijk worden gezien als een deloyale
uitoefening van de fiscale bevoegdheden.
Om de problematiek van een deloyale fiscale concurrentie (bij een minimalisering van de bestaande
verkeersbelasting in het Vlaamse Gewest, voor andere voertuigen dan de leasingwagens), te neutraliseren is, om enige mate van rechtszekerheid te bekomen, een samenwerkingsakkoord met de andere
gewesten noodzakelijk. Dat samenwerkingsakkoord zou concrete maatregelen moeten bevatten die
verzekeren dat (naast de gewesten) ook de burgers het argument van deloyale fiscale concurrentie
niet kunnen opwerpen. Daarbij kan dan met name worden gedacht aan afspraken waarbij ook de andere gewesten hun verkeersbelasting minimaliseren.
De Bijzondere Financieringswet verplicht overigens hoe dan ook het afsluiten van een samenwerkingsakkoord met het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het aanpassen (inclusief het minimaliseren) van de verkeersbelasting inzake leasingvoertuigen.
Een alternatief zou kunnen zijn om (op federaal niveau) de Bijzondere Financieringswet te wijzigen
door de bepalingen over de verkeersbelasting op de autovoertuigen te schrappen, waardoor dit niet
langer een verplichte, oneigenlijke gewestbelasting zou zijn. Dit zou ook tegemoet komen aan de problematiek van de leasingwagens. Gelet op de vereiste meerderheid van twee derden en een gewone
meerderheid in beide taalgroepen, is een wijziging van de Bijzondere Financieringswet evenwel niet
vanzelfsprekend.

De rol van vaste belastingen in de verschoning van het wagenpark
Zowel de wegenheffing (als variabele belasting) als de jaarlijkse verkeerbelasting en de belasting op
inverkeerstelling (als vaste belastingen) kunnen een rol spelen in de sturing van de verschoning van
het wagenpark. In de doorgerekende scenario’s werd uitgegaan van een minimalisering van de vaste
voertuigbelastingen. In dit deel wordt bekeken in welke mate dan voldoende sturing kan gegeven worden voor de verschoning van het park.
Wanneer men in de wegenheffing gebruik kan maken van prijsinstrumenten die voldoende differentieren tussen voertuigen op basis van hun milieukenmerken (zoals in de scenario’s met ruimere taxshift),
dan kan de wegenheffing de rol van de vaste belastingen zoals de BIV en JVB overnemen voor het
sturen van de vergroening van het voertuigenpark.
In het geval van het energieverbruik van voertuigen werd in eerdere studies aangegeven dat er naast
variabele belastingen ook een rol is voor vaste belastingen, omdat mensen bijziend zijn bij hun aankoopbeslissingen en onvoldoende rekening houden met de voordelen van energiezuinigere voertuigen
op langere termijn. Recent onderzoek geeft echter aan dat de onderschatting van de toekomstige baten eerder klein is waardoor dit argument voor de vaste belastingen minder belangrijk is. Indien men
dit ruimer bekijkt dan enkel energieverbruik geeft dat onderzoek een indicatie dat men via de variabele belastingen (brandstofbelastingen en gedifferentieerde wegenheffing) de weggebruikers voldoende in de juiste richting kan oriënteren bij hun voertuigaankopen.
Om het systeem van de wegenheffing in de scenario’s met ruimere taxshift eenvoudig te houden kan
men er voor opteren om voor alle voertuigen (of voor groepen milieuklassen) binnen eenzelfde voertuigtype dezelfde wegenheffing te hanteren en een vaste voertuigbelasting te gebruiken om de aankoop van schonere voertuigen te stimuleren. In dat geval kan men best werken met de jaarlijkse verkeersbelasting, waarbij men jaarlijks geconfronteerd wordt met het verschil in kosten. Het verhogen
van de belasting op de inverkeerstelling kan ertoe leiden dat mensen hun oude, meer vervuilende
voertuigen langer houden.
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Hierbij moet men echter rekening houden met de uiteindelijke specificaties bij een herziening van de
tolrichtlijn. In het voorstel tot herziening worden vereisten opgelegd inzake de differentiatie in functie
van de milieuprestaties. In een eerste fase bestaat louter de mogelijkheid tot differentiatie in functie
van de milieuprestaties, maar op termijn zou dit mogelijks als verplichting opgelegd worden.
In sommige landen worden er (al dan niet tijdelijk) vrijstellingen gegeven aan alternatieve voertuigen
om de transitie naar die voertuigen te versnellen. Dit kan de milieubaten iets vergroten, maar dat valt
ten koste van de andere externe kosten, die niet verschillen tussen die voertuigen en andere voertuigtechnologieën, met congestie als belangrijkste kost.
Indien de tarieven van de wegenheffing de verschillen in de milieukosten onvoldoende reflecteren en
men de belasting op de inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting daarbij minimaliseert, dan
worden de weggebruikers minder geconfronteerd met het verschil in milieukosten en is er een onvoldoende sturing mogelijk van hun aankoopgedrag. Uit het onderzoek bleek het opportuun om hetzelfde
tarief te hanteren voor alle milieuklassen (of groepen milieuklassen) binnen eenzelfde voertuigtype
en een vaste belasting te gebruiken voor de verschoning van het voertuigenpark, op voorwaarde dat
hierdoor geen dubbele belasting ontstaat (cfr. de doelstellingen van beide belastingen dienen te
verschillen). Het toepassen van een vaste belasting is bijkomend relevant in gevallen waarbij er bv.
geen wegenheffing zou gelden tijdens de dalperiode en er dus een groot aandeel van de gereden kilometers niet onderworpen is aan een wegenheffing. Ook in scenario’s waarbij slechts in een beperkt
deel van Vlaanderen een wegenheffing wordt ingevoerd, is er omwille van een gelijkaardige reden een
rol weggelegd voor vaste voertuigbelastingen.
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6 Primair systeem

Technologische oplossingen voor het primair systeem (PS)
Een gebiedsdekkende kilometerheffing kan voor het primair systeem gerealiseerd worden door gebruik te maken van volgende technologieën:
•
•
•

Dedicated Short-Range Communications (DSRC) technologie. De generieke term hier is ‘microwave tags and readers’ want niet elk systeem is strikt genomen een DSRC-systeem.
Automatic Number Plate Recognition (ANPR) camera’s
Global Navigation Satellite Systems (GNSS) /Cellulair Netwerk (CN) technologie

DSRC
DSRC is de meest gebruikte technologie voor wegenheffing in Europa. Het voertuig heeft een registratie-eenheid (RE, dikwijls ‘transponder’ of ‘tag’ genoemd) die contact maakt met wegkantinfrastructuur
(‘RSE’ of ‘roadside equipment’), meestal vastgezet op portieken. De transponder is in een database
gekoppeld aan het voertuig en de nummerplaat. Er kan gebruik worden gemaakt van een eenvoudige
identificatietag of van een meer geavanceerde RE die ook registratie van gegevens kan uitvoeren. De
geavanceerde transponder-versie kan ook informatie ontvangen van de RSE en hiermee bepaalde acties ondernemen, zoals bv. het aantal gereden kilometer weergeven.
De RSE en de transponder praten met elkaar in beide richtingen via een 5,8 GHz ISM communicatie
kanaal. De RSE herkent de passage van de transponder en verstuurt deze informatie inclusief tijd en
datum naar de verwerkende instantie. Hier worden de kosten van de rit bepaald en gekoppeld aan de
eigenaar van de tag. Bij een wegenheffing met DSRC moet een apart circuit voor de handhaving worden voorzien met ANPR-camera’s. Een specifiek risico m.b.t. handhaving is de fraudegevoeligheid van
het systeem. Bij gebruik van ANPR kan dit bv. door het onleesbaar maken van de nummerplaat.
De microgolftechnologie is bijna feilloos en zeer betrouwbaar in gebruik. Een belangrijke beperking op
het gebruik van een DSRC-systeem is de vereiste dat de bakens dienen te worden geïnstalleerd op elke
wegsectie waar het verkeer wordt gemonitord. Het onderhoud van dit netwerk is aanzienlijk zwaarder
dan bij de GNSS technologie.
De DSRC-standaard kenmerkt zich door relatief lage kosten van de tag in het voertuig, maar hogere
kosten voor de infrastructuur langs en boven de weg. De technologie is daardoor kosteneffectief voor
een beprijzing op een beperkt aantal wegen met veel verkeer, maar niet voor een gebiedsdekkende
wegenheffing (voor het gehele wegennet worden de kosten geraamd op 1,7 miljard euro. De kosten
voor handhaving worden geschat op 6% van deze totale kosten). De kosten voor datatransmissie van
de RSE naar de centrale systemen zijn laag en zullen naar verwachting nog verder dalen.
De DSRC-technologie is minder geschikt voor een gefaseerde invoering omdat we hierdoor een technologische lock-in krijgen in een systeem dat duur is voor grote wegennetwerken.
De geografische uitbreiding van een wegenheffing met DSRC-systemen vereist ook de uitbreiding van
het RSE-netwerk (en het ANPR-handhavingsnetwerk). Het is daarom een aanzienlijk duurdere en moeilijkere oefening dan voor GNSS.
Volgens D’Artagnan (2018)52 is DSRC verouderd en kan het niet meer voldoen aan de huidige kwaliteitseisen betreffende betrouwbaarheid, accuraatheid en kostenefficiëntie, in vergelijking met bv de
moderne ANPR-systemen. DSRC kampt ook met problemen van interoperabiliteit gezien nog geen
standaard beschikbaar is.
52
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DSRC is minder flexibel dan GNSS en er kan minder eenvoudig ingespeeld worden op veranderende
beleidsbehoeften (variabele kosten per locatie en tijdstip), en is daardoor ook minder toekomstbestendig. DSRC profiteert ook niet op dezelfde manier als GNSS van de opkomst van nieuwe technologie,
hoewel dit niet zozeer een nadeel is van DSRC als een voordeel van GNSS, dat goedkoper en krachtiger
kan worden naarmate de technologie zich ontwikkelt.
Bij gebruik van DSRC, waarbij een mindere mate van registratie en/of centralisatie van de (verplaatsings)gegevens zal gebeuren en het traject dus minder in detail te volgen zal zijn dan bij de GNSS technologie, zal de impact op de persoonlijke levenssfeer van de weggebruikers als minder groot gepercipieerd worden.
ANPR-camera’s
ANPR (automatic number plate recognition) is een technologie die camera’s en beeldverwerking gebruikt om voertuigen te identificeren. In het geval de wegenheffing met ANPR gebeurt, is de technologie voor de handhaving intrinsiek inbegrepen. Er is geen apparatuur in het voertuig zelf nodig. Wel
heb je twee verschillende back offices nodig (net zoals bij de andere technologieën), waarbij de datastromen vanuit de camera naar de 2 back offices gestuurd worden. Een specifiek risico m.b.t. handhaving is de fraudegevoeligheid van het systeem. Bij gebruik van ANPR kan dit bv. door het onleesbaar
maken van de nummerplaat.
Het onderhoud van dit netwerk en de implementatie van eventuele upgrades is aanzienlijk zwaarder
dan bij GNSS-systemen.
ANPR is duur voor grote netwerken, maar de technologie kan hergebruikt worden in de handhaving
(waarvoor vooral ANPR gebruikt wordt) (voor het gehele wegennet worden de kosten geraamd op 2
miljard euro. De kosten voor handhaving worden geschat op 6% van deze totale kosten). De kosten
voor datatransmissie van de ANPR-camera naar de centrale systemen zijn hoog in vergelijking met de
andere systemen.
Een ANPR-systeem maakt een gefaseerde invoering mogelijk. De keuze voor een systeem volledig gebaseerd op ANPR laat ook de mogelijkheid open om pas later te beslissen over te stappen naar een
slimmer systeem met GNSS/CN, en de camera’s te recupereren voor de handhaving.
De geografische uitbreiding van een wegenheffing met ANPR-systemen vereist de uitbreiding van het
ANPR-cameranetwerk. Het is daarom een aanzienlijk duurdere en moeilijkere oefening dan voor GNSS.
ANPR is robuust naar de toekomst toe. ANPR is beperkter in zijn vermogen om het gebruik te volgen
en te beïnvloeden, en het heeft dus een beperkter potentieel om de doelstellingen van de Vlaamse
Regering te bereiken. ANPR is bijgevolg minder flexibel dan GNSS, waardoor er minder eenvoudig ingespeeld kan worden op veranderende beleidsbehoeften (variabele kosten per locatie en tijdstip), en
is daardoor ook minder toekomstbestendig. ANPR profiteert ook niet op dezelfde manier als GNSS van
de opkomst van nieuwe technologie, hoewel dit niet zozeer een nadeel is van ANPR als een voordeel
van GNSS, dat goedkoper en krachtiger kan worden naarmate de technologie zich ontwikkelt.
Bij gebruik van ANPR-camera’s, waarbij een mindere mate van registratie en/of centralisatie van de
(verplaatsings)gegevens zal gebeuren en het traject dus minder in detail te volgen zal zijn dan bij de
GNSS technologie, zal de impact op de persoonlijke levenssfeer van de weggebruikers minder groot
zijn.
Wanneer ANPR de primaire heffingstechnologie is, is er een veel hoger risico om gefactureerd te worden terwijl het voertuig onder het systeem van de vrachtwagens valt. Dit komt omdat enkel bij de
handhaving de uiteindelijke controles op een dubbele heffing kunnen gebeuren – en het hier om de
heffing zelf gaat.
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GNSS/CN
In sommige landen wordt tolheffing met een GPS-systeem uitgevoerd. Deze toestellen maken gebruik
van zowel GNSS als CN waardoor een realtime registratie van het aantal gereden kilometer, het tijdstip
en de plaats van deze kilometers mogelijk is. Doordat dit systeem gebruik maakt van bestaande infrastructuur (GPS-satellieten, GSM-netwerk) is er geen wegkantinfrastructuur nodig, behalve voor de
handhaving (via ANPR maar dikwijls ook met een extra controle via de eventuele DSRC in de RE).
Een specifiek risico m.b.t. handhaving is de fraudegevoeligheid van het systeem. Bij gebruik van GNSS
kan dit bv door het niet aanzetten van de RE.
In een GNSS RE zijn diverse systemen geïntegreerd:
- Een GNSS-module voor locatiebepaling. Global Navigation Satellite System (GNSS) is de standaard voor satellietpositionering. Het Amerikaanse GPS is hiervan een voorbeeld, net zoals het
Europese Galileo.
- Een CN-module voor communicatie met de backoffice. Met CN wordt Cellular Network bedoeld: de RE is via gsm-technologie verbonden met een centrale.
- Optioneel: een DSRC-module voor communicatie met vaste of mobiele handhavingsapparatuur, zodat via RSE kan nagegaan worden of de registratie-eenheid aanstaat / werkt.
Merk op dat een RE alles kan omvatten: van een gespecifieerd kastje voor in de auto tot een mobiele
telefoon met een app of in-car telematica.
- In-car telematica zijn elektronische systemen die ingebouwd zijn in een voertuig, en voorzien
van mobiele communicatie en een gps. De allernieuwste modellen zijn ook voorzien van andere communicatietechnologie en sensoren, bedoeld als voorbereiding voor autonome en geconnecteerde voertuigen. In principe zou dit systeem ook kunnen ingezet worden voor een
wegenheffing. In theorie zouden third parties kunnen gebruik maken van de data om een wegenheffing mee te implementeren, maar er zijn amper tests hierrond uitgevoerd.
- Gebruik van de ‘third party’ ingebouwde telematica in het voertuig. Veel bedrijfsvoertuigen
hebben telematica ingebouwd door derde partijen, niet door de fabrikant van het voertuig. Ze
zijn vanwege bedrijfsredenen en wetgeving reeds uitgerust met een tracking systeem. Voorbeelden in Vlaanderen zijn bijna alle voertuigen in de bouwsector, logistieke dienstverlening,
busmaatschappijen, zorgverlening, … Veel commerciële bedrijven zijn op deze markt gesprongen en bieden track&trace-services aan waarbij de data al wordt gecorrigeerd in hun backoffice.
- Sinds 2009 heeft zowat elke mobiele telefoon of tablet GNSS-mogelijkheden (meestal GPS).
Het gebruik van mobiele telefoons voor wegenheffing is een beloftevolle ontwikkeling, omdat
zo de hoge investeringskosten voor een aparte registratie-eenheid kunnen vermeden worden:
er moet enkel een app geïnstalleerd worden. Dit geldt zeker wanneer men overgaat van een
kilometerheffing voor enkele honderdduizenden vrachtwagens naar enkele miljoenen personenwagens.
Deze RE’s zijn complex en relatief duur ten opzichte van de RE’s voor wegenheffing die alleen van DSRC
gebruikmaken. Ingebouwde telematica in het voertuig en smartphones, die goedkopere oplossingen
zijn, worden op dit moment nog nergens ter wereld gebruikt als RE.
Het voordeel van een GNSS systeem is dat de bestaande infrastructuur niet hoeft te worden aangepast,
en tolheffing niet alleen op bepaalde wegen, maar het gehele netwerk uitgevoerd kan worden.
De GNSS/CN-technologie is matuur en wordt al in België toegepast voor de vrachtwagens.
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De European GNSS Agency heeft een document53 opgesteld waarin het gebruik van GNSS-technologie
bij elektronische wegenheffing wordt toegelicht. In dat document wordt een aantal voordelen genoemd van GNSS ten opzichte van DSRC:
- Omgevingsfactoren en kosten: Er hoeven alleen portieken met ANPR-camera’s over de weg te
worden geplaatst voor handhaving. Voor de registratiefunctie zijn geen portieken nodig. In
vergelijking met een heffingssysteem op basis van DSRC is daardoor circa 80% minder wegkantinfrastructuur nodig.
De investeringskosten bedragen in het geval van een GNSS-systeem op het gehele wegennet ongeveer 0,4-0,7 miljard euro, waarvan de registratie-eenheden een groot deel uitmaken54. De kosten voor handhaving werden in eerste instantie geschat op 16% van deze
totale kosten55.
De studie van 4icom – Steer Davis Gleave uit 201556 geeft aan dat bij een tolnetwerk met
een lengte van meer dan 5.000 kilometer een GNSS-gebaseerd systeem te verkiezen is
boven een systeem gebaseerd op DSRC.
Het nadeel van een implementatie op grote schaal zijn de hoge investeringen in het eerste
jaar in technologie (registratie-eenheden, ANPR-camera’s). Daarbij komt nog dat registratie-eenheden op basis van GNSS-technologie binnen afzienbare tijd misschien technisch
achterhaald zullen worden door apps etc. Hier kan aan tegemoet worden gekomen met
een gefaseerde invoering.
- Lage transactiekosten: De kosten voor datatransmissie van de RE naar de centrale systemen
zijn laag en zullen naar verwachting nog verder dalen.
- Opbrengstpotentieel: de registratie-eenheden kunnen ook worden gebruikt als platform voor
aanvullende toepassingen (value added services, bijvoorbeeld fleet management, realtime
verkeersinformatie).
o De data kan opengesteld worden aan externe ontwikkelaars die gegevens gebruiken
om apps, kaarten en andere hulpmiddelen te maken die van nut voor de samenleving
kunnen zijn of die commerciële waarde hebben. Denk aan reisplanners, OV-trackers
of zelfs een MaaS-oplossing voor Vlaanderen. Dit zijn veelbelovende pistes om een
wegenheffing met GNSS kostenefficiënt te maken. Hier speelt wel het probleem dat
de GNSS/CN-technologie matuur is wat gespecialiseerde (dure) registratie-eenheden
betreft, maar dat bijvoorbeeld 2025 mogelijks vroeg is voor een open markt gebaseerd
op apps die de gebruiker zelf op de smartphone installeert. Verder onderzoek naar de
gegevensbescherming is hier nodig (zie juridisch luik).
- Geografische uitbreidbaarheid: het is eenvoudig om nieuwe wegen toe te voegen aan het tolnetwerk. Er is in dat geval enkel bijkomende handhavingsapparatuur nodig. Geografische uitbreidbaarheid van GNSS is één van de sterke punten ten opzichte van ANPR en DRSC als alternatieve technologie.
- Flexibiliteit: Om de doelstelling m.b.t. het verminderen van de congestie nauwkeurig in te vullen voor elke weg, is GNSS de beste oplossing. Met GNSS kan de wegenheffing op maat worden
gemaakt om te voldoen aan de transport- en milieubeleidsresultaten die het Vlaams Gewest
wil bereiken. Eén van de echte sterke punten van de GNSS-oplossing is de flexibiliteit en het
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European GNSS Agency (2015) GNSS Adoption in Road User Charging in Europe, Issue 1
Er werd hier initieel verondersteld dat er voor alle reguliere gebruikers (7 miljoen) zo één moet voorzien worden.
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In het begin van het onderzoek werden deze globale schattingen van de kosten gemaakt, die later werden
verfijnd.
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4icom – Steer Davis Gleave Study on “State of the Art of Electronic Road Tolling” MOVE/D3/2014-259, October
2015.
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potentieel om aan veranderende beleidsbehoeften te voldoen. Als bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in bepaalde steden een probleem wordt, kan er gereageerd worden door de kosten in de
zwaarst getroffen gebieden te verhogen. Als besloten wordt dat het gebruik van de auto in
een bepaald gebied op een bepaald tijdstip beperkt moet worden, kan het schema eenvoudig
gewijzigd worden. Als een gemeenschap zich zorgen maakt over het effect van auto's op de
leefbaarheid van hun buurt, is het mogelijk om de kosten eenvoudig aan te passen om het
autogebruik te sturen. GNSS is bij uitstek geschikt om te beprijzen naar verschillende principes
(tijd, afstand, plaats, voertuigtype, milieukenmerken, et cetera) en kan snel en kosteneffectief
worden aangepast aan veranderende behoeften en is daardoor toekomstbestendig. Vanuit
beleidsoverwegingen kan het ook interessant zijn om het tarief in realtime aan te passen, bv.
bij files, smog alarm, wegenwerken, ongevallen. Dit kan technisch, door vooraf gedefinieerde
sets van zulke ‘real time aanpassingen’ in het systeem te steken. Het is echter van vitaal belang
dat de backoffice is ontworpen met deze toekomstige flexibiliteit in gedachten. ANPR en DSRC
zijn beperkter in hun vermogen om het gebruik te volgen en te beïnvloeden, en hebben dus
een beperkter potentieel om de beleidsdoelstellingen te bereiken. Om alles in de buurt van de
mogelijkheden van GNSS te bereiken, zou een uitgebreid en kostbaar netwerk van ANPR-camera’s en RSE nodig zijn. GNSS profiteert ook maximaal van de opkomst van nieuwe technologie en kan zo goedkoper en krachtiger worden naarmate de technologie zich ontwikkelt.
Hoewel afhankelijk van de systeemvereisten en het geïmplementeerd ontwerp, is GNSS als
technologie voor een wegenheffing de meest toekomstbestendige. Zulk systeem kan, zelfs als
het op een zodanige manier geïntroduceerd wordt dat een registratie-eenheid een vereiste is,
later blijven werken met mobiele telefonie of met een andere technologie voor de registratieeenheid.
Verkeersmanagement: Beleidsmakers en wegbeheerders kunnen de geanonimiseerde en geaggregeerde data gebruiken voor verkeersanalyse en-sturing. Op GNSS gebaseerde systemen
hebben het voordeel dat ze de werkelijke bewegingen van alle voertuigen die zijn uitgerust
met een GNSS-apparaat in real-time of bijna-real-time kunnen volgen. Dit creëert onschatbare
gegevens, die gebruikt kunnen worden om te begrijpen hoe verkeer beweegt, waar de knelpunten zijn, waar de herkomsten en bestemmingen zijn, op welk tijdstip mensen zich verplaatsen, e.a. Van zo’n volgsysteem kan uiteraard gepercipieerd worden dat het een grote impact
op de persoonlijke levenssfeer kan hebben. Door technologische oplossingen kunnen de privacy issues echter afdoende afgedekt worden.

Om zo veel mogelijk dienstverleners toegang tot de markt te geven, wordt best maximaal aangesloten
op reeds aanwezige systemen en oplossingen (in binnen- en / of buitenland), te vermijden dat aanzienlijke investeringsbudgetten dienen te worden besteed aan de ontwikkeling en uitrol van nieuwe
en/of complexe oplossingen die specifiek zouden zijn voor de heffing in Vlaanderen. Daarbij kan in
eerste instantie gedacht worden aan de bestaande EETS-providers, waarvan een aantal reeds geregistreerd en geaccrediteerd zijn voor het systeem van kilometerheffing in België. Dit betekent dat zij
reeds oplossingen hebben ontwikkeld voor GNSS-gebaseerde registratie tot en met inning en doorstorting. Ook andere potentiële service providers beschikken reeds gedeeltelijk over oplossingen die
mogelijks kunnen ingepast worden in een systeem van wegenheffing. Daarin treffen we verschillende
technologieën aan, waaronder ook GNSS (bv. track & trace bedrijven). Door gebruik te maken van
GNSS technologie kan dus gekozen worden voor een architectuur die aansluit op reeds bestaande systemen en oplossingen, zodat de incrementele ontwikkelingskosten beperkt worden en toetreding tot
het systeem wordt gefaciliteerd.
GNSS als technologie is ook het best geschikt voor het huidige EU-beleid, dat sterk leunt op de internalisering van externe kosten en het beginsel dat de gebruiker betaalt. Het systeem is ook ideaal aangepast aan de EETS. Mogelijke drempels voor grensoverschrijdend gebruik van registratie-eenheden
zijn inmiddels weggenomen als gevolg van de nieuwe Europese regelgeving op het gebied van roaming.
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Conclusie
Analyse toont aan dat voor een “slimme” gebiedsdekkende kilometerheffing de meest voor de hand
liggende oplossing voor het primair systeem die is waarbij gebruikers een Registratie-eenheid (RE)
gebruiken die met GNSS/CN werkt. GNSS/CN lijkt de enige aangewezen oplossing. ANPR of DSRC zijn
enkel alternatieven op een beperkt netwerk, zoals alleen de snelwegen. Daarbij wordt ANPR verkozen,
omdat DSRC registratie-eenheden vereist, minder geschikt is voor een gefaseerde invoering en mogelijks verouderd is.
Een wegenheffing met GNSS/CN vereist geen wegkantinfrastructuur voor de heffing – uiteraard wel
voor de handhaving (ANPR-camera’s) (zie verder hoofdstuk 7).

Processen in het primair systeem
In het onderzoek werd uitgegaan van een aantal vaste uitgangspunten, waarvan de belangrijkste zijn:

-

het marktmodel is ‘open’: in lijn met de EETS-richtlijn wordt geopteerd voor een marktmodel
waarin, naast een door de overheid via een overheidsopdrachtenprocedure aangewezen Preferred Service Provider (PSP) ook andere toldienstaanbieders (zogenaamde (E)ETS-aanbieders)
toldiensten kunnen aanleveren;
- de overheid doet voor de realisatie van het wegenheffingssysteem beroep op de private
markt;
- De gebruikers zijn vrij hun Service Provider te kiezen.
In het primair systeem zouden volgende processen vanaf de satellietpositionering tot en met het betalen van de tol integraal worden uitgevoerd door elke individuele Service Provider (SP) (in de veronderstelling dat er geen gebruik gemaakt wordt van een centrale map-matcher), zowel door de (E)ETS
Providers als door de Preferred Service Provider (PSP). Dit systeem valt uiteen in 7 stappen. Voor elk
van onderstaande stappen werden ook preliminaire performantie-indicatoren (KPI’s) opgesteld, die
later zouden kunnen verfijnd worden in een competitieve dialoog met de markt.
1. Registratie en installatie van de RE
Alvorens de gebruiker op het wegennet kan rijden, dient hij een RE te installeren en een contract met
een (P)SP naar keuze aan te gaan. Gebruikers die een contract door enig (E)ETS SP is geweigerd, of die
om één of andere reden geen contract met een (E)ETS-SP wensen, moeten zich kunnen registreren bij
de PSP. De RE dient eenvoudig zelf door de gebruiker geïnstalleerd te kunnen worden (of de app gedownload), waarbij men zelf zijn gegevens registreert in het systeem.
2. Bepalen van de voertuigpositie met een RE
De wegenheffing zou gebeuren met toestellen die gebruik maken van zowel GNSS als CN waardoor
een real-time registratie van het aantal gereden kilometers, het tijdstip en de plaats van deze kilometers mogelijk is. De RE 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.
In de huidige RE’s voor de kilometerheffing voor vrachtwagens is ook een DSRC aanwezig als dubbele
check zodat via Road Side Equipment (RSE) kan nagegaan worden of de registratie-eenheid aanstaat
en werkt. Het lijkt opportuun om de RE hiervan niet verplicht te voorzien, omdat zo het gebruik van
een (eigen) gsm of in-car telematica als RE uitgesloten zou worden.
Om een goede gedragswijziging te verkrijgen moet de gebruiker liefst zoveel mogelijk informatie (feedback) in real-time ontvangen. Het precieze tarief en betaalde bedrag is echter niet per se beschikbaar
in de RE, die in principe alleen geo-data doorgeeft. In de markt ziet men immers doorgaans thin RE’s
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(in plaats van thick RE’s die de map matching (bepaling van de gereden route op basis van GPS-locatiepunten) en tolberekening in de RE zelf uitvoeren), onder meer omwille van de hogere kwaliteit van
centrale en non-real time map matching en de prijs.
Daarom zou als eis kunnen gesteld worden dat de gebruiker op verzoek op eenvoudige en op veilige
wijze kennis kan nemen van een indicatie van het ter plaatse geldende tarief en eventueel een indicatieve cumulatieve ritprijs. Dit is geen eis voor een display op de RE, hoewel de technische oplossing in
de praktijk daar meestal wel op zal neerkomen. Ook zou de gebruiker zijn rit achteraf moeten kunnen
verifiëren, bv. via een onlineapplicatie, gedurende de wettelijk hiervoor voorziene termijn.
Testen en certificatie zou op dezelfde manier als bij Viapass kunnen geregeld worden. Dit is compatibel
met zowel fysieke RE’s als apps op smartphones.
3. Communicatie van de voertuigpositie naar de SP
Communicatie van de GNSS-data verloopt live en vereist dus een mobiele verbinding. Men zou een
systeem kunnen opzetten waarbij alle positiedata in de RE wordt gestockeerd tot de trip afgelopen is,
en dan in bulk wordt doorgezonden. Dit verhoogt evenwel het risico dat de gebruiker zijn GNSS-data
niet op tijd doorstuurt omdat hij zijn RE te snel afzet en/of niet meer rijdt de komende dag(en), en
bijgevolg niet in regel is met de wegenheffing. Bovendien is (zoveel als mogelijk geanonimiseerde) realtime data gewenst door het Vlaams Gewest omwille van toepassingen voor verkeersmanagement.
4. Berekenen van routes en tarieven
In deze stap wordt de route bepaald op basis van de positiedata, en het tarief op basis van de routes.
Het Vlaams Gewest is verantwoordelijk voor het onderhoud van de Toll Context Data (die de gegevens
m.b.t. het wegennet en tarieven voor het systeem van wegenheffing in Vlaanderen bevat), die wordt
verstrekt met het oog op map-matching en de berekening van de rit.
5. Inning en afdracht van de wegenheffing
Het factureren en innen van de verschuldigde heffing heeft als technische implicaties dat de gewenste
betaalmethoden moeten voorzien zijn, dat de heffing tijdig en integraal wordt geïnd en afgedragen
aan het Gewest.
6. Klantendienst
Er dient er een centraal call center te worden voorzien waar gebruikers met (algemene) vragen inzake
wegenheffing terecht kunnen. Deze centrale dienst kan specifieke vragen vervolgens dispatchen naar
het call center van de betrokken SP.
De kernelementen van het EETS-marktmodel is nl. een “end-to-end” systeem waarbij gebruikers in
principe slechts één aanspreekpunt hebben: hun SP. De SP wordt dus ook verondersteld een klantendienst te beheren voor zijn gebruiker.
7. Aanleveren van data door de SP aan het Gewest, het Handhavingscentrum en de Coördinerende instelling (CI)
Alle SP’s zouden gevraagd worden hun positie- en/of routedata aan te leveren aan het Vlaams Gewest,
Handhavingscentrum en Coördinerende instelling, met het oog op de inning, handhaving en beleidsen operationele werking van de Vlaamse overheid.
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Vereisten voor universele dienstverlening door de Preferred Service Provider (PSP)
Aan de Preferred Primary Service Provider (PPSP) zullen een aantal extra eisen gesteld worden. De
PPSP levert end-to-end diensten aan de Gebruikers die gelijkaardig zijn aan de diensten zoals aangeboden door de EETS Providers, maar ook bepaalde additionele “universele” diensten (zoals bepaald in
de overeenkomst met coördinerende instelling).
De belangrijkste taak van de PPSP is het (verplicht) afsluiten en beheren van de overeenkomst met
gebruikers die er niet in slagen een overeenkomst af te sluiten met een (E)ETS Provider, of dit om
één of andere reden niet wensen.
Deze taken zouden een aantal extra eisen impliceren:
- Eisen aan de registratie en installatie van de RE, en aan de RE zelf: voldoende servicepunten,
werkbaar in alle voertuigen, steeds een beschikbare RE, aanbieden van een leen-RE, …
- Eisen aan de klantendienst: bereikbaarheid, taalwetgeving, …
- Eisen aan de opzet en tijdige opstart van het systeem: een functionerend en getest systeem
voor alle gebruikers, vanaf de eerste dag. Dit is een zware eis voor een nieuw systeem (kilometerheffing lichte voertuigen), op alle wegen, in een gebied met een dicht wegennet, een
zeer hoog aantal gebruikers, waarvan bovendien veel buitenlandse gebruikers. Het is daarom
interessant om verder te overwegen of de wegenheffing gefaseerd kan ingevoerd worden
(zie verder).
- Eisen naar beschikbaarheid van verschillende betalingsmethoden
- Eisen naar het aanbieden van verschillende talen
- Naast bovenstaande taken, zou de PPSP ook Value Added Services (VAS) moeten ontwikkelen
op vraag van de overheid. Omdat nog niet gekend is welke VAS van toepassing zullen zijn,
moet de PPSP zoveel mogelijk werken met een open systeemarchitectuur.
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7 Secundair systeem, handhaving en boetes

Het secundair systeem (SS)
Het secundair systeem zal waarschijnlijk vooral gebruikt worden door occasionele gebruikers. Het gaat
om gebruikers die
- een probleem ervaren met het primair systeem (door eigen toedoen, of door problemen met
het systeem), of
- om eender welke reden niet willen gebruik maken van het primair systeem.
Omdat er jaarlijks enkele miljoenen occasionele gebruikers worden verwacht, is het de moeite om
zoveel mogelijk te investeren in het gebruiksgemak van deze gebruikers. Als eerste is het nuttig om
het primair systeem zo toegankelijk mogelijk te maken zodat men zoveel mogelijk gebruik maakt van
dit primair systeem. Occasionele gebruikers zouden net zoals reguliere gebruikers ook een registratieeenheid in het primair systeem kunnen gebruiken, al dan niet geleend. Daarnaast kunnen ze opteren
om het secundair systeem te gebruiken. Een zekere meerprijs van de heffing in het secundair systeem
(zie verder) kan een impuls vormen voor het gebruik van het primair systeem.
Het is ook duidelijk dat dit secundair systeem geen apparatuur in het voertuig (zoals een gsm of ander
toestel) moet vereisen.
Uit de analyse kwamen meerdere opties voor de inrichting van het secundair systeem naar boven, elk
met zijn eigen voor- en nadelen, waartussen een afweging dient gemaakt te worden. Hieronder worden kort de verschillende mogelijkheden toegelicht:
Welke technologie?
Dit is altijd een inboeksysteem. Dit kan bv. via het internet en/of via ticketmachines die langs het wegennet geplaatst zijn. Voor de registratie in het secundair systeem moeten ook fysieke servicepunten
voorzien worden. Het minimum aantal nodige servicepunten wordt geschat op ongeveer 2.000.
Er wordt vertrouwd op een ANPR-handhavingssysteem om niet-betaling of afwijkingen van het aangegeven gebruik te identificeren.
Tariefmethodologie en tariefzetting?
- Een secundair systeem waarbij de gebruiker een bedrag per tijdseenheid (bv. 24 uur) of voor
een vast aantal kilometer betaalt. De gebruiker meldt zich aan in het systeem en koopt een
elektronisch (dag)ticket.
- Een secundair systeem waarbij de gebruiker een bedrag per route betaalt. De gebruiker meldt
zich aan in het systeem en geeft aan van waar naar waar hij plant te rijden, én langs welke
route. Hij koopt vervolgens een routeticket. (deze optie lijkt het meest opportuun – zie hieronder voor onderbouwing)
Wanneer er een systeem wordt beoogd waarbij de gebruiker een routeticket koopt, rijst op juridisch
vlak enerzijds de vraag hoe omgegaan moet worden met afwijkingen van de vooraf opgegeven (en
betaalde) route. Een gebruiker die verplicht moet rondrijden door een wegversperring of andere niet
te voorziene gebeurtenissen, zou hiervoor immers niet gesanctioneerd mogen worden. Terwijl iemand
die bijvoorbeeld zijn bestemming wijzigt, wel gesanctioneerd moet kunnen worden.
Mogelijke oplossing bestaat erin om de gebruikers een toelage op de route aan te rekenen, waardoor
vooraf gedefinieerde afwijkingen inbegrepen kunnen worden verondersteld.
Anderzijds dient erover gewaakt te worden dat gebruikers van het secundair systeem niet (zonder
verantwoording) ongelijk behandeld worden doordat zij steeds het hoogste tarief moeten betalen
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(omdat het systeem niet toelaat om het tijdstip te bepalen waarop de route zal afgelegd worden).
Te grote afwijkingen t.o.v. de prijs in het primair systeem kunnen onaanvaardbaar zijn, het is echter
moeilijk om hier een cijfer op te plakken. De meerprijs moet wel in verhouding staan met de administratieve kosten en het gemiddelde kost voor het infrastructuurgebruik. Dit geldt des te meer omdat
er bij dit secundair systeem een risico is op een schending van de principes van vrij verkeer en discriminatie van niet-ingezeten in vergelijking met het primaire systeem. Dit systeem zal immers vermoedelijk vooral door niet-ingezeten en andere occasionele gebruikers gebruikt worden. Dit risico is weliswaar beperkter indien niet-ingezetenen de keuze hebben tussen het primair en het secundair systeem, zoals voorgesteld.
Een louter tijdsgebonden secundair systeem (cfr. vignet om voor een welbepaalde periode het ganse
Vlaamse wegennet te gebruiken) wordt vooralsnog juridisch niet mogelijk geacht, gelet op de onmogelijkheid blijkens het voorstel tot wijziging van de Tolrichtlijn om nog nieuwe tijdsgebonden systemen
in te voeren. Een vignet/tijdsgebonden systeem draagt ook niet de voorkeur van de Europese Commissie weg, ze zijn voorstander van een afstandsgebonden systeem. Een afstandsgebonden secundair
systeem waarbij het aantal kilometers binnen een welbepaalde periode dient gebruikt te worden, zou
eventueel wel een mogelijkheid zijn volgens de Europese Commissie. Het risico op herkwalificatie tot
de facto (verboden) tijdsgebonden gebruiksrecht valt evenwel niet uit te sluiten.
Ook retroactief?
- De gebruiker kan enkel voor of tijdens de rit de wegenheffing registreren en betalen.
- De gebruiker kan ook na de rit (bv. tot middernacht, binnen de 24 uur, binnen de week) de
wegenheffing registreren en betalen. (na de rit, binnen de 24 uur lijkt het meest opportuun,
wat ook in lijn is met de regeling bij de LEZ. Enerzijds geeft men de gebruiker zo meer gebruiksgemak door ook een retroactieve betaling mogelijk te maken. Anderzijds is een periode tot
middernacht niet eerlijk voor alle gebruikers (mensen die laat op de dag rijden hebben nadeel
ten opzichte van vroege rijders). Een langere periode vertraagt het handhavingsproces (omdat
moet gewacht worden tot alle transacties (ook die van het secundair systeem) binnen zijn eer
men met het handhavingsproces kan starten).

Het handhavingssysteem
7.2.1 Methode
De handhaving zou in de eerste plaats kunnen gebeuren op basis van camerabeelden van nummerplaten (ANPR-camera’s), na voorsortering door een computeralgoritme en vervolgens beoordeling
door een ambtenaar. Deze beelden (van alle passerende voertuigen) worden vervolgens vergeleken
met de data aangeleverd door de Service Providers (SP’s). Deze data omvatten noodzakelijk alle ritten
van alle voertuigen (positie en / of routedata, het betaalde tarief en heffing en de gegevens van de
gebruiker en het voertuig).
Voor elk camerabeeld van een nummerplaat moet worden gecheckt of het een voertuig betreft dat de
wegenheffing betaald heeft, in het primair of secundair systeem. Zonder deze gegevens is handhaving
onmogelijk, want er is geen enkele andere manier om te controleren of elk voertuig de wegenheffing
betaalt dan door steekproeven van camera’s te verifiëren met de routedata.
Maar ook andere technieken, waaronder datamining, kunnen worden gebruikt om te bepalen of een
geldige rit op het tolnetwerk is voltooid. Als de reis niet geldig is, wordt deze verwerkt als een handhavingsgebeurtenis en kan deze, afhankelijk van verschillende controles, leiden tot een boete.
Het streefdoel moet zijn om zoveel mogelijk processen te automatiseren, zowel die op de ANPR-data,
die op de SP-data of data van derden. Elke manuele post-processing die kan vermeden worden zal
efficiëntiewinsten met zich meebrengen.
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In theorie zou de handhaving live kunnen gebeuren – zij het dat hier praktische bezwaren bij zijn: de
connectie met het netwerk kan vertraging oplopen, de SP heeft tijd nodig om te positiedata te verwerken tot routedata, de gebruikers van het secundair systeem kunnen hun wegenheffing nog inboeken
na de reis. Het kan daarom opportuun zijn om de handhavingsprocessen in het handhavingscentrum
pas te starten 24u na de rit, wanneer alle nodige data compleet is binnengelopen.
Voertuigen die in overtreding zijn geweest, dienen te worden opgenomen op een Black List totdat de
betaling voor betreffende overtreding gedaan is. Het gebruik van zwarte lijsten ligt evenwel zeer gevoelig vanuit privacy oogpunt wegens de eraan verbonden risico’s op automatische uitsluiting en selectie op basis van een profiel. Het gebruik ervan is enkel toegelaten mits wettelijke omkadering. Vooraleer een zwarte lijst aan te leggen dient nagegaan te worden of er geen minder verregaande risicobestrijdingsmaatregelen of preventiemaatregelen volstaan en dient men de belangen af te wegen, rekening houdend met de mate waarin een geregistreerde persoon uitgesloten wordt van een dienst.
Tevens dient maximaal rekening te worden gehouden met de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

7.2.2 Handhavingscentrum
De handhaving moet noodzakelijkerwijs bij een centraal punt liggen, omdat er in een EETS-systeem
meerdere SP’s kunnen zijn waarvan de routedata met cameradata moet vergeleken worden.
Volgend uit de analyse m.b.t. het marktmodel, is er vanuit gegaan dat de handhavingsdienst door de
Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) zal worden geleverd. De omvang van de handhavingsoperatie voor
het uit te rollen systeem van wegenheffing zal echter aanzienlijk groter zijn dan voor de kilometerheffing voor het vrachtvervoer, en wat nu reeds gebeurt voor de verkeersbelastingen. De dienst zal aanzienlijk meer mensen vereisen en er wordt verwacht dat de interactie met het publiek veel complexer
zal zijn dan bij de vrachtwagens, wat gespecialiseerde klantenservice-vaardigheden vereist.

7.2.3 Uitrusting
Gezien het wegennet in scope 70.000 kilometer lang is, is het onmogelijk om op elke hoek van de straat
een camera te plaatsen. Daarom moet men ervoor zorgen dat de gepercipieerde pakkans voldoende
hoog is om ontduiking te ontmoedigen. Een berekening leidt tot minstens 550 Road Side Equipment
(RSE) stations met ANPR-camera’s (zowel vaste als flexibele/mobiele) om een goede dekking te verkrijgen.
De prijs hiervan hangt sterk af van het potentieel medegebruik van camera’s van derden. Omdat camera’s duur zijn, is het zeker opportuun om proberen gebruik te maken van data van bestaande of
toekomstige ANPR-systemen van andere partijen. Er is bijvoorbeeld het lopende project dat uitgevoerd wordt door de federale politie, waardoor een uitgebreider ANPR-netwerk beschikbaar zou kunnen komen en waar de verkregen beelden zouden geconsolideerd worden in één enkele database.
Uit het onderzoek blijkt dat het interessant is om voor snelwegen uit te gaan van Stationary Road Side
Equipment (SRSE), en voor gewenst- en gemeentewegen van verplaatsbare Flexible Road Side Equipment (FRSE). De FRSE kan leiden tot een grotere perceptie van pakkans op het zeer uitgebreide wegennet dan wat met SRSE haalbaar kan zijn. Bovendien kan zo flexibel omgegaan worden met de onzekerheid over de beste locaties voor handhaving. Additioneel kan Mobile Road Side Equipment
(MRSE) en Handheld Road Side Equipment (HRSE) voorzien worden om voertuigen staande te houden
wanneer ze op de Black List staan (dus een eerdere rit niet betaald hebben).
Ook bij hergebruik van camera’s van derden, zal een eigen cameranetwerk dat voldoende uitgebreid
is moeten worden opgebouwd om de handhaving van de wegenheffing op rechtmatige wijze te verzekeren.
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Eveneens moeten de nodige wetgevende aanpassingen doorgevoerd worden:
-

-

Voor het gebruik van eigen ANPR camera’s m.o.o. de handhaving is er nood aan specifieke
(decretale) wetgeving vermits deze doeleinden niet (volledig) kaderen binnen de Camerawet
van 21 maart 2007. Deze specifieke wetgeving dient de plaatsing en het gebruik van deze camera’s te regelen. Voor zover met deze ANPR camera’s eveneens de doeleinden van de Camerawet57 worden nagestreefd, dienen de strikte voorwaarden voor het plaatsen van camera’s
op niet-besloten plaatsen van de Camerawet nageleefd te worden. Dit wordt vermeden indien
de eigen ANPR-camera’s enkel voor de wegenheffing worden gebruikt.
Ook voor het hergebruiken van ANPR camera’s van bv. politiediensten is er nood aan specifieke (federale) wetgeving, vermits er hiervoor geen grondslag bestaat onder de huidige wetgeving (bv. wet van 5 augustus 1992 op het Politieambt). De Gegevensbeschermingsautoriteit
(GBA) oordeelde eerder al dat koppelingen van ANPR camera’s van de politie met andere databanken aan strikte voorwaarden onderworpen moet zijn die minstens in een uitvoeringsbesluit moeten worden vastgelegd. Het hergebruiken van bestaande camera’s voor nieuwe doeleinden is problematisch onder de privacywetgeving gelet op (i) een gebrek aan rechtmatige
basis, (ii) de introductie van nieuwe doeleinden en (iii) de privacy risico’s bij het koppelen van
databanken en combineren van gegevens.

7.2.4 Boetemethodologie
De voorgestelde boetemethodologie rust op 2 pijlers:
- De boete voor niet-naleving van de wegenheffing dient voldoende hoog te zijn zodat de resulterende gepercipieerde winst door misbruik klein is ten opzichte van de gepercipieerde straf.
- Er is een voldoende grote gepercipieerde pakkans.
Het boetebedrag, de pakkans en effectieve inning van de boete bepalen samen de naleving van de
regel. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat er niet alleen een primair systeem is voor de wegenheffing, maar ook een secundair systeem (zie verder). De boete komt dus pas nadat de gebruiker al de
mogelijkheid heeft gehad om zich in regel te stellen wanneer hij/zij problemen zou ervaren (zoals bv.
een platte batterij), tot bv. 24 uur na de rit.
Hoogte van de boete
De hoogte van een boete kan best afgestemd worden op andere ontheffingen van een zelfde aard, bv.
voor zwartrijden op de trein. Ook dient de hoogte afgestemd te zijn op het tarief van de wegenheffing,
waarbij de boete niet lager mag zijn dan de wegenheffing voor een lange rit. De boete voor niet naleving van de wegenheffing dient immers voldoende hoog te zijn zodat de resulterende gepercipieerde
winst door misbruik klein is ten opzichte van de gepercipieerde straf. Hiervoor is het nodig dat de boete
hoger is dan wat (zo goed als) elke gebruiker maximaal aan wegenheffing kan betalen gedurende een
dag gezien voorgesteld wordt om maximaal 1 boete per dag aan te rekenen. Gebruikers krijgen best
dezelfde boete, onafhankelijk van de oorzaak van de overtreding, zodat het hoogste tarief als minimum moet worden genomen.
Neemt men als rekenvoorbeeld een boete van 100 euro, dan kan men stellen dat die hoger/gelijk is
dan 500 kilometer rijden aan 20 eurocent/kilometer. Dit lijkt voldoende om te vermijden dat gebruikers een lange rit gaan ‘omruilen’ voor een boete, gesteld dat de pakkans voldoende hoog is.
Een boete van 100 euro valt ook in dezelfde grootteorde als soortgelijke boetes en zal dus naar alle
waarschijnlijkheid als fair worden gepercipieerd.
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Doeleinden van de Camerawet: voorkomen, vaststellen of opsporen van misdrijven tegen personen of goederen of overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet, controleren van naleving van gemeentelijke reglementen of handhaven van de openbare orde.
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Overige modaliteiten
Verder worden de volgende modaliteiten uitgewerkt voor het boetesysteem:
•
•
•

•

Aangezien er een secundair systeem wordt voorzien voor weggebruikers die een probleem
ervaren met het systeem, al of niet door eigen toedoen (vergissing, batterij plat, …) maakt het
boetesysteem geen verder onderscheid volgens het type van de overtreding.
De boetes worden best verhoogd bij herhaalde niet-betaling, bv. 200 – 500 – 1.000 euro. Dit
is zeer gebruikelijk, en wordt ook bij het openbaar vervoer, parkeren etc. toegepast.
Er wordt afgeraden om te werken met een coulance periode waarin men tijdens een bepaalde
periode na de opstart van het systeem geen boetes uitreikt. Er wordt aangeraden om eerder
te focussen op een duidelijke communicatie naar de gebruikers voorgaand aan (en tijdens) de
opstart van het systeem.
Er wordt aangeraden om het aantal boetes dat men op een kalenderdag kan oplopen te beperken tot één en in de opstartfase het aantal boetes te beperken tot één per week.

7.2.5 Handhaving van buitenlandse voertuigen
“Buitenlandse voertuigen” (voertuigen met een buitenlandse kentekenplaat alsook voertuigen met
een Belgische kentekenplaat die niet in het Vlaamse Gewest ingeschreven zijn) kunnen de wegenheffing betalen via het primair of secundair systeem.
Indien voertuigen met een buitenlandse nummerplaat dit niet doen en overgegaan moet worden tot
het handhavingsluik van de wegenheffing, is de inning van de wegenheffing op twee punten problematisch: enerzijds de identificatie van de eigenaar/bestuurder van de wagen en anderzijds de invordering.
Wat betreft de identificatie zal dit euvel worden verholpen door de nieuw aangenomen EETS-richtlijn58, waarin wordt voorzien in een mechanisme van grensoverschrijdende gegevensuitwisseling. Dit
geschiedt via een automatische zoekopdracht in een nationale databank van de andere Lidstaat.
Wat betreft de invordering, voorziet de EETS-richtlijn niet in een bijzondere bijstand bij de invordering.
Er zal voor de gehele Belgische staat slechts één entiteit zijn die geautomatiseerde zoekopdrachten uit
kan voeren via EETS. Vermits verschillende gewesten een heffing beogen in te voeren, en ook in het
licht van de kilometerheffing voor vrachtwagens, veronderstelt dit het aanwijzen van de bevoegde
entiteit die geautomatiseerde zoekopdrachten uitvoert. Er moet dan in lijn met de gegevensbeschermingsregelgeving in een uitwisseling tussen de Vlaamse, bevoegde dienst en het nationale contactpunt
voor België worden voorzien.
Aan de problematiek van de invordering zou kunnen worden geremedieerd door de betrokken personen te onderscheppen van zodra zij zich op het Vlaamse wegennet begeven en een onmiddellijke inning op te leggen. Omdat er met een offline handhaving zou gewerkt worden (verwerking van routegegevens een dag na de feiten, en de mogelijkheid om gebruik te maken van het secundair systeem
tot 24u na de rit), kan een onmiddellijke invordering alleen wanneer een wegenheffing uit het verleden
niet betaald is, zowel bij Belgen als voor buitenlanders.
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Richtlijn 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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8 Implementatie

Het markt- en organisatiemodel
Een performant systeem van wegenheffing vereist een weloverwogen markt- en organisatiemodel:
een geoliede, doordacht vormgegeven samenwerking tussen diverse private en publieke actoren, en
dit in een context van een evoluerend Europees kader, een streven naar interoperabiliteit en een op
vandaag nog niet bevestigde mate van interesse van potentiële (E)ETS-providers in een wegenheffing
systeem voor lichte voertuigen. Tevens bepaalt het marktmodel mee of het project straks succesvol
en kostenefficiënt in de markt kan worden gezet.
Op basis van eigen analyses en de input vanuit de internationaal uitgevoerde marktconsultatie zijn
verschillende mogelijke marktmodellen uitgewerkt. Hieruit resulteerde een basis markt- en organisatiemodel, en vier variante modellen.
Voor alle modellen geldt dat:
- Het markt- en organisatiemodel dient opgebouwd te worden in lijn met de EETS-richtlijn, o.a.:
o een maximaal open marktmodel met een reële mogelijkheid tot toetreding voor andere
(E)ETS Providers (SP’s) dan de Preferred Service Provider (PSP) tot het primair systeem,
mits zij aan de voorwaarden van een vooraf door de Toll Charger te publiceren tolgebiedverklaring voldoen, en een bilaterale overeenkomst met de Toll Charger ondertekenen.
o Uit de marktconsultatie bleek op heden geen erg grote interesse: enkele EETS-dienstaanbieders, die op heden ook reeds actief zijn in de vrachtwagenheffing, waren aanwezig en
gaven aan vooral interesse te hebben voor de professionele markt met grote vloten eerder
dan de particuliere markt. Andere type spelers waarvan enige interesse verwacht werd,
zoals bedrijven actief in fleet management, track&trace, ... hebben niet deelgenomen aan
de marktconsultatie. Gezien het vroege stadium (studiefase) waarin de markt werd geconsulteerd, lijkt het evenwel te vroeg om hieruit reeds te besluiten dat er geen interesse
vanwege zulke partijen zou zijn. Eerder dient hieruit te worden geconcludeerd dat bij een
eventuele implementatie van een systeem van wegenheffing een erg proactieve benadering van zulke partijen aangewezen is. Uit het onderzoek blijkt aldus het belang van een
open marktmodel.
o Gebruikers zijn vrij hun SP te kiezen, en hebben met hem een privaatrechtelijke (contractuele) verhouding;
o één Nationaal contactbureau per lidstaat, dat als contactbureau optreedt voor potentiële
EETS-providers die hun diensten willen aanbieden in één of meerdere van de toldomeinen
in België;
o één onafhankelijke Bemiddelende instantie per lidstaat, voor bemiddeling tussen EETSproviders, de Toll Chargers en in voorkomend geval de Coördinerende instelling.
- Wat handhaving betreft, wordt de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) als Handhavingscentrum (HC)
verantwoordelijk voor de handhaving, gelet op zijn expertise betreffende verkeersfiscaliteit in al
zijn facetten.
- De inkoop van handhavingsapparatuur (camera’s) gebeurt bij een Enforcement Equipment Provider (EEP) die tevens diensten aanbiedt inzake onderhoud en de periodieke verplaatsing van flexibele handhavingsapparatuur.
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De belangrijkste diversifiërende kenmerken (invulling) van deze modellen zijn:
- Basismodel: geïntegreerde contractering van het primair en secundair systeem bij Preferred
Service Provider (PSP), waarbij PSP en (E)ETS-providers (SP’s) ook map-matching/ tolberekeningsdiensten uitvoeren, de handhavingsdiensten die opgenomen worden door het Handhavingscentrum en de Communicatiedienst door de Coördinerende instelling
T.o.v. dit basismodel variëren de varianten als volgt:
- Variant 1: afzonderlijke contractering van primair en secundair systeem, de Communicatiedienst wordt opgenomen door de Toll Charger
- Variant 2: afzonderlijke contractering van primair systeem, secundair systeem door Toll Charger geëxploiteerd en de Communicatiedienst wordt opgenomen door de Toll Charger
- Variant 3: afzonderlijke contractering van map-matching/tolberekening
- Variant 4: afzonderlijke contractering van handhavingsdiensten
Het basis markt- en organisatiemodel kan als volgt grafisch weergegeven worden:

De belangrijkste uitgangspunten en gemaakte keuzes in dit basismodel zijn:
- Eerste keuze binnen het basismodel is dat de Vlaamse overheid het gehele systeem van wegenheffing aankoopt als een reeks van afzonderlijk gecontracteerde servicecontracten (in tegenstelling tot bv. de loutere aankoop van uitrusting/systemen).
- Het basismodel voorziet één Preferred Service Provider (PSP) voor het primair en secundair
systeem.
- Elke service provider (PSP alsook (E)ETS providers) staat zelf in voor de end-to-end dienstverlening, met inbegrip van map-matching en tolberekening.
- Een reeks ondersteunende handhavingsdiensten (bv. datamining) worden door het Handhavingscentrum intern uitgevoerd.
- De Communicatiedienst, die instaat voor de uitvoering van de algemene communicatie, wordt
door de Coördinerende instelling opgenomen.
Het basis marktmodel en de vier varianten werden getoetst aan een ruim afwegingskader bestaande
uit 22 elementen. Uit die analyse blijkt dat elk model een aantal voordelen en nadelen met zich meebrengt, voornamelijk op vlak van marktverstoring of monopolievorming, eenvoud in aansturing door
overheid, het bestaan van mogelijke interface risico’s en het sturen van de Gebruikers naar het primair
systeem.
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Het basismodel scoort in vergelijking met de varianten relatief goed op de meeste criteria, maar vertoont toch een aantal belangrijke aandachtspunten (zie verder). Variant 1 (afzonderlijke private opdrachtnemers voor primair en secundair systeem) en variant 4 (private opdrachtnemer voor ondersteunende handhavingsdiensten zoals datamining) brengen weinig voordelen ten aanzien van het basis marktmodel en/of creëren nieuwe aandachtspunten. Het basismodel alsook deze twee varianten
zijn bijgevolg minder opportuun.
Varianten 2 en 3 zijn mogelijks wel interessant, waarbij variant 2 de voorkeur draagt m.b.t. het secundair systeem.
Variant 2, waarin het secundair systeem veeleer door de overheid zelf wordt beheerd en ingevuld,
heeft enkele interessante voordelen ten aanzien van het basis marktmodel: er wordt vermeden dat de
PSP een nog belangrijker aandeel van de markt heeft, daling afhankelijkheid van de PSP, afname van
het opstartrisico, een door de overheid ingevulde secundaire dienstverlener is neutraler t.a.v. (E)ETSproviders, en de overheid heeft geen (of minder) commerciële incentive om Gebruikers niet aan te
sporen maximaal het primaire systeem te gebruiken. Aandachtspunt is uiteraard wel dat de overheid
over de nodige middelen moet beschikken om zelf invulling te geven aan het secundaire systeem.
Schematisch kunnen we deze variant als volgt voorstellen:

In variant 3 wordt een architectuur geboden waarin de belangrijke kerntaken van map-matching en
tolberekening door een afzonderlijke, centrale dienstverlener worden aangeboden. De Gebruiker
heeft hierbij nog steeds enkel een privaatrechtelijke (contractuele) relatie met zijn (P)SP, en niet met
de map-matcher. Zowel het basis marktmodel en variant 3 hebben elk hun voor- en nadelen, en de
keuze tussen beide is niet eenduidig. Er dient in essentie een afweging gemaakt te worden over:
- de mate waarin variant 3 kan helpen om de markt meer open te stellen voor (E)ETS-providers
en de daarmee verwachte innovatie (voordeel van variant 3);
- de mate waarin een centrale map-matching tot overkoepelende kostenbesparingen leidt (vermijden van dubbel werk, vermijden van procedures voor Gebruikers tegen verschillende berekening van de tol, …);
- de mate waarin men een single-point-of failure wenst te creëren inzake map-matching en tolberekening;
- de mate dat men het capaciteits- en kredietrisico wenst te spreiden over meerdere SP’s;
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de mate waarin de end-to-end verantwoordelijkheid van de service providers wordt doorbroken en de overheid integratie- en interfacerisico op zich neemt in het kernproces van registratie en inning van de tol, en
- de mate waarin vastgehouden wordt aan een hoge (financiële) aansprakelijkheid van de SP’s
en direct afroepbare garanties (wat impact heeft op de financierbaarheid van het systeem).
Belangrijk nadeel in dit model is het doorbreken van de end-to-end verantwoordelijkheid van elke individuele dienstverlener en het ‘interface risico’ (risico op het niet of incorrect functioneren van de
interfaces tussen de partijen in het marktmodel) dat de overheid als systeemintegrator op zicht neemt.
De te realiseren kostenbesparing (die ruw wordt ingeschat op 15 miljoen euro investeringskost, of
omgerekend naar jaarlijkse systeemkost: 5 miljoen euro (incl. exploitatie- en financieringskosten, bv.
controle op correcte doorvoering van aanpassingen)) dient te worden afgewogen tegen de kostprijs
van het risico van het niet kunnen verhalen op de SP’s van problemen in de werking van SP’s omwille
van onduidelijkheden of issues in de toewijzing van verantwoordelijkheden in de onder de verantwoordelijkheid van de overheid staande interfacing. De belangrijkste reden om centrale map matching te
overwegen lijkt het faciliteren van de toegang tot de markt voor alternatieve / kleinere service providers, een premisse die in een specifieke consultatie bij de concrete aanbesteding van het systeem in
de markt moet worden afgetoetst.
Met betrekking tot de visie op het organisatie- en marktmodel voor een gebiedsdekkende kilometerheffing, concludeert het onderzoek dat elk onderzocht model zowel voor- als nadelen heeft, en voornamelijk het basismodel, variant 2 en variant 3 in functie van de wenselijkheid zullen dienen afgewogen te worden t.o.v. elkaar om hierin een (beleids)keuze te kunnen maken. Nadere keuzes in het
marktmodel zullen ook de bevindingen m.b.t. de gebruikte technologieën, handhaving, financiële haalbaarheid en juridische haalbaarheid wijzigen of verder verfijnen. Hiermee dient op een geïntegreerde
manier mee omgegaan te worden.

Aspecten van contractering
De wijze waarop de contracten tussen de diverse partijen worden vormgegeven, zal een invloed hebben op het voldoen aan de vooropgestelde doelstellingen van een systeem van wegenheffing. Hieronder worden dan ook de conclusies van het onderzoek m.b.t. aspecten van contractvorm, risico-allocatie en financierbaarheid, ESR2010-classificatie en gunningsprocedure van de voornaamste contracten
(PSP, (E)ETS SP en EEP) beschreven.
Vooral het contract met de Preferred Service Provider (PSP) vereist aandacht, en wordt hieronder
verder toegelicht.

8.2.1 Risico-allocatie PSP
Uit het onderzoek bleken een aantal kernrisico’s die zorgvuldig tussen partijen moeten worden gealloceerd:
- het capaciteitsrisico (aantal Gebruikers, aantal Gebruikers in het primaire versus het secundaire systeem, verdeling Gebruikers over PSP vs. (E)ETS providers, technologiekeuze van de
Gebruiker) is quasi onmogelijk te beheersen door private partijen en dient (mee) door de overheid te worden gedragen;
- het opstartrisico kent technische aspecten die door private partijen beheersbaar zijn, maar
ook volumeaspecten, bv. wat gebruikersondersteuning betreft) die evenmin beheersbaar zijn
door private partijen;
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het kredietrisico (risico dat de Gebruikers niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen) op de Gebruiker kan door private opdrachtnemers worden gedragen wanneer de overheid de mogelijkheden creëert om dit risico te beheersen. Meer concreet betekent dit dat de
PSP in de mogelijkheid moet zijn om gegarandeerde betaalmiddelen te vragen van de Gebruiker, en om Gebruikers die zich niet houden aan de vooropgestelde regels, op de zwarte lijst te
plaatsen zodat zij in het handhavingscircuit terechtkomen.
Een te sterk doorgedreven allocatie van deze en andere risico’s naar de private partijen zal negatieve
gevolgen hebben voor de haalbaarheid en financierbaarheid van de opdracht, wat een gebrek aan
kandidaten, een gebrek aan concurrentie, een ongunstige onderhandelingspositie van de overheid en
daardoor mogelijks een te hoge kostprijs van het systeem met zich kan brengen.
Het verdient dan ook aanbeveling om hier bij het vormgeven van de bestekdocumenten en contracten
zorgvuldig over te waken en evenwichtige oplossingen te zoeken, samen met marktpartijen, waartoe
in het bijzonder de concurrentiegerichte dialoog als gunningsprocedure geschikt is. Het is hierbij mogelijk dat op dat moment nog verfijningen gebeuren aan bv. het markt- en organisatiemodel of de
technische aspecten van het primair en secundair systeem, en handhaving.

8.2.2 Vergoedingsmodel PSP
De taakinhoud van de Preferred Service Provider kan, met het oog op het vergoedingsmodel, als volgt
worden onderverdeeld:
- taken inzake registratie van verplaatsingen, berekening en inning van tol die vergelijkbaar zijn
met de dienstverlening van een (E)ETS-provider;
- aanvullende taken van openbare dienstverlening. Dit betreft in concreto het beschikbaar houden van een voldoende groot aantal registratie-eenheden, het verplicht verlenen van diensten
aan elke (ook minder kredietwaardige) Gebruiker, het voorzien van diverse betaalmethoden
voor de Gebruikers, het aanbieden van meerdere talen voor de klantencontacten, het voorzien
van meerdere verspreidingskanalen voor de RE en het toestaan van VAS-diensten op zijn systeem.
Hieruit wordt duidelijk dat de taken van de PSP deels gelijklopen met de diensten die ook (E)ETS-providers aanleveren, en anderzijds bijkomende taken bevat die (E)ETS-providers niet aanbieden.
De vergoeding van de PSP voor het eerste luik dient maximaal aan te sluiten op het vergoedingsmodel dat voor de (E)ETS-providers wordt voorzien, die kan bestaan uit een vaste (bv. kost van de registratie, accreditatie, of ook van reclamecampagnes, etc.) en variabele component (bv. kosten betalingsverkeer, klantenbeheer, …). Op die manier kan de gelijke behandeling van tussen PSP en (E)ETSpartijen worden aangetoond en neemt het risico op klachten daaromtrent af. De hoogte van een parameter van de vergoeding kan worden gespecifieerd in functie van de grootte van de individuele service provider. Op die wijze kunnen de relatief hogere kosten van kleinere service providers worden
gedekt zonder dat overmatige vergoedingen worden betaald aan de grotere service providers. De
vaste kosten wegen immers relatief zwaarder door bij kleinere providers met een kleinere Gebruikersbasis dan bij grotere providers. Europa zal niet toelaten dat relatief kleinere service providers omwille
van een te beperkte vergoeding geen mogelijkheid hebben om de markt te betreden. Uiteraard kan
wel een drempel ingebouwd worden om extreme situaties (providers met zeer kleine gebruikersaantallen, …) te vermijden.
Voor wat betreft het tweede luik dient een vergoedingsmodel te worden uitgewerkt dat rekening
houdt met de kostenstructuur van de PSP, die ook deels uit vaste en deels uit variabele kosten bestaat.
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Daarnaast kan van de PSP geëist worden dat hij een tolinkomstengarantie ter beschikking stelt,
waarop verschuldigde maar niet tijdig afgedragen tolinkomsten kunnen worden geïnd.
Op de bruto vergoeding kunnen prestatiekortingen, onbeschikbaarheidskortingen of boetes worden
verrekend indien de PSP niet of niet volledig voldoet aan de gestelde (functionele) eisen en KPI’s.
Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen het inbouwen van een voldoende sturende prikkel en het vermijden van een overmatige penalisatie van de opdrachtnemer, wat zou kunnen resulteren in een zeer dure dienstverlening, of zelfs de weigering om deel te nemen aan de gunningsprocedure en dus een gebrek aan mededinging.
De financiële belangen van het Vlaams Gewest (de tolinkomsten) zijn een veelvoud van de financiële
belangen van de dienstverlener (de betaalde vergoeding, en de winstmarge die daaruit volgt). Het is
daarom niet realistisch om de hoogte van prestatiekortingen en onbeschikbaarheidskortingen te
koppelen aan het inkomstenverlies dat het Vlaams Gewest leidt. Evenzeer belangrijk is om een limiet
te stellen op de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.
Tenslotte kan de vraag gesteld worden in welke mate de PSP zelf in staat is en kan worden gesteld
om bijkomende inkomsten te genereren. De achterliggende idee kan erin bestaan dat zulke eigen
inkomsten de kostprijs van het systeem voor de overheid kunnen drukken. Zulke inkomsten kunnen
als volgt worden onderverdeeld:
- Vergoedingen betaald door de Gebruiker voor de basisfunctionaliteit van registratie en inning
van de kilometerheffing (bv. een waarborg voor de RE / OBU).
- Vergoedingen betaald door de Gebruiker voor aanvullende diensten (andere dan hogervermelde administratieve kosten).
- Tenslotte kan ook het Vlaams Gewest aan de PSP vragen om aanvullende diensten te verstrekken (bv. VAS).

8.2.3 Looptijd contract PSP
Bij de bepaling van de looptijd van de overeenkomst met de PSP kijken we vooral naar de economische
levensduur van de belangrijkste technologische componenten
Vermits wij op heden geen voldoende basis hebben (bij gebrek aan bestaande systemen op eenzelfde
schaal in het buitenland) om te veronderstellen dat een systeem zonder OBU’s als registratie-eenheid,
en dus louter op basis van smartphone apps of in de wagen ingebouwde technologie) zal kunnen functioneren, spelen de kosten van de OBU’s initieel een belangrijke rol.
Anderzijds lijkt het niet onredelijk om te stellen dat de kans zeer reëel is dat bij einde levensduur van
deze OBU’s, dus 5 à 7 jaar later, er wel beproefde alternatieven voor een dedicated hardware OBU
beschikbaar zijn op de markt.
Het lijkt daarom zinvol om daar bij de bepaling van de looptijd van de overeenkomst met de PSP rekening mee te houden, en de looptijd aldus te aligneren op de economische levensduur van de OBU’s,
gelijk aan 5 à 7 jaar.

8.2.4 Financiering PSP
Er bestaan grosso modo twee manieren waarop het project kan gefinancierd worden. Een eerste mogelijkheid is zogenaamde projectfinanciering. In dit geval zijn de financiers voor de terugbetaling van
hun kredieten volledig afhankelijk zijn van de cashflows die het project zelf kan genereren (in concreto
de door de overheid betaalde vergoedingen).
De banken zullen in dit geval heel wat specifieke eisen stellen inzake de verhouding eigen/vreemd
vermogen, schulddekkingsratio’s, reserverekeningen, etc. Deze maken de financiering duurder.
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Bovendien zullen vreemd vermogensverstrekkers eisen dat de risico-overdracht vanuit de overheid
wordt beperkt en complexe procedures m.b.t. de instapmogelijkheden (t.t.z. de mogelijkheid om het
beheer van de projectvennootschap over te nemen) vereisen. Deze beletten de overheid vaak om zelf
in te grijpen op de werking van de projectvennootschap (bv. maatregelen van ambtswege) zonder
eerst de financiers te consulteren en in de mogelijkheid te stellen zelf beheersmaatregelen te nemen.
Dit vergt tijd. In een project waarin de overheid dagelijks een aanzienlijk bedrag aan tolinkomsten kan
mislopen, zijn zulke procedures minder passend.
Tenslotte spreken we over een project van een ongeziene schaal en potentieel met nieuwe technologie
die op deze schaal nog niet eerder werd toegepast. Ook dat maakt de toepassing van projectfinanciering moeilijk.
Het alternatief is dat de financiering wordt aangeleverd door het (de) moederbedrijf(ven) van de PSP.
De vreemd vermogensfinanciering vindt dan plaats op het niveau van het moederbedrijf, waar de
vreemd vermogensverstrekker het ganse bedrijf als kredietnemer kan aanspreken en niet langer meer
louter afhankelijk is van de cashflows die door het specifieke project worden gegenereerd.
Het verdient aanbeveling om in de bestekdocumenten de mogelijkheid tot “corporate financiering”
open te laten.

8.2.5 ESR2010-classificatie PSP
De ESR2010-classificatie van het contract bepaalt de timing volgens dewelke de aan de dienstverlener
betaalde vergoeding als uitgave een impact hebben op het vorderingensaldo, en in welke mate de
financiering door een private partij van investeringen dient te worden beschouwd als overheidsschuld.
De impact van de ESR2010-classificatie is dan ook vooral afhankelijk van het investeringsvolume dat
door de private partij zal worden gedragen. Vermits dit ondermeer afhangt van de technologiekeuzes
die de private partij zal maken, is dit voorafgaandelijk niet eenduidig te bepalen. Zo zal een doorgedreven gebruik van smartphone-technologie een lagere investering vergen dan de aankoop en uitrol van
een groot aantal toestellen (OBU’s, dongles, etc.). De SP zal mogelijk zelf kiezen voor de opties met het
kleinste investeringsvolume.
In essentie kan gesteld worden dat het contract met de PSP de aard heeft van een langlopend dienstencontract. De vraag naar de ESR2010-classificatie van het contract met de PSP zal alleszins niet
eenduidig zijn en zal afhangen van de precieze contractuele bepalingen, vooral m.b.t. de OBU’s. Een
voorafgaandelijke adviesvraag bij het Instituut der Nationale Rekeningen (INR) is aan te bevelen.
Het bestek zal wellicht functioneel worden opgesteld en de technologiekeuze vrij(er) laten. Er zal naar
verwachting ook gebruik worden gemaakt van een combinatie van verschillende vormen van registratie-eenheid, waar een OBU of soortgelijk apparaat een optie zal zijn naast de terbeschikkingstelling
van een smartphone applicatie. Mogelijks zal de overheid ook minder ingrijpende clausules met betrekking tot het gebruik van de OBU’s opnemen dan bij de kilometerheffing.
De PSP bepaalt bij gevolg zelf welke investeringen hij nodig acht, en realiseert deze investeringen in
eigen naam om er vervolgens diensten mee aan te bieden aan de overheid. De ESR-aanrekening op
het vorderingensaldo gebeurt dan telkens wanneer en voor het bedrag waarvoor de overheid een betaling verricht aan de PSP. De investeringen zijn het economisch eigendom van de PSP; er dienen geen
activa te worden geboekt bij de overheid en er is geen overeenkomstige toename van de overheidsschuld.

8.2.6 Gunning overheidsopdracht PSP
Omwille van de complexiteit van de opdracht van de PSP kan verantwoord worden dat gebruik zou
worden gemaakt van een mededinging procedure met onderhandeling of een concurrentiegerichte
dialoog als plaatsingsprocedure voor de gunning van de overheidsopdracht aan de PSP
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De concurrentiegerichte dialoog biedt t.a.v. de mededinging procedure het voordeel dat relatief vrij
met marktpartijen kan worden gesproken over mogelijke oplossingen, die vervolgens in het bestek
worden meegenomen. De aanbestedende overheid dient dus niet meteen een volwaardig bestek op
te stellen, dat een te strak keurslijf kan vormen om over in onderhandeling te treden.

Financiële aspecten
De financiële aspecten werden doorgerekend voor het basis markt- en organisatiemodel, zoals beschreven onder punt 8.1.
Vanuit de premisse van ‘beperkte taxshift’59 worden de tarieven zodanig bepaald dat de inkomsten
uit de heffing gelijk zijn aan de som van de gederfde inkomsten uit de BIV en JVB60, en de systeemkosten.
De jaarlijkse inkomsten uit de wegenheffing bedragen in een scenario met een beperkte taxshift circa
€1,9mia.
Daar tegenover staat dan (1) een gederfde inkomst uit de BIV ten belope van €244m / jaar, (2) een
gederfde inkomst uit de JVB ten belope van €1.170m / jaar61.
En (3) de systeemkost, aan de hand van een financieel kostenmodel geraamd op circa €426m / jaar.
Voor het modelleren van de verwachte kosten van het systeem van wegenheffing werd een “bottomup” aanpak gehanteerd. Het systeem van wegenheffing werd opgesplitst in de diverse componenten.
Voor elk van deze componenten werd een inschatting van de kostprijs gemaakt, waarbij de meest
belangrijke componenten (waar relevant) variabel werden gemaakt, onder andere op basis van gebruikers, en voertuigkilometers.
De kosten werden opgesplitst in drie type kosten: investeringskosten (of capital expenditures of “capex”), operationele kosten (of operational expenditures of “opex”) en personeelskosten.
De investeringskosten betreffen een grote uitgave bij de opstart van het systeem. Deze kosten worden
omgerekend naar een jaarlijkse kost op basis van de annuïteitsmethode. Deze methode spreidt een
bedrag over meerdere jaren (gelinkt aan de economische levensduur van de investering) en houdt ook
rekening met de financieringskost van de investering.
Onderstaande grafieken geven een inzicht in de samenstelling van deze systeemkost.

59

De financiële aspecten voor de overheid worden hier beschouwd op niveau van het Vlaamse Gewest. Een
gedetailleerde analyse van de budgettaire impact op andere overheidsniveaus ligt buiten de betrachting van dit
onderzoek. Louter informatief kunnen volgende effecten worden geschat: accijns op brandstof: -80 miljoen euro;
BTW op brandstof: -12 miljoen euro; BTW op aankopen lichte voertuigen: -9 miljoen euro (bron: verkeersmodellen, afhankelijk van scenario, opgegeven effecten zijn voor scenario 4a_KS).
60
Bij de berekeningen werden ook de derving van de minimalisering van de accijnsvervangende verkeersbelastingen op LPG-voertuigen meegerekend en de kosten voor de wegvallende gemeentelijke opdeciemen op de
verkeersbelastingen
61
Dit bedrag is inclusief de accijnsvervangende verkeersbelastingen op LPG-voertuigen en 10% gemeentelijke
opdeciemen, zodat het systeem van wegenheffing in principe zou toelaten om de lokale overheden te compenseren voor het verlies van inkomsten uit opdeciemen wanneer de JVB zou worden geminimaliseerd.
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De systeemkost bestaat voor ongeveer de helft uit de afschrijvings- en financieringskosten met betrekking tot capex (geannualiseerde investeringskosten), voor 40% uit operationele kosten, en voor 13%
uit personeelskosten.
Met 79% van de systeemkost vormt de component registratie & inning (waarvan 63% primair en 16%
secundair systeem) de grootste kostenpost binnen het systeem van wegenheffing. De handhavingsapparatuur en de handhavingsdienstverlening vertegenwoordigen 12% respectievelijk 5% van de systeemkosten.
Er dient te worden benadrukt dat dit een raming is met een belangrijke onzekerheidsmarge, die wordt
veroorzaakt door diverse factoren, waaronder:
- Het totale aantal gebruikers en gereden kilometers is moeilijk precies in te schatten, zeker wat
occasionele en buitenlandse voertuigen betreft. In deze studie wordt uitgegaan van 15 miljoen
unieke gebruikers.
- Het aantal gebruikers dat het primair systeem gebruikt. In deze studie wordt uitgegaan van 7
miljoen gebruikers van het primair systeem.
- De door de SP gekozen technologie (app, goedkope of dure RE, …)
- Onzekerheden inzake het gedrag van de gebruiker: welk aandeel van de gebruikers zal kiezen
voor een relatief dure OBU62 als registratie-eenheid (indien de SP voor deze technologie zou
kiezen) hangt af van vele factoren (kwaliteit van alternatief in de vorm van een app, functionaliteit van de OBU, mate waarin de gebruiker zelf (een deel van) de kostprijs van de OBU
draagt,...). In de base case wordt verondersteld dat 4,5 miljoen gebruikers (ongeveer één derde
van de totale gebruikers) opteren voor een OBU als RE.
- Gebrek aan benchmarkdata voor enkele belangrijke hogervermelde kostenposten vermits er
wereldwijd geen vergelijkbare systemen op deze schaal bestaan
- Het aantal en de omvang van de (E)ETS service providers. De Europese EETS-richtlijn verbiedt
het creëren van monopolies waarbij alle gebruikers enkel door één PSP worden bediend, en
verplicht tot het openstellen van het systeem voor zogenaamde (E)ETS-providers, die daar bovendien vanwege de overheid een “faire” vergoeding voor moeten ontvangen. Dit kan leiden
tot een zekere mate van duplicatie van kosten, wat in het model, gezien het onbekende aantal
toekomstige (E)ETS-providers, werd opgevangen door een verhogingsfactor op relevante kostenposten.
- ...
Scenario-analyse op de meest gevoelige parameters (Monte Carlo analyse op basis van 10.000 iteraties) toont aan dat de systeemkost zich wellicht situeert binnen een range van €375m tot €525m / jaar
(circa 83% van de waarden uit onderstaande verdelingscurve).

62

Er wordt gerekend met een bedrag van 60 euro per OBU, waarbij een bereik van 40 tot 100 euro wordt gehanteerd in de gevoeligheidsanalyse.
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71% van de simulaties liggen onder 480 miljoen euro / jaar, de assumptie voor systeemkost gebruikt
in de verkeersmodellen.
Verder toont deze analyse aan dat de belangrijkste parameters die tot de systeemkost bijdragen, de
volgende zijn:
- Aantal gebruikers met een (dure) OBU als registratie-eenheid63: hieruit volgt dat in een navolgende uitwerking maximaal moet ingezet worden op het beperken van het aantal gebruikers
dat een (dure) OBU kiest en het zo nauwkeurig mogelijk inschatten van dat aantal. In zoverre
er voor elke gebruiker een redelijkerwijze goedkoop en goed functionerend alternatief in de
vorm van bijvoorbeeld een app ter beschikking staat, is het wellicht juridisch en ook vanuit
draagvlak te onderbouwen dat de gebruiker een deel van de kosten van de OBU op zich zou
nemen, wat een belangrijke incentive zou betekenen om eerder voor een app te kiezen. Ook
een gefaseerde invoer van het systeem kan mogelijkheden bieden om dit risico te mitigeren.
Afhankelijk van de wijze van fasering kunnen aantallen mogelijks beter ingeschat worden (bv
starten met leasewagens, waarvan de aantallen bekend zijn); daarnaast kunnen wellicht ook
lessen getrokken worden uit het gebruikersgedrag in fase 1, en kan een ‘overschot’ aan RE’s
uit fase 1 gebruikt worden om aan te wenden in een navolgende fase 2. Tenslotte betekent
een fasering ook dat er meer tijd verstrijkt en er daardoor meer inzicht ontstaat in technische
evoluties (apps zijn op heden niet toegepast op deze schaal).
- Gebruikershelpdesk (aantal klantencontacten per gebruiker64): het bijzonder hoge aantal gebruikers in zowel het primaire als het secundaire systeem, stelt uitzonderlijke eisen aan de capaciteit van de gebruikersondersteuning, en vormt een belangrijk deel van de totale systeemkost. Hieruit volgt de nood aan bijzondere aandacht voor gebruiksvriendelijkheid van het sys-

63

Indien het aantal gebruikers zou stijgen van 4,5 miljoen naar 7 miljoen, betekent dit een meerkost van 95
miljoen euro, wat een stijging met 22% van de systeemkosten betekent.
Indien de kostprijs van de OBU zou stijgen van 60 euro naar 100 euro, betekent dit een meerkost van 57 miljoen
euro, wat een stijging met 13% van de systeemkosten betekent. Het wegvallen van de nood aan een OBU t.g.v.
het gebruik van de smartphone met app’s betekent een besparing van 171 miljoen euro, wat 40% van de systeemkosten betreft.
64
Het aantal klantencontacten per gebruiker is gerelateerd aan de eenvoud in gebruik van het systeem. Er worden meer klantencontacten verwacht in het primair systeem dan in het secundair systeem. Indien het aantal
klantencontacten zou verdubbelen, betekent dit een meerkost van 62 miljoen euro, wat een stijging van 15%
van de systeemkosten betekent.
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teem, FAQ’s, handleidingen, chatbots, heldere communicatie,... om de behoefte aan (individuele) klantenondersteuning zoveel mogelijk te beperken. Ook hier kan een gefaseerde invoering
van het systeem van wegenheffing als mitigerende factor functioneren, door het geringere
aantal gebruikers dat bij opstart met een nieuw systeem zal worden geconfronteerd.
De systeemkost beslaat bij een systeem met beperkte taxshift een belangrijk deel van de totale inkomsten, m.n. 22%. Dit is gerelateerd aan het feit dat met een beperkte taxshift de tarieven / inkomsten
beperkt zijn. In scenario’s met een ruimere taxshift stijgen de inkomsten maar blijven de systeemkosten nagenoeg dezelfde, zodat het aandeel van de systeemkost in de totale inkomsten veel kleiner
wordt.
De BTW betaald op de systeemkosten wordt als een kost beschouwd (die meegerekend werd in de
gebruikte systeemkosten). De wegenheffing wordt verondersteld een belasting te zijn, waar, in tegenstelling tot een retributie, geen BTW op van toepassing is. Bij ontstentenis van BTW inkomsten kan ook
de BTW betaald over de systeemkosten niet worden gerecupereerd / teruggevorderd.

Het bewaren van persoonsgegevens
Bewaren van persoonsgegevens voor inning en handhaving
Voor de handhaving moet het Handhavingscentrum over gegevens beschikken die nodig zijn om na
gaan of een rit effectief geregistreerd werd en om via datamining technieken aanvullende controles
uit te voeren.
Alle SP’s zouden gevraagd worden hun positie- en/of routedata aan te leveren aan het Handhavingscentrum met het oog op de handhaving. Deze data kunnen niet geanonimiseerd worden maar moet
gedetailleerde gebruikers- en verplaatsingsgegevens bevatten. De data hoeft niet real-time te worden
afgeleverd, maar kan de dag nadien. De data wordt slechts tijdelijk bijgehouden tot alle verificatie
en/of boeteprocessen zijn afgerond.
Voor deze ‘handhavingsdatabank’ gelden volgende (juridische) aanbevelingen en aandachtspunten:
- Gelet op het risico van ‘function creep’ dienen de doeleinden van deze databank voorafgaand
voldoende specifiek bepaald te worden (bv. welke specifieke controles?);
- Het is aangewezen om i.p.v. een allesomvattende centrale databank te opteren voor een kleinere centrale ‘kluis’ die enkel de echte (direct identificerende) persoonsgegevens bevat, die
vervolgens middels koppelingen kan fungeren als input voor andere toepassingen. Voor elke
koppeling tussen deze kluis en andere toepassingen/databanken dienen strikte governancemechanismen ingebouwd te worden.
- Het model waarbij één enkele instantie of instelling die fungeert als controlecentrum en alle
gegevens over reistijd en positie van voertuigen verzamelt, is de minst gunstige oplossing op
vlak van privacy (o.m. gelet op de proportionaliteit). Er dient met andere woorden nauwkeurig
geargumenteerd te worden om welke (technische of andere) redenen de keuze voor dergelijk
model noodzakelijk is.
- De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) stelt dat een goed wetgevend kader belangrijk is
voor overheidsdiensten die gebruik maken van big data of datamining analyses. Het is aanbevolen om te voorzien in wettelijke regelingen die bepalen hoe en wanneer de overheid het
resultaat van datamining en correlaties kan gebruiken als juridisch bewijsmateriaal. Belangrijk
is dat big data-analyses enkel een indicatie mogen geven van een risico van niet-naleving van
de wegenheffing. De bewijswaarde mag enkel toegekend worden indien er een bijkomende
menselijke beoordeling is geweest van de individuele gevallen. Het is aangewezen om te werken met een PV van vaststellingen met een reactietijd voor de betrokkene.
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-

-

In het licht van het proportionaliteitsvereiste dient verzekerd te worden dat men enkel overgaat tot directe identificatie wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat één van de vooraf
bepaalde overtredingen plaatsgevonden heeft (o.m. niet werken van de registratie-eenheid,
fouten in de betaalmethodes, uitzetten van de registratie-eenheid, etc.) en een handhavend
optreden noodzakelijk is.
Ook de Black List en White List worden beheerd door de SP’s en gecommuniceerd met het
Handhavingscentrum. Daarnaast moeten alle SP’s datastromen en performantie-indicatoren
(KPI’s) aan de Coördinerende instelling (CI) en Vlabel ter beschikking stellen.

Bewaren van persoonsgegevens voor de beleids- en operationele werking van de Vlaamse overheid
In tweede instantie zullen alle SP’s gevraagd worden hun positiedata en/of routedata aan te leveren
aan het Vlaams Gewest met het oog op de beleids- en operationele werking door de Vlaamse overheid:
verkeersmanagement, verkeersinformatie, optimalisatie van verkeersmodellen, infrastructuurbeleid,
etc.
Het is belangrijk om onderscheid te maken naar de drie doelen die het Vlaams Gewest voor ogen heeft:
4) De beleidswerking op korte, middellang en lange termijn. De data hoeft niet real-time beschikbaar te zijn. Er kan volstaan worden met een dagelijkse (of wekelijkse) rapportage van de gemapte routes. Maximaal dient dit alle data te omvatten om zo tegemoet te kunnen komen aan
toekomstig, heden nog niet bekend, onderzoekswerk. De opslag en het gebruik van deze data
is evenwel onderworpen aan strikte regels. Deze data zou minstens weekpatronen moeten
omvatten en de anoniem gemaakte routes moeten een week ‘volgbaar’ zijn.
5) Operationele werking. Het doel van deze offline data is verkeerstellingen mee overbodig te
maken. Dit is gedetailleerde data op een lokaal niveau, waar afslagbewegingen en de precieze
verdeling over de dag en de week zeer belangrijk zijn. Ze kan worden gebruikt om bv. kruispunten en verkeerslichten mee te ontwerpen.
6) Real-time verkeersmanagement zoals het dynamisch aanpassen van verkeerslichten, parkeerbezettingen, filestaartbeveiliging. Dit gaat over real-time data van GPS-posities, wat een belangrijke eis is naar de SP toe, en aan de communicatie-eisen van de RE die hun posities dus
real-time moeten doorgeven.
Bewaartermijnen
Het is in deze fase technisch gezien nog niet mogelijk om de exacte benodigde bewaartermijnen voor
de gegevens vast te leggen. Wel dient de bewaartermijn van de gegevens beperkt te worden tot zolang
noodzakelijk voor de doeleinden. De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) aanvaardt dat gegevens
bewaard worden gedurende de toepasselijke verjaringstermijn of gedurende een wettelijk bepaalde
bewaarplicht (met gemotiveerde bewaartermijn).
Het is verplicht de bewaringstermijnen te differentiëren op grond van de categorieën van gegevens en
de doeleinden, bv.:
-

-

voor gegevens die noodzakelijk zijn voor de berekening van de wegenheffing: gedurende de
termijn die overeenstemt met de mogelijkheid voor de gebruikers om de verschuldigde wegenheffing te betwisten (bv. één jaar);
voor gegevens m.b.t. de inning van de heffing: tot de heffing ingevorderd is (voor niet-betwiste
dossiers) of zolang noodzakelijk voor de afhandeling en invordering (voor betwiste dossiers);
voor gegevens m.b.t. de handhaving: zolang noodzakelijk voor een effectieve handhaving. In
dit verband gaf de GBA eerder aan dat zij de bewaartermijn van één jaar voor beelden van
ANPR camera’s door de politie disproportioneel achtte. Indien een kortere bewaartermijn van
de ANPR gegevens mogelijk is, dient hieraan de voorkeur te worden gegeven, zo niet dient de
bewaartermijn van één jaar omstandig en concreet gemotiveerd te worden.
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-

voor gegevens met het oog op beleid en verkeersanalyses: gedurende meerdere jaren om evoluties op een nuttige wijze in kaart te brengen (bv. vijf jaar).

Het is aangewezen om wettelijk te voorzien hoe lang de gegevens bewaard mogen worden door de
betrokken entiteiten in functie van de verschillende doeleinden. Er kan ook gewerkt worden met databanken per doelstelling (bv. één voor inning en één voor handhaving), zodat de gegevens verwijderd
kunnen worden uit de databank waarvoor ze geen nut meer hebben. Meerdere databanken vergen
evenwel meer opslagcapaciteit en databeheer.
Minder privacy-intrusieve opties
Alternatieve, ogenschijnlijk minder privacy-intrusieve opties zijn mogelijk, maar technisch duurder. Er
is hier enkel uitgegaan van opties die de beleidsdoelstellingen kunnen ondersteunen, wat wil zeggen
dat een differentiatie naar plaats en tijd moet mogelijk zijn.
Ze worden hieronder kort overlopen, in volgorde:
1. Een RE met GNSS die niet live maar offline data doorgeeft (offline RE).
2. Een RE die géén data doorgeeft maar communiceert met wegkantapparatuur (DSRC).
3. Géén RE, het voertuig wordt gezien door wegkantapparatuur (ANPR).
Belangrijke vooraanstaande opmerking is dat het onmogelijk is om een slimme kilometerheffing te
hebben zonder op de een of andere manier te weten waar en wanneer het voertuig gereden heeft.
Immers, een slimme kilometerheffing impliceert dat de wegenheffing kan variëren naar plaats en tijd.
Naast bovenstaande opties kan men dus bv. nog denken aan een cordon met fysieke tolpoortjes of
vignetten, maar deze doen de eigenheid van een gebiedsdekkende kilometerheffing teniet, en voldoen
niet aan de beleidsopties.
Hieronder worden de verschillende opties op een kwalitatieve manier geanalyseerd, waarbij ook combinaties van deze opties of alternatieve opties (bv betaling jaarlijks afgelegd aantal kilometers bij de
technische keuring van de wagen en een ticket voor niet-Vlamingen, gecombineerd met een cordonheffing) een mogelijke piste zouden komen vormen.
1) Een RE met GNSS die niet live maar offline data doorgeeft (offline RE).
Het is mogelijk om met een RE te werken die niet live zijn positiedata doorgeeft aan de 1) SP, 2) het
handhavingscentrum of 3) aan de Vlaamse overheid. In dat geval zal de RE zijn positiedata bijhouden
tot de rit ten einde is.
1) Voor de SP zijn er 2 mogelijkheden: of de RE stuurt alle (niet-anonieme) positiedata van de rit
door en in de backoffice van de SP wordt de wegenheffing berekend, of de RE rekent zelf de
heffing uit op basis van een kaart met tarieven en stuurt dan het te betalen bedrag door (dit
wordt soms een ‘thick client OBU’ genoemd). Een ‘thick client OBU’ zou als minder intrusief
kunnen worden gezien door de gebruikers omdat er geen live component is.
2) Voor de handhaving maakt het ook niet veel uit. Er is geen directe noodzaak om de handhaving
live te doen. Ook de dag nadien kan gekeken worden of het voertuig dat de ANPR-camera
gezien heeft, wel degelijk betaald heeft. Wanneer er een secundair systeem is dat ook nog
registratie na de rit toelaat is het zelfs onmogelijk om onmiddellijk te handhaven, en heeft men
automatisch een offline handhaving. Bemerk wel dat om te weten of een voertuig dat langs
een camera passeert de wegenheffing correct betaald heeft, het niet volstaat om te weten of
er ‘een’ wegenheffing betaald is die dag. Ook de route en het tijdstip zijn nodig, en de RE zal
dus ook niet-anonieme positie- of routedata moeten doorgeven (zoals nu voor de vrachtwagens ook gebeurt). Dit kan weliswaar offline, dus na de rit.
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3) De overheid heeft als ambitie om met live anonieme data vanuit de wegenheffing aan de slag
te gaan voor verkeersmanagement zoals filestaartbeveiliging, parkeergeleiding en het sturen
van verkeerslichten. Of er geanonimiseerde live ‘tracking’-gegevens moeten worden bijgehouden, hangt dus af van de wensen van het Vlaamse Gewest om ze te gebruiken voor (live) verkeersmanagement.
Het niet-live doorgeven van de positiedata is dus geen probleem vanuit het oogpunt van de wegenheffing en de handhaving zelf, maar zo mist de overheid wel de belangrijke opportuniteit om live (anonieme) data te gebruiken voor verkeersmanagement.
2) Een RE die géén data doorgeeft maar communiceert met wegkantapparatuur (DSRC).
Een alternatieve oplossing is dat er geen ‘tracking’-data wordt doorgezonden door de RE. In dat geval
werkt men met DSRC-technologie. Het voertuig krijgt een eenvoudige en goedkope tag met een chip.
Die chip wordt geregistreerd telkens men voorbij of langs een poortje met een DSRC-antenne rijdt. Zo
kan men de wegenheffing berekenen op basis van tijdstip en locatie (en voertuigtype). Zo’n systeem
werk in veel landen bij de heffingen op snelwegen (bv. de péage in Frankrijk, de free-flow heffing op
snelwegen in Portugal).
Het ganse Vlaamse wegennet omvat bijna 1.000 kilometer snelwegen, 6.000 kilometer andere gewestwegen en 64.000 kilometer gemeentewegen. Dat betekent dat elk wegvak hiervan met DSRC-antennes
zou moeten worden uitgerust voor een gebiedsdekkende heffing, wat een kostelijke zaak is. Het is
technisch dus mogelijk, maar duur (op de snelwegen zijn er vandaag wel voldoende aanwezig, maar
hergebruik hiervan is juridisch niet evident).
Bovendien wordt nog steeds elk voertuig op elke weg geregistreerd, via de DSRC-tag.
3) Géén RE, het voertuig wordt gezien door wegkantapparatuur (ANPR).
Een oplossing waarbij het voertuig geen enkele RE heeft, bestaat erin dat elk wegvak voorzien wordt
van ANPR-camera’s. Die registeren de nummerplaat van elk passerend voertuig, en berekenen zo de
wegenheffing op basis van tijdstip en locatie (en voertuigtype).
Dit is een erg duur systeem: er is weliswaar geen RE nodig in de voertuigen, maar wel ANPR-camera’s
op elk segment van de 70.000 kilometer wegen (op de snelwegen zijn er vandaag wel voldoende aanwezig, maar hergebruik hiervan is juridisch niet evident). Op kleine netwerken kan zo’n systeem wel
kostenefficiënt werken, zoals bv. de heffingen in Milaan en Londen bewijzen.
Ook hier wordt nog steeds elk voertuig op elke weg geregistreerd, via de nummerplaat.
Overeenstemming tussen de technische en operationele keuzes met het algemene recht op privacy.
Een wegenheffingssysteem impliceert een inmenging in de persoonlijke levenssfeer die (i) voorgeschreven dient te worden door formele wetgeving, bv. een decreet; (ii) dient te beantwoorden aan
een dwingende maatschappelijke behoefte (bv. verkrijgen van informatie over belastingbetalers, heffen van belastingen, voeren van controles of inspecties i.v.m. belastingen is in het belang van het economisch welzijn van het land, en bv. het bestrijden van congestie of bevorderen van luchtkwaliteit
en/of klimaat (milieu) is noodzakelijk voor de bescherming van de gezondheid); en (iii) evenredig moet
zijn met de nagestreefde doelstellingen.
Bepaalde technische en operationele keuzes lijken op het eerste gezicht verder te gaan dan wat noodzakelijk is, bv. koppelingen met andere systemen (zoals het systeem voor vrachtwagens en de lage
emissie zones) en hergebruik van ANPR-camera’s, waarvoor er extra rechtvaardigheidsgronden voorhanden dienen te zijn. Het is echter onzeker of deze bijkomende rechtvaardigingsgronden op zichzelf
zouden volstaan om een meer privacy-intrusief systeem te rechtvaardigen.
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Daarom dienen de verschillende keuzes die gemaakt worden bij de verdere uitwerking van het systeem
voor de wegenheffing steeds voldoende gerechtvaardigd te worden vanuit het oogpunt van ‘dwingende maatschappelijke behoeftes’.

Maatschappelijk draagvlak
De kilometerheffing is ook in andere landen een beladen onderwerp, met een lange historiek. Geen
enkele Europese regio of land heeft tot nu toe een afstandsgebaseerd gebiedsdekkend systeem gerealiseerd. Uit de gevoerde analyses en draagvlakmetingen in het onderzoek blijkt dat er bij de keuze
voor een gebiedsdekkend systeem moet worden stilgestaan bij o.a. de eerlijkheid, transparantie, complexiteit, wijze van implementatie en gebruiksgemak van het systeem. Een gebiedsdekkend systeem
biedt ook de beste mogelijkheden voor flankerend beleid.
Uit de draagvlak enquête blijkt het belangrijk te zijn dat het systeem van wegenheffing voldoet aan de
vooropgestelde doelstellingen “de gebruiker betaalt” en “de vervuiler betaalt”, wilt men positieve
effecten verkrijgen op het vergroten van het maatschappelijk draagvlak. De doelstelling m.b.t. het reduceren van de congestie blijkt geen positieve invloed te hebben (het is een “evidentie”).
Het aspect draagvlak is te complex om hierover reeds uitgebreide analyses te bespreken: er zijn bij
elke uitdaging vele varianten mogelijk en ook de flankerende maatregelen impacteren het draagvlak.
Alles valt of staat met de objectieve argumenten die aangereikt worden, ook in lijn met de beleidsdoelstellingen zijn. Maakt men geen objectieve keuzes die maatschappelijk voor rede aanvaardbaar
zijn, dan zal de kans op maatschappelijk draagvlak zeer klein zijn. Voor het maatschappelijk draagvlak
blijkt het echter wel belangrijk te zijn dat het systeem van wegenheffing voldoende invulling geeft aan
de vooropgestelde doelstellingen “de gebruiker betaalt” en “de vervuiler betaalt”.
Op basis van de maatschappelijke en politieke discussies die gevoerd werden in de loop van het dit
onderzoek is het duidelijk dat de invoering van een wegenheffing een maatschappelijk complex thema
is. De ongecontroleerde communicatie van voor- én tegenstanders in de publieke opinie, die de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden, leidde vaak tot simplificaties, halve waarheden of foute veronderstellingen. Zoals door het onderzoeksconsortium van bij de aanvang van het onderzoeksproces gesteld, is het noodzakelijk om zelf proactief de communicatie in handen te nemen en te bewaken dat in
een maatschappelijk debat alle nuances en complexiteiten geduid kunnen worden. Enkel op die manier
bestaat de kans dat er een relevante en correcte maatschappelijke discussie gevoerd kan worden. Enkel dan is de kans op het opbouwen van maatschappelijk draagvlak een realistische piste.
In dit kader kan ook de mogelijkheid vermeld worden van de aftrekbaarheid van de wegenheffing van
de personenbelastingen en de verhaling ervan op de werkgever.
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9 Flankerend beleid

Sociale en bredere economische effecten
Een wegenheffing heeft niet alleen een impact op de kosten van het wegvervoer, maar ook op het
gedrag. Om het draagvlak voor zo’n maatregel te maximaliseren dient deze o.a. als ‘eerlijk’ ervaren te
worden. Dit kan door een goede vormgeving van de wegenheffing, maar ook door gerichte bijkomende
flankerende maatregelen in te voeren, naast de minimalisering van de BIV en JVB. De implementatie
van dergelijke flankerende maatregelen is gemakkelijker indien er netto-opbrengsten gegenereerd
worden bij invoering van de wegenheffing, omdat er dan meer middelen ter beschikking staan.
Onder Hoofdstuk 4.6 worden de sociale effecten en bredere economische effecten van de doorgerekende wegenheffingen gegeven. De bekomen resultaten voor het scenario met een ruimere taxshift
waarbij de netto-opbrengsten worden gebruikt voor een verhoging van de algemene overheidsuitgaven (Optie 0) vergelijken we hier met de resultaten waarbij de netto-opbrengsten van de wegenheffing
gebruikt worden voor extra investeringen of andere bijkomende flankerende maatregelen.
Uit een long-list van bijkomende maatregelen werden een aantal maatregelen gekozen voor meer gedetailleerde analyse. Gezien de beschikbaarheid van economische modellen voor de analyse zijn er
daarbij vooral maatregelen gekozen die kwantitatief kunnen geanalyseerd worden. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat daarmee geen voorafname wordt gemaakt op de wenselijkheid van deze bijkomende maatregelen, dit betreft een beleidsmatige keuze die nog gemaakt dient te worden. Bij de implementatie moet ook vanuit juridisch oogpunt worden gewaakt over o.a. de overeenstemming met
de Europese regelgeving en het (internrechtelijk) gelijkheidsbeginsel. Het Europees Unierecht vormt
waarschijnlijk geen probleem voor de hier onderzochte maatregelen, in het kader van het gelijkheidsbeginsel dient echter aangetoond te worden dat de maatregel geen afbreuk doet aan de doelstellingen
die met de wegenheffing worden beoogd65.
In totaal werden acht bijkomende maatregelen nader bestudeerd:

a

Optie

Bijkomende maatregel

1

Verbetering kwaliteit weginfrastructuur en van openbaar vervoer

2

Verlaging personenbelastingen – proportionele daling gewestelijke opcentiemen

3

Verlaging personenbelastingen – progressieve daling gewestelijke opcentiemen

4

Verlaging personenbelastingen – jobkorting

5

Beperkt basisbudget voor kwetsbare doelgroepena

6

Beperkt basisbudget woon-werkverkeera

7

Korting woon-werkverkeer

8

Vergemakkelijken/promoten van flexibele werkuren en thuiswerken

Resterende opbrengsten worden gebruikt voor verhoging overheidsuitgaven

65

Dit vormt mogelijk een probleem voor optie 7 en moet zeker nog verder onderzocht worden
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De analyse van de wegenheffing met bijkomende maatregelen gebeurde met behulp van economische
modellen (EUROMOD en EDIP)66. Voor de korting op de wegenheffing voor het woon-werkverkeer
(Optie 7) ligt de focus op de verkeerskundige aspecten en gebeurde de evaluatie met de strategische
personenmodellen Vlaanderen (spm Vla versie 4.1.1). Optie 8 werd kwalitatief geanalyseerd.
De bijkomende flankerende maatregelen worden als volgt ingevuld:
- Optie 1: de netto-opbrengsten van het scenario met ruimere taxshift worden besteed aan de
verbetering van de kwaliteit van de weginfrastructuur en van het openbaar vervoer. Daarbij
wordt aangenomen dat de helft van het beschikbare budget gaat naar de weginfrastructuur
en de helft naar het openbaar vervoer.
- Opties 2 en 3: de netto-opbrengsten van het scenario met ruimere taxshift worden ingezet
voor een verlaging in de gewestelijke opcentiemen voor de personenbelasting. In Optie 2 worden de netto-opbrengsten gebruikt om de Vlaamse opcentiemen te verlagen van 33,257 %
naar 19,5 %. In Optie 3 worden de Vlaamse opcentiemen op 0 % gezet tot een bedrag van de
zogenaamde ‘gereduceerde belasting staat’ van 5000 euro per jaar.
- Optie 4: er wordt in het scenario met ruimere taxshift een belastingkrediet toegekend aan
werknemers die in Vlaanderen personenbelasting betalen, met een maximum bedrag van 100
euro per maand, afhankelijk van hun inkomen.
- Optie 5: het basisbudget voor kwetsbare doelgroepen betreft ten eerste een basisbudget voor
personen met een beperking en een voertuig dat in aanmerking komt voor een vrijstelling van
de huidige BIV en JVB. Dit vormt een tegemoetkoming voor het wegvallende voordeel van de
vrijstelling van de JVB en de BIV en kan gebruikt worden voor de wegenheffing. In het scenario
met beperkte taxshift bedraagt het basisbudget 330 euro per persoon, en in het scenario met
ruimere taxshift is dat 645 euro per persoon. Ten tweede wordt in dat laatste scenario een
deel van de netto-opbrengsten ingezet voor een basisbudget voor gezinnen die recht hebben
op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. Het basisbudget kan gebruikt worden voor de wegenheffing of andere mobiliteitsdiensten, maar niet voor andere doeleinden.
Voor een gezin met een gemiddelde gezinsgrootte zoals in het eerste inkomensdeciel bedraagt
het basisbudget 254 euro/jaar voor een gezin met beroepsactieve personen en 137 euro/jaar
voor andere gezinnen.
- Optie 6: dit houdt een beperkt basisbudget in voor het woon-werkverkeer dat wordt toegekend aan loontrekkenden met een werkplaats in Vlaanderen en Vlaamse loontrekkenden die
buiten Vlaanderen werken. Het kan gebruikt worden voor de wegenheffing of andere mobiliteitsdiensten, maar niet voor andere doeleinden.Voor een voltijds werknemer bedraagt het
317 euro per jaar.
- Bij Optie 7 wordt een korting gegeven van 50 % op de tarieven van de wegenheffing in het
scenario met ruimere taxshift indien men zich verplaatst van en naar het werk.
In het geval van de onderzochte basisbudgetten geldt steeds dat zij één jaar geldig zijn en niet verhandelbaar zijn. Eventueel resterend budget op het einde van de periode wordt niet uitbetaald, maar vervalt.
Met de basisbudgetten wordt niet het volledig beschikbaar budget ingezet. In die gevallen wordt het
resterende deel van de netto-opbrengsten zoals in Optie 0 besteed aan een toename van de huidige
algemene overheidsuitgaven.

66

Optie 1 werd enkel doorgerekend met EDIP daar deze optie geen rechtstreeks effect heeft op de koopkracht
van de gezinnen.
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9.1.1 Koopkrachteffecten
De berekening van de koopkracht- en verdelingseffecten steunt op EUROMOD, het microsimulatiemodel van de Europese Commissie, dat beleidshervormingen simuleert voor een representatieve populatie van individuele economische agenten. Om een uitgebreide analyse toe te laten voor de transportmarkt werd de database van EUROMOD (gebaseerd op EU-SILC67 2017) gekoppeld aan cijfers uit het
Onderzoek Verplaatsingsgedrag. Er wordt in het model aangenomen dat de gezinnen hun gedrag niet
aanpassen als gevolg van de wegenheffingen en het flankerend beleid. Ook wordt bij de evaluatie van
de effecten nog geen rekening gehouden met eventuele voordelen voor de gezinnen van hogere overheidsuitgaven, milieu- of tijdsbaten. Bij de interpretatie van de resultaten dient men dit steeds in het
achterhoofd te houden.
Voor het scenario met ruimere taxshift ziet men voor de bijkomende flankerende maatregelen de volgende effecten op de koopkracht:
- Met de jobkorting (Optie 4) gaan de meeste werkende gezinnen68 erop vooruit, zolang ze gemiddeld minder dan 17 000 km/jaar rijden. De jobkorting als instrument zorgt voor een bonus van
107 euro per maand voor de gemiddelde werknemer. Het netto-voordeel bedraagt gemiddeld
3,3 % van het beschikbaar inkomen voor deze gezinnen als ze tot 8 500 km/jaar rijden en 2,2 %
voor degene die tussen 8 500 en 17 000 km/jaar afleggen. Vanaf deciel 5 is er zelfs een voordeel
voor een hoger dan gemiddeld autogebruik tot 31 000 km/jaar (gaande van 0,4 % tot 1,3 % van
het beschikbaar inkomen). Voor werkende gezinnen zonder auto kan het voordeel tot 180 euro/
maand bedragen. Arme werkende gezinnen in deciel 1 en 2 die veel rijden (>31 000 km/jaar) gaan
er wel sterk op achteruit (daling van 4,7 % en 7,1 % t.o.v. het beschikbaar inkomen). Dit is echter
een zeer kleine groep van de bevolking, namelijk ongeveer 1 %. Niet-werkende gezinnen gaan
meestal achteruit, tenzij ze een auto hebben en er weinig mee rijden (< 8 000 kilometer per jaar).
Dan hebben zij een gemiddeld voordeel van 0,2 % t.o.v. het beschikbaar inkomen.
- Bij een progressieve daling van de gewestelijke opcentiemen (Optie 3) zijn de impacts voor werkende gezinnen gelijkaardig, zij het iets lager, dan die bij de jobkorting. Een type-werknemer met
een erg laag bruto-inkomen heeft geen of weinig baat, voor werknemers met een bruto-loon vanaf
zo’n 2 500 euro is het voordeel bijna 100 euro per maand, voor vervangingsinkomens ligt het voordeel zo’n 13 euro per maand lager. De meeste werkende gezinnen blijven een voordeel behalen
zolang ze niet meer dan 17 000 kilometer per jaar rijden. Het grootste deel van zowel werkende
als niet-werkende gezinnen gaat erop vooruit, hoge inkomens gevoelig meer dan lage inkomens.
- Bij een proportionele daling van de gewestelijke opcentiemen (Optie 2) is de gradiënt van de verdeling van de koopkrachteffecten gekanteld in vergelijking met de jobkorting en progressieve daling van de opcentiemen: de voordelen liggen lager voor de onderste 80 % van de gezinnen, en
substantieel hoger voor de 20 % rijkste gezinnen, waarbij vooral de groep van de 10 % rijkste gezinnen er sterk op vooruit gaat. Die laatste groep kan er met 2,1 % tot 5 % van het beschikbaar
inkomen op vooruit gaan, afhankelijk van hun jaarlijks kilometrage, en gaat er ook op vooruit indien ze veel kilometers afleggen.
- Het basisbudget voor kwetsbare doelgroepen (Optie 5) werkt herverdelend, maar is ontoereikend
om de negatieve koopkrachteffecten voor de laagste decielen om te buigen. Voor een persoon
met bruto-inkomen van 1 000 euro/maand betekent dit instrument een koopkrachtwinst van 28
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Statistics of Income and Livelihood Conditions: Een overkoepelende socio-economische enquête die in alle EU
landen wordt afgenomen.
68
Met een ‘werkend gezin’ bedoelen we een gezin waarin ten minste 1 persoon werkt.
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euro/maand. Voor gezinnen in het laagste deciel blijft de negatieve impact 1,4 % van het beschikbaar inkomen (tegenover 1,7 % zonder basisbudget), en voor deciel 2 wordt het 1,6 % (in plaats
van 1,8 %).
Ook voor het basisbudget voor woon-werk verkeer (Optie 6) is er een kleine herverdelende impact,
maar niet voldoende om de koopkracht te versterken. Voor alle gezinnen samen is de daling van
de koopkracht 2,1 %, tegenover 2,6 % zonder basisbudget.

Opgemerkt wordt dat er slechts een deel van de netto-inkomsten van de wegenheffing besteed wordt
aan de basisbudgetten (de rest van de opbrengsten wordt aangewend voor extra overheidsuitgaven
waar burgers algemeen ook van ‘mee genieten’), terwijl bij de hervorming van de personenbelastingen
in Opties 2 tot 4 de netto-opbrengsten van de wegenheffing volledig ingezet worden. Het is dus logisch
dat de koopkrachteffecten van de basisbudgetten, alhoewel ze juist gericht zijn op specifieke doelgroepen, veel minder gunstig zijn.
Uit een analyse voor type-personen blijkt dat de negatieve effecten van de wegenheffing het grootst
zijn voor gezinnen die meer rijden en meer tijdens de spitsuren in de congestiezone. Bij het flankerend
beleid hebben de verplaatsingspatronen enkel een invloed bij de basisbudgetten. Die zullen sneller
uitgeput raken voor mensen die meer en meer tijdens de spits in de congestiezone rijden. De voordelen van de hervorming van de personenbelasting hangen niet af van de verplaatsingspatronen.

9.1.2

Armoedetoets

Voor het scenario met de ruimere taxshift slagen de onderzochte bijkomende flankerende maatregelen er niet in om de daling in koopkracht t.g.v. de wegenheffing (zie punt 4.6.2) om te zetten in een
stijging.
De jobkorting (optie 4) heeft wel het potentieel om de negatieve schok van dit scenario voor werkende
gezinnen met een wagen - gemiddeld - voor iets meer dan de helft op te vangen. Voor de werkende
gezinnen in armoede die geen wagen bezitten, heeft enkel de jobkorting een significant effect, met
een voordeel ter grootte van 0,8 % van hun beschikbaar inkomen.
Het basisbudget voor doelgroepen (optie 5) toont ook potentieel, maar werd met een veel kleiner
budget gesimuleerd. Voor de twee opties met een basisbudget (optie 5 en 6) is het mogelijk om met
de resterende netto-opbrengsten maatregelen te treffen die de koopkracht van de mensen onder de
armoedegrens ten goede komen, maar die niet zijn opgenomen in deze simulatie.

9.1.3 Analyse inclusief de bredere economische effecten voor Opties 1 tot 6
Voor de analyse van de bredere economische effecten bouwt het algemeen evenwichtsmodel EDIP
voort op de resultaten van EUROMOD en het verkeersmodel TREMOVE. Deze analyse geeft de meest
volledige analyse van de impact van een wegenheffing op de samenleving. Naast de gedragseffecten
worden elementen die ontbraken in EUROMOD toegevoegd: de voordelen van de diensten die door
de overheid worden aangeboden (onderwijs, gezondheidszorg, administratie, enz.), de tijdsbaten en
de milieubaten. De sociale analyse is echter beperkter in EDIP, omdat EDIP quintielen beschouwt (een
representatieve groep van telkens 20 % van de populatie naar inkomen), terwijl EUROMOD een reeks
representatieve huishoudens beschouwt op basis van micro-data.
De volgende tabel vat aan de hand van de indicatoren gebruikt onder Hoofdstuk 4.6 de sociale en
economische impact samen van de doorgerekende opties.
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Impact op welvaarta
Miljoen euro en
ratio t.o.v. Scenario ruimere
taxshift & Optie 0

Impact op
BRP

%

Impact op inkomensongelijkheid

Effectc

Flankerende maatregel

Optie 0
Scenario ‘met rui+0,23%
557
↓
mere taxshift’
Scenario ‘met be304
+0,40%
0/↑
perkte taxshift’
(0,55)
Scenario met ‘ruimere taxshift’ en bijkomende flankerende maatregelen
(1) Investeringen
717
+2,17%
in OV & weg
(1,3)
↑
(2) Proportionele
1028
daling opcentie+0,98 %
↑↑
(1,9)
men
(3) Progressieve
978
daling opcentie+0,96 %
0/↑
(1,8)
men
965
(4) Jobkorting
+0,99 %
0/↑
(1,7)
(5) Basisbudget
506
voor doelgroe+0,22 %
↓
(0,9)
b
pen
(6) Basisbudget
332
woon-werk ver+0,15 %
0/↓
(0,6)
keerb

Tijdsbaten

Milieubaten

Miljoen euro en
Miljoen euro en
ratio t.o.v Scena- ratio t.o.v Scenario ruimere
rio ruimere
taxshift & Optie 0 taxshift & Optie 0
1464

151

835
(0,6)

24
(0,2)

1470
(1,0)

135
(0,9)

1138
(0,8)

117
(0,8)

1173
(0,8)

121
(0,8)

1162
(0,8)

120
(0,8)

1370
(0,9)

143
(0,95)

1088
(0,7)

124
(0,8)

a

inclusief baten van publieke diensten, tijdsbaten en milieubaten
Resterende opbrengsten worden gebruikt voor verhoging algemene overheidsuitgaven
c
‘↑’ staat voor een toename van de inkomensongelijkheid
b

Met de bijkomende maatregelen die geen basisbudget inhouden stijgt de welvaart en de impact op
het BRP aanzienlijk t.o.v. een wegenheffing zonder deze bijkomende flankerende maatregelen. Dit gaat
echter meestal gepaard met een beperkte daling van de milieu- en tijdsbaten (gezien de bijkomende
maatregelen (in)direct het autogebruik aanzwengelen) en een reële toename van de inkomensongelijkheid.
Op basis van de welvaartsindicator is het beste beleid om de netto-opbrengsten uit het scenario ‘met
ruimere taxshift’ te gebruiken voor een verlaging van de lasten op arbeid, met een hervorming van de
personenbelasting (Opties 2 tot 4). Deze opties geven welvaartsbaten rond de 1 miljard euro. Dit combineert baten qua efficiëntie van het verkeer (maar minder dan zonder bijkomende flankerende maatregelen) met een verhoging van het BRP en baten voor de arbeidsmarkt in de vorm van lagere werkloosheid en een hoger aantal jobs (zie verder). De welvaartseffecten zijn echter niet gelijk verdeeld.
De proportionele daling van de gewestelijke opcentiemen (Optie 2) is het minst herverdelend. Deze
geeft hoge baten aan de rijkste 20 % van de populatie, maar eerder beperkte voordelen voor armere
huishoudens en leidt tot een daling van de welvaart voor het armste quintiel. De jobkorting (Optie 4)
en progressieve daling in de gewestelijke opcentiemen (Optie 3) scoren algemeen beter qua herverdeling, maar leiden wel nog tot een welvaartsdaling voor het armste quintiel.
Ook de optie waarbij de netto-opbrengsten uit het scenario ‘met ruimere taxshift’ worden geïnvesteerd in het openbaar vervoer en weginfrastructuur (Optie 1) is geen slechte maatregel voor de algemene economie: de extra investeringen werken stimulerend en verhogen het bruto regionaal product
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meer dan in de andere opties. De totale welvaartsbaat stijgt tot 717 miljoen euro, voornamelijk door
de gerichte overheidsinvesteringen bij deze maatregel. De totale welvaartsbaat is evenwel lager dan
bij een hervorming van de personenbelasting omdat veel van de inkomsten naar kapitaal gaan, wat
een minder directe impact heeft op het beschikbaar inkomen van gezinnen. Ondanks de investeringen
in het openbaar vervoer wordt eerder een stijging van de inkomensongelijkheid verwacht, omdat de
investeringen eerder hogere inkomsten genereren voor rijkere huishoudens. Optie 1 leidt nl. eerder
tot een stijging van de kapitaalsinkomsten (die een belangrijker aandeel vormen van de inkomsten van
de rijkere huishoudens). Optie 1 leidt tot meer gebruik van het openbaar vervoer door het groter aanbod van openbaar vervoer, maar ook tot meer weggebruik door de betere wegcapaciteit. De hogere
transportvraag leidt tot lagere milieubaten dan in Optie 0, maar de tijdsbaten zijn gelijkaardig door
verbeteringen van het netwerk.
Een basisbudget voor kwetsbare doelgroepen (Optie 5) verkleint de negatieve impact van het scenario
‘met ruimere taxshift’ op de koopkracht (uitgedrukt als % van het beschikbaar inkomen) van de armste
quintiel met 0,2 à 0,3 procentpunten, maar leidt tot een (beperkt) lagere totale welvaartsstijging, namelijk 505 miljoen euro, voornamelijk door lagere tijds- en milieubaten in vergelijking met Optie 0.
Optie 5 versterkt de progressieve sociale effecten van Optie 0. Dit leidt tot een sterkere welvaartsstijging voor het armste quintiel, wat gedeeltelijk ten koste gaat van de rijkere huishoudens. Dit komt
omdat bij deze optie de tijdsbaten beperkter zijn (doordat er meer verkeer is).
Optie 6 maakt de wegenheffing in het geval van een ruimere taxshift ook een pak minder effectief,
waardoor de tijdsbaten sterk afnemen (met 26%) ten opzichte van Optie 0. Met deze optie daalt de
welvaartsimpact, net als de impact op het BRP aanzienlijk t.o.v. Optie 0. Ten opzichte van Optie 0 gaat
het armste quintiel er wel licht op vooruit. De voordelen gaan daarnaast naar de werkende gezinnen,
en voor de globale bevolking leidt Optie 6 eerder tot een hogere inkomensongelijkheid dan Optie 0.
De bijkomende flankerende maatregelen gaan eveneens gepaard met een stijging in het aantal jobs
tot een maximum van 9 800 tot 10 700 bijkomend tewerkgestelde voltijdsequivalenten bij Opties 2 tot
4, die een hervorming van de personenbelasting inhouden. Dat komt neer op een daling van de werkloosheidsgraad van 4,3 % (zonder wegenheffing) naar ongeveer 4,1 %. Met investeringen in het openbaar vervoer en weginfrastructuur (Optie 1) stijgt het aantal bijkomende jobs tot 5 185 en daalt de
werkloosheidsgraad naar 4,19 %.
Qua modale keuze neemt in het scenario ‘met ruimere taxshift’ bij alle bijkomende flankerende maatregelen het autoverkeer terug toe in vergelijking met Optie 0. Terwijl in dat laatste geval het aantal
reizigerskilometer met de auto daalt met ongeveer 7,1 %, is de daling bv. ongeveer slechts 5,6 % met
een verlaging van de personenbelasting (Opties 2 tot 4), waarvoor het verschil het grootst is. Het kleinere effect komt omdat ofwel een deel van het geld terugvloeit naar de consument (Opties 2 tot 4),
de consument minder moet betalen (Opties 5 en 6) of extra wegcapaciteit aangeboden krijgt (Optie
1). Optie 1 leidt naast een kleinere daling van de reizigerskilometers met de auto (met 6,4 % in plaats
van 7,1 %) ook tot extra vraag naar het openbaar vervoer, doordat de capaciteit van het openbaar
vervoer gevoelig wordt uitgebreid. De lagere dalingen van de autokilometers kunnen impliceren dat
de tarieven van de wegenheffing dienen bijgesteld te worden, volgens de tariefmethodologie die in
het onderzoek werd opgesteld en op basis van de monitoring van de effecten van de heffing.
In termen van competitiviteit en de impact op sectoren zijn de effecten van de verlaging van de personenbelasting (Opties 2 tot 4) in het scenario ‘met ruimere taxshift’ algemeen positief voor alle sectoren. Dit is eveneens zo indien het vrijgekomen budget wordt gebruikt voor investeringen (Optie 1),
hoewel in dit geval vooral de logistieke sector, passagierstransport en de bouwsector sterker vooruit
gaan.

9.1.4 Korting voor het woon-werkverkeer, Optie 7
De korting voor het woon-werkverkeer werd geanalyseerd met het verkeersmodel van het Departement MOW. Voor het woon-werkverkeer dalen de reizigerskilometers met de auto als bestuurder met
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deze korting minder sterk dan zonder korting. De daling bedraagt slechts 70 % van de daling zonder
korting. De impact op de inkomsten van de wegenheffing ligt in dezelfde lijn. Hetzelfde kan men verwachten voor het effect op de emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen.
Op Vlaams niveau is er een kleiner effect op de congestie met de korting voor het woon-werkverkeer
dan zonder deze korting. Het verschil in effect is het meest uitgesproken tijdens de spitsuren, waarin
veel van de woon-werkverplaatsingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld, op de hoofdwegen in de ochtendspits tussen 7 en 9u daalt de gewogen gemiddelde reistijd in slechts met 14,7 % in plaats van 17,9 %
zonder de korting. De ongunstige effecten zijn het meest uitgesproken in de kleine congestiezone, die
het meest met files te kampen heeft, en het minst buiten de congestiezone.
Bij de bijkomende flankerende maatregelen die bekeken werden in de economische modellen is het
basisbudget voor het woon-werk verkeer (optie 6) degene die het dichtst ligt bij deze korting. Hoewel
de resultaten niet volledig vergelijkbaar zijn69, kan men verwachten dat bij het scenario ‘met ruimere
taxshift’ de algemene economische effecten met Optie 7 gelijkaardig zijn aan die van Optie 6 en dat
Optie 7 – ondanks de lagere kosten voor de consument – leidt tot lagere welvaartsstijgingen en verkleint het effect van de wegenheffing.

9.1.5 Telewerken en flexibele werkuren, Optie 8
Het promoten van telewerken en flexibelere werkuren (optie 8) is voornamelijk interessant omdat het
tegen relatief lage kosten de wegenheffing effectiever zou kunnen maken.
De mogelijkheid om aan telewerken te doen en te werken met flexibele werkuren verhoogt de flexibiliteit om te reageren op de wegenheffing voor werknemers waarvan de job compatibel is met deze
systemen. Hierdoor kan de financiële impact van de wegenheffing op de werknemers dalen en de impact van de wegenheffing verhogen (impliciet betekent dit dat er meer verplaatsingen vermeden worden of tijdens de daluren gemaakt), met grotere tijdswinsten en minder filekosten.
Een slimme wegenheffing kan ook het effect van telewerken en flexibele werkuren op de congestie
versterken (m.n. de negatieve impacten beperken): indien zij leiden tot iets minder congestie, zal de
hogere snelheid opnieuw verkeer aantrekken dat voordien niet meer reed omwille van de files (de
zogenaamde latente vraag). Met een wegenheffing wordt dat aanzuigeffect kleiner. Ook zal een wegenheffing ervoor zorgen dat mensen er minder voor opteren om verder te gaan wonen van hun werk,
wat door een stijging van telewerken en compactere werkuren in de hand wordt gewerkt.
De wegenheffing kan zelf de grootste financiële prikkel zijn voor bedrijven om een flexibeler arbeidsschema mogelijk te maken. De overheid zou hier voornamelijk voorbeeld gevend en adviserend kunnen werken.
De overheid kan telewerken en flexibele werkuren op een aantal manieren stimuleren. In veel gevallen
gaat het hier eerder om het versterken van al bestaande maatregelen.
- Een eerste set van maatregelen is gericht op informatie en sensibilisering.
- Daarnaast kan er onderzocht worden of er nood is aan een bijkomende fiscale ondersteuning van
deze systemen.
- De flexibiliteit kan bovendien toenemen indien er in andere sectoren ook ruimere openingstijden
worden gehanteerd voor diensten die mensen voor of na hun werktijd gebruiken (bv. kleinhandel,
kinderopvang,…). Dit vergt een maatschappelijk debat over de wenselijkheid daarvan, maar ook
over andere overwegingen zoals bv. de arbeidsomstandigheden voor de mensen die in die sectoren werken. Op basis daarvan kan er beslist worden of de eraan gerelateerde wetgeving moet
aangepast worden.
69

Bij de korting op de wegenheffing voor het woon-werkverkeer gaat het om een rechtstreekse korting op het
tarief die geldt voor iedereen die zich verplaatst van en naar het werk, ongeacht hoeveel men rijdt. Het basisbudget is een bedrag dat vooraf vastgelegd wordt en voor iedereen hetzelfde is. Het kan dus ‘op’ geraken.
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-

“Meten is weten”. De bestaande databronnen, zoals de federale diagnostiek woon-werk verkeer
voor grote bedrijven en het Onderzoek Verplaatsingsgedrag, kunnen verder versterkt worden.
Tenslotte kan de overheid bedrijven ondersteunen naar meer flexibiliteit d.m.v. het inzetten van
consulenten die de bedrijven hiervoor gericht benaderen.

Conclusie
Opgemerkt kan worden dat de perfecte bijkomende flankerende maatregel niet bestaat en dat er duidelijke prioriteiten moeten worden gesteld. Een hervorming van de personenbelasting (Opties 2 tot 4)
blijft de interessantste optie voor de verhoging van de welvaart, wat ook voortkwam uit eerdere studies in dit thema. Men moet zich hier echter goed realiseren dat er ook hier duidelijk bepaalde groepen
op achteruit gaan en dat de inkomensongelijkheid kan toenemen. Een combinatie van maatregelen –
hoewel hier niet expliciet onderzocht – zou potentieel deze hervorming kunnen koppelen aan een
aantal investeringen in openbaar vervoer & wegen (Optie 1) en een basisbudget voor doelgroepen
(Optie 5). Dit combineert een aantal economische voordelen met een sociale correctie.
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10 De wegenheffing in context

Afstemming met andere beleidsniveaus
10.1.1 Afstemming met de andere gewesten
De wegenheffing in Vlaanderen heeft effecten buiten Vlaanderen, vooral in de spitsperioden, waarin
het autoverkeer in bepaalde gevallen een omweg gaat maken via Nederland, Frankrijk of Wallonië, om
de Vlaamse wegenheffing te vermijden. Dat effect treedt sterker op bij de scenario’s met ruimere
taxshift dan in de scenario’s met een beperkte taxshift.
In de scenario’s die werden doorgerekend met de SVM en TREMOVE-modellen werd ervan uitgegaan
dat er geen wegenheffing wordt ingevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of Wallonië. Indien
er in één of andere vorm een wegenheffing wordt ingevoerd in één of beide andere gewesten, dan
kan deze wegenheffing implicaties hebben voor de situatie in Vlaanderen afhankelijk van de mate
waarin de verplaatsingen die de gewestgrenzen overschrijden erdoor beïnvloed worden en het belang
van die verplaatsingen.
In fase 1 werd voor het scenario met de wegenheffing in heel Vlaanderen een variant uitgerekend
waarbij een gelijkaardige wegenheffing wordt toegepast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG).
In die variant was de totale afname in het aantal autokilometer groter in het BHG en de Vlaamse Rand
dan in het scenario zonder wegenheffing in het BHG, maar kleiner in de rest van Vlaanderen. Het scenario had een iets groter effect op de doorstroming op het hoofdwegennet, wat een gevolg is van de
grotere daling van het autoverkeer in de Vlaamse Rand. De impact van de wegenheffing in het BHG op
de inkomsten van de wegenheffing in Vlaanderen was in die verkennende oefening zeer klein.
Vanuit juridisch perspectief is in beginsel het Vlaamse Gewest bevoegd om een heffing in te voeren
voor de wegen die gelegen zijn op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Toch bestaat een risico
op conflict met de andere gewesten indien het Vlaamse Gewest een wegenheffing zou invoeren.
Vooreerst bestaat de mogelijkheid dat een belangenconflict wordt ingeroepen, indien een deelentiteit
van oordeel is dat zij ernstig dreigt te worden benadeeld in haar belangen door een optreden dat per
hypothese wel door de bevoegde deelstaat wordt genomen. Hierdoor moet een overlegprocedure
worden opgestart, die als doel heeft om te komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing. Een belangenconflict zal in de praktijk vooral een vertragend effect hebben.
Daarnaast zouden de andere gewesten een schending van de bevoegdheidsverdelende regels kunnen
inroepen, door bijvoorbeeld aan te voeren dat de heffing in het Vlaamse Gewest een onvermijdelijk
spil-overeffect heeft naar de andere gewesten (hoewel het als onwaarschijnlijk voorkomt dat in dit
geval zou wordt geoordeeld dat de bevoegdheden van de gewesten te zeer zijn verknocht dat ze nog
zelfstandig kunnen worden uitgeoefend). In sommige gevallen leidt het Grondwettelijk Hof uit de verknochtheid van de bevoegdheden van de onderscheiden overheden een samenwerkingsverplichting
af, zelfs indien de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen niet uitdrukkelijk
tot samenwerking verplicht (behoudens voor leasing voertuigen).
Om het risico op een belangen- en/of bevoegdheidsconflict te vermijden, is het aangewezen (en voor
leasing voertuigen zelfs noodzakelijk) om de invoering van de wegenheffing af te stemmen met de
overige gewesten en met name een samenwerkingsakkoord af te sluiten. Hierbij is een goede procesregie belangrijk voor het maatschappelijk draagvlak, namelijk het betrekken van de juiste belanghebbenden op het juiste moment om op de juiste aspecten te wegen.
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Voorts speelt hier ook de specifieke bevoegdheidsproblematiek t.a.v. gewestgrensoverschrijdende
wegen. De gewest(grens)overschrijdende wegen worden, net als alle andere wegen, beheerd volgens
het territorialiteitsprincipe. De beheersplicht van het Vlaamse Gewest ten aanzien van deze wegen
stopt dus in beginsel aan de gewestgrens. Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 17 juni
1991 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrens-overschrijdende wegen, geldt dit niet voor een aantal wegen. Sommige wegen
liggen op het grondgebied van het ene gewest, maar worden beheerd door een ander gewest. Dit geldt
in het bijzonder voor delen van de Ring rond Brussel die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest
en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest liggen, maar door het andere gewest beheerd worden.
Schematisch komt de heffingsbevoegdheid ten aanzien van deze wegen op het volgende neer:
Vlaamse wegen onder beheer overige gewesten

Wegen overige Gewesten onder beheer Vlaams Gewest

Belasting Vl. Gew

Bevoegd

Niet bevoegd

Retributie Vl. Gew.

Bevoegd op grond van materiële
bevoegdheid gewest- en lokale wegen?

Bevoegd als wegbeheerder?

Belasting overige gewesten

Niet bevoegd

Bevoegd

Retributie overige gewesten

Bevoegd als wegbeheerder?

Bevoegd op grond van materiële bevoegdheid gewest- en lokale wegen?

Het samenwerkingsakkoord van 17 juni 1991 verplicht dat voor de gewestgrensoverschrijdende wegen
wordt overlegd met de overige gewesten over de invoering van de wegenheffing, zonder dat dit gelijkstaat aan de verplichting om een samenwerkingsakkoord te sluiten. Dit zal nodig zijn om de wegenheffing in te voeren voor enerzijds de delen van de grensoverschrijdende wegen die wel in het Vlaamse
Gewest liggen (maar waarvan het beheer is toevertrouwd aan een ander gewest) en anderzijds de
delen van de grensoverschrijdende wegen die niet in het Vlaamse Gewest liggen (maar waarvan het
beheer is toevertrouwd aan het Vlaamse Gewest).
Men mag niet vergeten dat voor de opbouw van het maatschappelijk draagvlak, het niet alleen de
burgers zijn die een bepalende stem hebben. Ook de institutionele en professionele actoren bepalen
mee de teneur van het maatschappelijk debat. Het is met het oog op de opbouw van een gemeenschappelijk draagvlak, en vanuit de morfologie van onze wegeninfrastructuur, de ruimtelijke ordening,
de bestuurlijke én economische context noodzakelijk de afstemming met andere gewesten op te zoeken.
Het onderzoek wijst aan om dit punt op te lossen via een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten.

10.1.2 Afstemming met de gemeenten
De belastingbevoegdheid van het Vlaamse Gewest is niet beperkt tot de wegen die het Vlaamse Gewest in eigendom of in beheer heeft. Aldus kan het Vlaamse Gewest een belasting invoeren voor de
lokale wegen in het Vlaamse Gewest. Voor het invoeren van een retributie is zulks minder evident,
omdat dan een vergoeding voor een dienst zou worden gevraagd wat betreft het gebruik van de gemeentewegen, waarvan de gemeenten eigenaar of minstens wegbeheerder zijn.
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Daarnaast beschikken gemeenten ook zelf over een grondwettelijke fiscale autonomie, waarmee zij in
beginsel gelijk welke belasting (en tevens retributie) kunnen invoeren. Teneinde een diversificatie van
de heffingen te vermijden, is het daarom aangewezen om bij decreet uit te sluiten dat de gemeenten
zelf opcentiemen kunnen heffen op de wegenheffing en uit te sluiten dat de gemeenten nog zelf een
eigen heffing voor het gebruik van de gemeentelijke wegen invoeren. Ten aanzien van gemeentelijke
retributies kunnen de gewesten op basis van én binnen hun materiële bevoegdheden de gemeenten
verbieden nog een retributie vast te leggen. De gewesten kunnen de gemeentelijke belastingbevoegdheid in beginsel niet beperken, tenzij door gebruik te maken van de piste van de ‘impliciete bevoegdheden’. Daartoe is vereist dat die reglementering als noodzakelijk kan worden beschouwd voor de
uitoefening van de bevoegdheden van het gewest, dat de aangelegenheid zich tot een gedifferentieerde regeling leent en dat de weerslag van de in het geding zijnde bepalingen op die aangelegenheid
slechts marginaal is. Dit kan o.i. op goede gronden worden verdedigd, met name indien dit gepaard
gaat met flankerende maatregelen t.a.v. de lokale besturen zoals beschreven hieronder.
Het beginsel van de lokale autonomie verzet er zich o.i. verder tegen dat het Vlaamse Gewest een
heffing op de lokale wegen invoert, zeker indien de gemeenten op eigen kosten wel nog steeds wegenbeheerder zouden blijven en ook geen deel van de opbrengst van de wegenheffing (en dan met
name het deel infrastructuurkosten) (als belasting of als retributie) zouden ontvangen. Ook de uitsluiting van de bevoegdheid om lokale heffingen (belastingen dan wel retributies) in te voeren, moet
de toets aan het beginsel van de lokale autonomie doorstaan. De inbreuk op de bevoegdheid van de
gemeenten zou met name strijdig zijn met het beginsel van de lokale autonomie wanneer ze kennelijk
onevenredig is.
Daarbij komt dat de gemeenten vandaag een opdeciem op de jaarlijkse verkeersbelasting ontvangen.
Indien de verkeersbelasting wordt geminimaliseerd, zal de actuele opbrengst van de opdeciem voor
de gemeenten logischerwijze ook lager zijn of zelfs helemaal verdwijnen. Dit kan de onevenredigheid
van de beperking van de gemeentelijke autonomie versterken.
Het verdient sowieso aanbeveling om de invoering van de wegenheffing voorafgaand af te stemmen
met de gemeenten (via de VVSG), gelet op de band van de invoering ervan op hun taken als wegbeheerder en de gemeentelijke mobiliteit. Daarnaast dient een mechanisme te worden voorzien waardoor de gemeenten kunnen delen in de opbrengst van de wegenheffing (of vanuit andere middelen
gecompenseerd worden), met het oog op het verlies aan opdeciem en eventueel als compensatie van
de beperking van de autonome, gemeentelijke heffingsbevoegdheid op de gemeentelijke wegen en
het verlies aan opdeciem.

De Europese context
10.2.1 Overeenstemming van de wegenheffing met de voorschriften van (het voorstel tot
wijziging van) de Tolrichtlijn.
De Tolrichtlijn70 harmoniseert de voorwaarden waaronder de nationale autoriteiten belastingen, tolgelden en (tijdsgebonden) gebruiksrechten kunnen heffen op zware vrachtvoertuigen die goederen
over de weg vervoeren. Momenteel ligt er een voorstel tot wijziging van de Tolrichtlijn voor. Indien dit
goedgekeurd wordt, zal de richtlijn in de toekomst van toepassing zijn op alle voertuigen bedoeld of
gebruikt voor het vervoer van personen of goederen over de weg (ook personenwagens en lichte
vrachtvoertuigen). De Tolrichtlijn vormt aldus een kader dat de wegenheffing in wezen faciliteert, maar
dat tegelijk (strikt) nageleefd zal moeten worden, inzonderheid bij het vaststellen van de tarifering.

70

Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening
brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen.
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De wegenheffing, in de vorm van een gebiedsdekkende kilometerheffing, zal overeenkomstig de Tolrichtlijn kwalificeren als een tolgeld, d.w.z. “een bedrag dat moet worden betaald voor een bepaalde
afstand afgelegd met een voertuig op een infrastructuurvoorziening”. Een tolgeld kan zijn samengesteld uit
- een infrastructuurheffing (met mogelijkheid voor een toeslag voor wegvakken die regelmatig
verzadigd zijn, of waarvan het gebruik door voertuigen aanzienlijke milieuschade veroorzaakt)
- en desgevallend (dus optioneel) een congestieheffing en/of een externekostenheffing.
Voor elk van deze bestanddelen bepaalt de Tolrichtlijn een aantal basisregels, waarmee rekening dient
te worden gehouden. De meeste regels uit de Tolrichtlijn gelden wel enkel voor “het trans-Europese
wegennet of op bepaalde trajecten daarvan, en op andere bijkomende trajecten van hun autosnelwegennet die geen deel uitmaken van het trans-Europees wegennet”. Voor de overige wegen lijken de
lidstaten meer vrijheid te hebben om de wegenheffing vorm te geven, hetgeen bevestigd werd tijdens
een informeel verkennend overleg met de Europese Commissie.
De belangrijkste beperkingen waarmee rekening te houden is, zijn de volgende:
- Bij het berekenen van de infrastructuur- en externekostenheffing kan enkel rekening worden gehouden met de infrastructuur- respectievelijk externe kosten van het wegennet in kwestie.
- De congestieheffing mag alleen worden toegepast op de wegvakken waar geregeld congestie optreedt en alleen gedurende de perioden waarin dat doorgaans het geval is. Dit lijkt zich te verzetten
tegen een congestieheffing die wordt geheven gedurende heel de dag en/of op het hele Vlaamse
wegennet. Tijdens een informeel verkennend overleg met de Europese Commissie bleek dat de
commissie een eerder flexibele (i.p.v. een strikte) toepassing van de nieuwe bepaling hanteert,
hetgeen de toepassingsmogelijkheden ervan vergroot.
- De Tolrichtlijn bevat voorts een aantal regels (en beperkingen) inzake het gebruik van de inkomsten uit tolgelden of gebruiksrechten (de zogenaamde ‘earmarking’). De inkomsten van de wegenheffing zouden eventueel niet terug naar de algemene middelen mogen vloeien, maar dienen voor
specifieke doeleinden (zoals de vervoerssector en het gehele vervoersysteem) te worden bestemd.
Tijdens een informeel verkennend overleg met de Europese Commissie werd door de commissie
bevestigd dat deze bepalingen enkel gelden m.b.t. TEN-wegen/snelwegen.
Het is voorlopig af te wachten in hoeverre het voorstel tot wijziging van de Tolrichtlijn aangenomen
zal worden en welke bepalingen aldus nageleefd zullen moeten worden voor de uitwerking van de
wegenheffing. De tolregeling zal vervolgens, conform de Tolrichtlijn, met de Europese Commissie moeten worden afgestemd.

10.2.2 Overeenstemming met EU-recht discriminatie en vrij verkeer
Het Hof van Justitie van de EU verklaarde in een arrest d.d. 18 juni 2019 (C-591/17) de Duitse wegenheffing strijdig met het Europees recht rond discriminatie en vrij verkeer. Het Hof van Justitie hechtte
bij haar analyse veel belang aan de compensatie van de heffing voor Duitse bestuurders, waardoor de
economische last de facto bij de buitenlandse bestuurders rustte. In het Duitse geval oordeelde het
Hof van Justitie immers dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ hierdoor de facto enkel geldt voor nietingezetenen. Voor eventuele flankerende maatregelen geldt hetzelfde aandachtspunt.
De afschaffing van bestaande belastingen voor ingezetenen (zoals de belasting op inverkeersstelling),
al dan niet in combinatie met andere (flankerende) maatregelen, blijft wel mogelijk, maar mag niet
resulteren in een één-op-één compensatie van de wegenheffing.
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Dit risico is bij een kilometerheffing beperkt, aangezien de heffing afhangt van het aantal gereden kilometers en dus niet rechtlijnig gecompenseerd kan worden door het afschaffen van een belasting die
niet afstandsgebonden is.

Afstemming met andere systemen
10.3.1 Afstemming met de LEZ
Voor de voertuigen die in 2030 niet of slechts onder bepaalde voorwaarden zijn toegelaten in de LEZ
hanteren de scenario’s in bepaalde gevallen verschillende tarieven aangezien hun milieu-impact verschillend is.
Daarnaast worden CNG voertuigen in de LEZ op dezelfde manier behandeld als benzine-voertuigen
terwijl de tariefscenario’s geen onderscheid maken volgens euroklasse voor deze voertuigen.
Dit kan verwarrend zijn voor de automobilisten en een probleem vormen voor het draagvlak. Bijgevolg
dient dit als aandachtspunt te worden meegenomen bij de verdere uitwerking en communicatie over
de tarieven.

10.3.2 Afstemming met andere tolheffingen
De wegenheffing heeft een impact op de (toekomstige) tolinkomsten van personenwagens in de Kennedytunnel en Oosterweelverbinding71. Dit werd berekend met de strategische personenmodellen
Vlaanderen voor een gemiddelde werkweekdag buiten de schoolvakantie. De uitgaven van personenwagens aan deze tolheffing dalen met 14 à 15 % in de scenario’s met ruimere taxshift. Dit is te verklaren door een daling van het aantal passages langs deze verbindingen. In de scenario’s met een beperkte taxshift met een kleine congestiezone bedraagt de daling 7 à 8 %. Ook de uitgaven aan de tolheffingen voor de vrachtwagens veranderen licht door een andere routekeuze van de vrachtwagens
(zij rijden iets meer langs Brussel i.p.v. langs Antwerpen): een daling met 1,1 à 1,2 percent in de scenario’s ‘met ruimere taxshift’ en 0,6 tot 0,7 % in de twee scenario’s met een ‘beperkte taxshift’.

10.3.3 Afstemming met de kilometerheffing voor vrachtwagens
De volgende tabel geeft een algemene vergelijking van de kenmerken van de kilometerheffing voor
vrachtwagens van +3,5 ton in Vlaanderen en de wegenheffing. Voor het systeem van de kilometerheffing is daarbij het systeem met de tarieven beschouwd zoals zij nu gelden en met de prikkels voor
gedragsverandering die de vrachtwagens nu krijgen. Bepaalde opties die mogelijk zijn voor de tariefzetting voor de vrachtwagens worden nog niet toegepast, bv. het systeem is gebiedsdekkend, maar
enkel op bepaalde wegen zijn de tarieven in Vlaanderen momenteel groter dan nul.

71

In de referentiesituatie in 2030 is de tolheffing in de Liefkenshoektunnel gelijk aan nul voor personenwagens.
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Tabel: Algemene vergelijking kenmerken wegenheffing en kilometerheffing
Doeleinden

Wegen

Zones
Differentiatie spits/dal

Differentiatie volgens milieuklasse

Wegenheffing
De gebruiker betaalt
Internalisering externe kosten
Reductie congestie

Kilometerheffing in Vlaanderen
De gebruiker betaalt
Vergroening vrachtwagenpark

Alle wegen, met onderscheid tussen hoofdwegen, gewestwegen
en lokale wegen
2 zones: meer en minder congestiegevoelige zone
Ja

Alle wegen, enkel op subset van
wegen een tarief dat verschillend
is van nul
Heel Vlaanderen; geen zones

Ja
Volgens voertuigtype, aandrijving/brandstof, euroklasse

Overige elementen

Neen
Mogelijkheid tot variatie in functie van tijdstip wordt momenteel
niet gebruikt
Ja
Volgens euroklasse
Differentiatie volgens mtm

Met de huidige tarieven voor de kilometerheffing dienen dat systeem en een eventuele wegenheffing
niet volledig dezelfde doelstellingen. Ook het wegennet waarop een positieve wegenheffing geldt verschilt, net als andere factoren in functie waarvan zij de facto gedifferentieerd worden (zones, tijdstip,
mtm).
De verschillende opbouw en invulling van de tarieven leidt tot tarieven bij de wegenheffing die in bepaalde scenario’s als relatief hoog kunnen beschouwd worden in vergelijking met die van de kilometerheffing. De voornaamste reden hiervan is dat bij de wegenheffing de kosten van congestie worden
doorgerekend, wat momenteel niet het geval is bij de kilometerheffing. Daar werd een dergelijke differentiatie nog niet ingevoerd, omdat dit bij afwezigheid van een systeem voor alle voertuigen, weinig
effect zou hebben op congestie.
De verschillende opbouw en de invulling van de tarieven van de wegenheffing zelf kunnen ook een
probleem vormen voor het draagvlak van de wegenheffing.
Ook kan men vanuit transport-economisch en verkeerskundig perspectief argumenteren om de kilometerheffing op een gelijkaardige manier op te bouwen en in te vullen als de wegenheffing en het
nultarief (voor de wegen waarvoor nu een nultarief geldt) om te vormen naar een positief tarief.
Vrachtwagens dragen immers net als de andere voertuigen bij tot het congestieprobleem en veroorzaken ook niet alleen externe kosten wanneer zij op het Viapass netwerk rondrijden. Met een aanpassing van de kilometerheffing zouden ook de vrachtwagens beter geconfronteerd worden met de externe kosten die zij veroorzaken en kunnen hun verplaatsingsbeslissingen (aantal, herkomst-bestemming, modale keuze, tijdstip, etc.) beter in lijn gebracht worden met wat maatschappelijk optimaal is,
ook wat betreft de routes die zij nemen.
Het aanrekenen van een kilometerheffing op alle wegen heeft implicaties voor de handhaving van dat
systeem. Ook komt het mogelijk de vermindering van het sluipverkeer door de vrachtwagens ten
goede, wat positief is voor het draagvlak (cf. “eerlijkheid van het systeem”)
Vanuit het aandachtspunt om vanuit verkeer-economisch standpunt alle voertuigtypes te onderwerpen aan een wegenheffing, worden de bestaande vrijstellingen in het kader van de kilometerheffing
best geherëvalueerd.
Krachtens het negende lid van artikel 7 van het voorstel tot gewijzigde Tolrichtlijn moeten de bussen
en touringcars mee opgenomen worden onder het systeem van kilometerheffing.
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Vanuit juridisch perspectief zal de invoering van de wegenheffing in het licht van het gelijkheidsbeginsel de vraag doen rijzen of voorgaande onderscheiden met de kilometerheffing wel verantwoordbaar
zijn. Het betreft onder meer de volgende elementen:
- De kwalificatie van de wegenheffing als belasting of retributie.
o In het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de kilometerheffing gekwalificeerd als een belasting (in het Waalse Gewest betreft het een retributie). Een eventueel
andere kwalificatie in het Vlaamse Gewest van de wegenheffing zou dus verantwoord
moeten kunnen worden.
- Het risico op ongelijke behandeling indien de kilometerheffing en de wegenheffing op een andere
worden uitgewerkt, zonder dat dit objectief verantwoord kan worden.
o Dit risico is o.i. het meest reëel in zoverre de wegenheffing geldt op die wegen waar in de
kilometerheffing een nultarief geldt. Het ene voertuig is alsdan immers een vergoeding
verschuldigd en het andere niet voor nochtans het gebruik van één en dezelfde weg.
Een zelfde probleem kan zich voordoen bij een tariefdiversificatie in functie van congestie, wat nu geen
element is dat de kilometerheffing bepaalt. Het valt o.i. moeilijk te verantwoorden waarom in de wegenheffing wel een congestieheffing moet betaald worden en in de kilometerheffing niet, terwijl ze
nochtans dezelfde weg gebruiken en dezelfde congestie veroorzaken/ondervinden. Specifiek voor de
congestieheffing bepaalt het voorstel van gewijzigde Tolrichtlijn trouwens dat de congestieheffing op
niet-discriminerende wijze moet gelden “voor alle voertuigcategorieën”.
In dat verband is aan te raden de kilometerheffing zo maximaal mogelijk af te stemmen op de wegenheffing (en vice versa) en (in het andere geval) concreet te motiveren om welke objectieve redenen
deze heffingen niet op elkaar kunnen worden afgestemd, dit onder meer omwille van de verschillende
doelstellingen die door deze heffingen (met de huidige tarieven in het geval van de vrachtwagens)
worden nagestreefd. In geval van een aanpassing van de kilometerheffing zal uiteraard ook met de
andere gewesten moeten worden afgestemd (cfr. samenwerkingsakkoord dat voor de kilometerheffing werd afgesloten).
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Afkortingen en definities

Algemene Verordening Gegevensbescherming Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
ANPR Automatic Number Plate Recognition Technologie om automatisch kentekens te herkennen vanuit digitale beelden.
Belgische voertuigen Voertuigen die zijn ingeschreven in België door een verblijfhouder. Een verblijfhouder is een persoon die: (i) ingeschreven is in de bevolkingsregisters of het wachtregister van een
Belgische gemeente, of die het voorwerp uitmaakt van een regularisatieprocedure ingediend in een
Belgische gemeente, of, (ii) een verblijfplaats heeft in een Belgische gemeente zo art. 5, §1, 1° of 2° KB
20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen van toepassing is; of, (iii) ingeschreven is in de
Belgische KBO, of (iv) opgericht is door of krachtens het internationale of buitenlands recht met een
vaste inrichting in België waar het voertuig beheerd of gebruikt wordt.
Bestuurder De bestuurder van een heffingsplichtig voertuig
BIV Belasting op de Inverkeerstelling
Black List (ISO 12855, Uitwisseling van informatie tussen de dienstverlening en de tolheffing) Door
dienstverlener bijgehouden lijst met voertuigen waarvoor de dienstverlener geen (contractuele) verantwoordelijkheid meer neemt voor het afdragen van de tolheffing, bijvoorbeeld wegens wanbetaling
of fraude. Wijzigingen in de Black List (toevoeging of verwijdering van OBU’s) worden via de uitzonderingenlijst doorgegeven aan de tolheffer.
Buitenlandse voertuigen Voertuigen van niet-verblijfhouders
CN Cellulair netwerk
Concessiehouder Organisatie die in opdracht van een overheid het geheel of een deel van een wegennet exploiteert
DIV Dienst Inschrijvingen Voertuigen, Federale overheid
DSRC (Dedicated Short Range Communication) Deze vorm van communicatie is bestemd voor geringe
afstand (circa dertig meter) en wordt specifiek toegepast bij wegverkeer voor de communicatie tussen
handhavingsapparatuur en RE. DSRC kent twee varianten: microgolf en infrarood.
EEP (Enforcement Equipment Provider) De organisatie die middels een aanbesteding zal worden gecontracteerd als SP voor de handhavingsapparatuur, zoals beschreven in deze nota.
EETS European Electronic Toll Service. European Electronic Tolling Service Dienst die interoperabiliteit
tussen elektronische tolsystemen in de Europese Unie moet verbeteren, zodat uiteindelijk één uniforme methode ontstaat voor elektronische tolheffing. De dienst is gedefinieerd in Beschikking
2009/750/EG van de Europese Commissie van 6 oktober 2009.
EETS-provider (EETS-aanbieder) Definitie van de actor ‘service provider’ binnen de EETS. Een juridische
entiteit die voldoet aan de eisen van artikel 3 Beschikking 2009/750/EG, geregistreerd is in de lidstaat
waarin ze is gevestigd en aan EETS-gebruikers toegang verleent tot EETS.
EETS-gebied Een weg, een wegennet, een kunstwerk zoals een brug of een tunnel, of een ferry waarvoor tolgeld wordt geïnd met gebruikmaking van een elektronisch tolheffingssysteem voor het wegverkeer.
EETS-gebruiker Een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met een EETS-aanbieder
om toegang te hebben tot de Europese elektronische tolheffingsdienst.
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e-Ticketing Methode van heffen op basis van een inboeksysteem.
FRSE Flexibel Road Side Equipment. Verplaatsbare installatie voor handhaving die tijdelijk langs de kant
van de weg wordt geïnstalleerd.
GBA Gegevensbeschermingsautoriteit
Gebruiker Eigenaar, dan wel, waar toepasselijk, de economische eigenaar van een heffingsplichtig
voertuig. Veelal gelijk aan de nummerplaathouder. De Gebruiker kan rechtstreeks of onrechtstreeks
(bv middels een Bestuurder) handelen. In sommige gevallen kan de Bestuurder als Gebruiker worden
aangemerkt.
Gegarandeerde betaalmethoden Betaalmethoden waarvan de SP zich gegarandeerd weet dat hij toekomstige kosten van de Gebruiker kan innen. Voor het innen van de kosten behoeft de SP geen toestemming van de Gebruiker en de Gebruiker kan de betaling ook niet ongedaan maken. Gegarandeerde betaalmethoden zijn onder andere kredietkaarten, tankkaarten en voorschotten.
Gegevensverwerker De verwerker overeenkomstig artikel 4 van de Verordening (EU) 2016/679 van
het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming):
een persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die / dat ten
behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke (in deze specifiek een nog nader te bepalen instantie
van het Vlaamse Gewest) persoonsgegevens verwerkt (in deze specifiek in het kader van de wegenheffing; voor de kilometerheffing voor het vrachtvervoer, die als belasting gekwalificeerd werd, is dit
de Vlaamse Belastingdienst).
Gewest Het Vlaamse Gewest, gefedereerde entiteit met rechtspersoonlijkheid die als deelstaat van de
federale staat is erkend op grond van een eigen socio-economisch profiel en waarvan de materiële
bevoegdheden haar uitdrukkelijk zijn toegewezen in de Grondwet en krachtens de Grondwet uitgevaardigde (bijzondere) wetten, en waarvan de uitoefening territoriaal tot haar grondgebied is beperkt.
GNSS Global Navigation Satellite System, bijv. GPS (VSA), Galileo (Europa), GLONASS (Rusland). Technologie voor plaatsbepaling met behulp van satellieten.
GSM Global System of Mobile Communications. Standaard voor digitale mobiele telefonie. GSM wordt
beschouwd als de tweede generatie mobiele telefonie (2G).
Handhavingsapparatuur Dit omvat zowel de hardware (controlestations) als de software die nodig is
om de vaststellingen van de controleapparatuur om te zetten in een proces-verbaal
Handhavingscentrum Het handhavingscentrum staat in voor de handhaving m.b.t. de Wegenheffing
Heffingsplichtig wegennet Het (nog te bepalen) wegennet waarop de heffing van toepassing is, ongeacht of er een nultarief of een tarief hoger dan nul wordt toegepast.
HRSE Handheld Road Side Equipment (draagbare handhavingsapparatuur).
Interoperabiliteitsbeschikking Beschikking 2009/750/EG van de Commissie van 6 oktober 2009 tot
definiëring van de Europese elektronische tolheffingsdienst en de bijbehorende technische onderdelen
KBO KruispuntBank van Ondernemingen
KPI Key Performance Indicator
LEZ Lage-emissiezone
Mobiele telecommunicatie De telecommunicatievorm waarmee data tussen de OBU en proxy worden
uitgewisseld. Voorbeelden zijn GSM, GPRS, EDGE, UMTS en toekomstige op 4G+ gebaseerde standaarden.
MRSE Mobile Road Side Equipment. Dit zijn controlevoertuigen bemand met controleurs.
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OBU On Board Unit (dit is een specifieke vorm van een RE of registratie-eenheid) Apparaat in een
voertuig dat wordt gebruikt voor elektronische tolheffing. De meest eenvoudige vorm is een zogenoemde DSRC-tag; deze geeft alleen een identificatie af aan de wegkantapparatuur.
PPSP Preferred Service Provider van het primair systeem
Primair systeem Het primair systeem maakt gebruik van plaatsbepaling als middel voor het bepalen
van een verplaatsing. Dit kan bv. d.m.v. GNSS-plaatsbepaling, camera’s, e.a.
PSP (Preferred Service Provider) Service Provider die middels een aanbesteding zal worden gecontracteerd als dienstverlener zoals beschreven in de Visienota Wegenheffing. Deze term omvat zowel de
PPSP als de PSSP.
PSSP Preferred Service Provider van het secundair systeem
RE Registratie-eenheid. Een toestel dat de gemaakte verplaatsing registreert. Dit kan bv. een GSM zijn
of een OBU.
Secundair systeem Een heffingssysteem voor weggebruikers waarmee een gebruiker kan betalen voor
het gebruik van het tolnetwerk indien zij het primaire systeem niet kunnen of willen gebruiken.
Slimme kilometerheffing Een slimme kilometerheffing betreft een wegenheffing die per afgelegde kilometer wordt geheven en gedifferentieerd wordt naar plaats (eventueel rijrichting), tijd en / of milieukenmerken van het voertuig.
SP (Service Provider) Elke organisatie die een dienst aanbiedt van registratie van de verplaatsing en /
of facturatie aan gebruikers, inning, en afdracht aan het Gewest en / of (een) concessiehouder(s), van
wegenheffing op basis van de geregistreerde gegevens
SRSE Stationary Road Side Equipment. Vaste installatie voor handhaving die permanent langs de kant
van de weg wordt geïnstalleerd.
TC (Toll Charger) Tolheffer.
Toll context data De elementen die nodig zijn om de tol op het netwerk te beschrijven: een beschrijving van de betreffende wegsectie, zone en/of cordon, en de tarieven voor de verschillende voertuigkenmerken en tijdstippen. De precieze normen voor toll context data worden beschreven in ISO 17575.
Tolheffer Een publiek of privaat orgaan dat tol heft op het rijden met voertuigen in een EETS-gebied.
Tolnetwerk Het deel van het wegennet (inclusief tunnels, bruggen en veerdiensten) waarop de wegenheffing van kracht is
Tolrichtlijn Richtlijn 1999/62/EEG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware
vrachtvoertuigen, zoals gewijzigd door richtlijn 2006/38/EG en richtlijn 2011/76 EU
Uitzonderingenlijst ISO 12855 en ISO 17573: exception list. Lijst waarmee informatie wordt uitgewisseld tussen dienstaanbieder en tolheffer over eventuele beperkingen in de mogelijkheden voor het
gebruik van specifieke OBU’s in een EETS-gebied.
VAS Value Added Services. Bijkomende diensten aangeboden door de SP, waaronder de mogelijkheid
om te betalen voor het parkeren, enzovoorts
Viapass Viapass is de toezichthoudende en coördinerende overheidsorganisatie voor de kilometerheffing voor vrachtwagens van +3,5 ton in België
Vlabel Agentschap Vlaamse Belastingdienst
Wegenheffing Onder wegenheffing wordt hier een lokale heffing of een gebiedsdekkende slimme kilometerheffing verstaan.
White List (ISO 12855) Lijst met geregistreerde gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van het
systeem. Door dienstaanbieder bijgehouden lijst met voertuigen waarvoor de dienstaanbieder de
(contractuele) verplichting voor het afdragen van de tolheffing op zich heeft genomen.
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1 Inleiding & Context

Het doel van Werkpakket 1 (“Reeds uitgevoerd onderzoek”) binnen Onderdeel 1 is het analyseren van
de relevante beschikbare literatuur rond alle aspecten m.b.t. de uitrol van een systeem van Wegenheffing. Dit actueel overzicht van de relevante (academische) literatuur rond Wegenheffing voor o.a.
lichte voertuigen, incl. handhaving, laat o.a. toe inzichten op te doen die doorheen de uitvoering van
de opdracht van belang zullen zijn.
De aanpak om bovenstaande doelstelling te bereiken bestond uit twee fasen. In een eerste fase werd
een zo exhaustief mogelijk inventaris opgesteld, die de meest relevante (en overdraagbare) academische literatuur rond Wegenheffing samenbrengt. Voorliggend analyseverslag is het resultaat van de
tweede fase, waarin de geselecteerde onderzoeken en studies uit de inventaris individueel geanalyseerd en gevalideerd werden (“kwaliteitsanalyse”) naar de belangrijke uitgangspunten en resultaten
per studie, en naar relevantie per werkpakket. In totaal werden er in een eerste analyseverslag 75
academische artikels, papers en studies weerhouden en geclusterd per domein (“luik”) en per werkpakket.
In deze update van het analyseverslag werden hier in totaal 16 artikels aan toegevoegd. Deze bijkomende artikels werden toegevoegd met de opmaak van hun fiche in een fel blauwe kleur achteraan
elk luik om het onderscheid tussen de oorspronkelijke en bijkomende fiches duidelijk te maken.
Er werd een opdeling gemaakt in 5 luiken: algemeen, technisch, juridisch, financieel-economisch, en
participatief/communicatief luik, die de verschillende aspecten van de opdracht behandelen: het
algemene luik behandeld de meer algemene aspecten van een systeem van Wegenheffing, alsook enkele concrete internationale cases, de literatuur in het technisch luik is gerelateerd aan o.a. de technologische uitwerking, tarificatie, handhaving, implementatie, etc. van een systeem van Wegenheffing. Literatuur m.b.t. de juridische context waarin het systeem van Wegenheffing zal worden uitgerold, wordt opgenomen in het juridisch luik. Het financieel-economisch luik omvat studies en papers
die handelen over het marktmodel en de financiële haalbaarheid van een systeem van Wegenheffing.
Laatst, literatuur die handelt over participatie, communicatie of draagvlakvorming, zijn ingedeeld in
het laatste luik.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat bepaalde artikels meerdere aspecten omvatten en als dusdanig niet éénduidig in één luik vallen. Deze artikels werden aan een specifiek luik toegewezen naargelang hun belangrijkste focus.
Daarnaast werd er ook een clustering per werkpakket gemaakt. Elke “fiche” (zie hieronder) geeft duidelijk aan voor welke werkpakketten de studie interessante inzichten bevat. Hierbij overstijgen sommige academische papers de afbakening van één werkpakket waardoor deze voor de volledigheid aan
meerdere werkpakketten zijn gekoppeld.
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Onderstaande tabellen geven een overzicht van het aantal opgenomen artikels per luik en per werkpakket.
Luiken
Algemeen luik
Technisch luik
Juridisch luik
Financieel-economisch luik
Participatie, Communicatie en
draagvlakvorming luik
Totaal
Werkpakketten
WP 2
WP 3
WP 4
WP 5
WP 6
WP 7
WP 8
WP 9
WP 10
WP 11
Onderdeel 2

Oorspronkelijk aantal
unieke artikels
6
53
4
4
8

Bijkomend aantal
artikels na update
3
13
0
0
0

Totaal aantal
unieke artikels
9
66
4
4
8

75

16

91

Aantal artikels gekoppeld aan de WP’n
19
4
48
12
16
4
25
4
7
5
12

Bijkomend aantal
artikels na update
0
0
2
0
1
0
13
0
0
0
0

Totaal aantal artikels
gekoppeld aan WP’n
19
4
48
12
17
4
38
4
7
5
15

Voorliggend analyseverslag bestaat uit een standaard “fiche1” die voor elke weerhouden studie op een
consistente manier de belangrijkste bevindingen en inzichten van de studie weergeeft. Concreet zal
het doornemen van deze fiche de lezer in staat stellen de volgende inzichten uit een studie te kunnen
destilleren:
- Wat behelst het onderwerp van de studie?
- Wat is het uitgangspunt of de belangrijkste hypothesen bij aanvang van de studie?
- Zijn er eventueel beperkingen binnen het onderzoek waarmee de lezer rekening moet
houden of die interessant kunnen zijn om de studie te kaderen in het licht van deze
opdracht?
- Welke conclusies of resultaten stelt de studie voor?
De artikels zijn naast de clustering per domein en per werkpakket alfabetisch gerangschikt volgens de
APA-referentie.

1

Het analyseverslag omvat 72 fiches, waarvan één fiche in het technisch luik 3 artikels bespreekt, en één fiche in het juridisch luik 2 artikels bespreekt.
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2 Algemeen luik

Analysis of behavioural changes due to the Stockholm congestion charge trial, Master’s
thesis KTH Sweden
Auteur(s)

Becker T. (2008)

Publicatiedatum

2008

Onderwerp

Analyse van gedragsveranderingen ten gevolge van de Stockholmse
congestieheffing.

Relevantie WP

Alle werkpakketten
Uitgangspunt: Het doel van de studie is om 1) een beter inzicht te krijgen in de effecten van congestieheffingen op het reisgedrag, 2) de resultaten te gebruiken voor verkeersmodellen, en 3) advies aan te bieden bij het voorspellen van de gevolgen van congestieheffingen in andere steden.
De vraag hoe precies de gedragsveranderingen ten gevolge van de
Stockholmse congestieheffing plaats vinden, is volgens de auteur nog
onvoldoende beantwoord. Vandaar worden volgende hypothesen opgenomen:

-

Uitgangspunten en beperkingen

Op welke manier heeft het pilootproject van de congestieheffing de keuze voor vertrektijd en/of het genereren van de reis
en/of de keuze voor de vervoerswijze en/of wijziging van de
routekeuze veranderd?
- Wat was het effect op uitstapjes voor hoofdactiviteiten (bv.
thuis, op het werk, in de vrije tijd)?
- Welke socio-demografische groepen (leeftijd, geslacht, inkomen, beroep) veranderden op welke manier? En hoe beïnvloeden de resultaten de bepaling van O-D-groepen (“ Origin-destination groups”)?
De methodologie omvat een panelstudie die uitgevoerd is in september
2004 en maart 2006. Hierin werden in totaal 24.002 individuen opgenomen die zowel in 2004 als 2006 een reisenquête hebben ingevuld.
Zodoende konden beide studies met elkaar worden vergeleken.
Beperking: De belangrijkste beperkende factor zijn de seizoensinvloeden en de weersinvloeden als gevolg van ongewoon koud weer tijdens
de tweede golf van de panelstudie (2006). Het is niet mogelijk om hier
volledig rekening mee te houden aangezien de controlegroep van de
kordonpassages ook verschillende reiseigenschappen heeft.
De studie beperkt zich voor de socio-demografische variabelen tot geslacht, beroep, leeftijd en inkomen. Verder onderzoek zou ook andere
variabelen hierin kunnen opnemen (alleenstaanden, gezinnen, verschillende regio’s, etc.), alsook een psychologische verklaring aanbieden
waarom deze gedragseffecten door congestieheffingen plaatsvinden.
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Tijdens het pilootproject in 2006 om de congestieheffing in Stockholm
in te voeren, is het aantal auto's dat door de congestieheffingszone
reed - volgens de reisenquête en verkeerstellingen - met ongeveer 20
% gedaald. Het openbaar vervoer is als gevolg van het proefproject
met ongeveer 5 % toegenomen.
De Stockholm Congestion Tax Trial kan met andere woorden als een
succes worden beschouwd. Het technisch systeem werkte vanaf de eerste dag, de effecten waren merkbaar voor iedereen, de mening van de
media en het publiek is positief veranderd en de congestieheffing werd
uiteindelijk permanent ten uitvoer gebracht in augustus 2007.
De voornaamste gedragsveranderingen ten gevolge van de Stockholmse congestieheffing zijn:

-

Conclusie en resultaten

-

Een congestiebelasting leidt niet tot een vermindering van het
totale aantal ritten
Dagelijks uit te voeren reizen worden minder gereduceerd door
de congestieheffing
Het belangrijkste alternatief voor het maken van de reis met de
auto is het openbaar vervoer.
De vervoerskeuze om te voet of met de fiets te gaan, wordt beinvloed door het weer en is geen alternatief voor uitstapjes met
de auto voor het gehele jaar.
Vrouwen proberen de congestiebelasting vaker te ontwijken
dan mannen.
Lage-inkomensgroepen veranderen van een auto naar goedkopere vervoerswijzen om de congestie te vermijden
Groepen met een hoog inkomen veranderen hun gedrag niet.
Oudere individuen zijn minder flexibel in hun moduskeuze.

Na de succesvolle permanente invoering van de congestieheffing in
Stockholm blijft de vraag in hoeverre de resultaten overdraagbaar zijn
naar andere steden. Verschillende aspecten moeten worden gezien als
een voorwaarde voor een succesvolle introductie in andere landen:

-

-

-

-

Er moet congestie bestaan: het doel van de congestiebelasting
is niet om inkomsten te genereren voor algemene staatsfondsen of vervoersinfrastructuur, maar om concreet de congestieproblematiek aan te pakken en tijdswinst te realiseren.
Een goed functionerend openbaar vervoersysteem of andere
vormen van alternatieven (nieuwe bestemmingen of andere
vertrektijden) voor autogebruik: reeds voor de congestieheffing had het publiek transport een groot aandeel in de verplaatsingen naar de binnenstad in Stockholm.
Het belastingstelsel moet aansluiten bij de geografische structuur: in Stockholm vormen de geografische barrières op natuurlijke wijze de gekozen kordonlijn rond de binnenstad.
Andere organisatorische en formele eisen zonder directe impact op het gedrag: de gebruik van inkomsten is van belang
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voor de acceptatie in de samenleving, de registratie van de auto
moet toegankelijk zijn, en de administratie moet tegen lage
kosten worden georganiseerd.
Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kunnen vergelijkbare
resultaten en effecten als in Stockholm worden bereikt. De omvang van
de effecten zal waarschijnlijk verschillen, maar de algemene richting
van de verandering en de sociaal-demografische groepen die veranderen, zouden vergelijkbaar moeten zijn met Stockholm.
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Documentair onderzoek naar proefprojecten in het kader van de kilometerheffing
Auteur(s)

Beckx, C., Mayeres, I.

Publicatiedatum

2012

Onderwerp

Kilometerheffing in de GEN-zone: documentair onderzoek naar kilometerheffingssystemen in binnen- en buitenland

Relevantie WP

Alle werkpakketten

Uitgangspunten en beperkingen

Het rapport beschrijft de resultaten van een documentair onderzoek
naar binnen- en buitenlandse proefprojecten, opgezet in het kader van
een mogelijke invoering van een kilometerheffing op lichte voertuigen
in Vlaanderen (GEN-zone).
Het doel van de opdracht bestond erin om na te gaan welke gedragswijzigingen optreden bij private chauffeurs ten gevolge van een kilometerheffing en of de resultaten transponeerbaar zijn naar de
Vlaamse (/Belgische) situatie. Hiervoor werd gebruik gemaakt van verschillende case studies van zowel uitgerolde projecten (Londen, Stockholm en Milaan) als proefprojecten (Kopenhagen, Leuven en spitsmijden in Nederland).
Een analyse van de gedragswijzigingen in de verschillende case studies
toont aan dat het beprijzen van verplaatsingen een aanzienlijke impact
heeft op het gedrag van de autobestuurders. De belangrijkste gedragswijzigingen zijn:
- een daling van de verkeersvolumes;
- een verschuiving in de reistijden (meer buiten de spits rijden);
- een daling van de proportie vervuilende wagens;
- een stijgend gebruik van het openbaar vervoer.

Conclusie en resultaten

De gerapporteerde effecten zijn echter niet alleen het gevolg van de
beprijzingsmaatregel, maar ook van andere flankerende maatregelen.
Zo zorgt het uitbouwen en versterken van het openbaar vervoer bijvoorbeeld voor een verhoogde aantrekkingskracht van de beschikbare
openbare vervoersmodi. Het stijgend gebruik van het openbaar vervoer
is dus niet louter toe te schrijven aan de beprijzingsmaatregel, maar ook
de begeleidende flankerende maatregelen spelen een rol.
Verder blijkt dat een ‘zichtbaar resultaat’ de aanvaarding van een heffingssysteem bij het grotere publiek in de hand werkt.
De resultaten van de gerapporteerde case studies kunnen niet zomaar
getransponeerd worden naar de situatie in Vlaanderen/België. Een
vergelijking van enkele kenmerken van de verschillende projecten met
het voorgestelde proefproject voor lichte voertuigen in de GEN-zone,
toont immers aan dat er grote afwijkingen zijn tussen de projecten. De
onderzochte case studies vinden immers veelal plaats in een gebied van
een beperkte omvang, dat goed afgebakend is, met een erg hoge bevolkingsdichtheid, een vrij homogene verplaatsingsvraag en waarbij extra voorzieningen voor het openbaar vervoer getroffen werden voor
aanvang van het project. Enkel het studiegebied van het proefproject
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in Leuven is enigszins vergelijkbaar met de situatie in de GEN-zone,
maar de onderzoeksopzet is totaal niet vergelijkbaar.
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Understanding and managing congestion, study for Transport for London on
behalf of Greater London Authority
Auteur(s)

Bradley, I.

Publicatiedatum

2017

Onderwerp

Onderzoek naar de belangrijkste oorzaken van de toename van congestie in Londen, en aanbevelingen om hierop actie te nemen

Relevantie WP

Alle werkpakketten
Deze studie werd uitgevoerd door Transport for London (TfL) met als
doel: 1) de belangrijkste oorzaken van de toename van de congestie op
de wegen in Centraal-, Binnen- en Buiten-Londen in kaart te brengen
over een periode van vijf jaar, en 2) het identificeren van vijf prioritaire
acties om de congestieproblemen van Londen aan te pakken.

Uitgangspunten en beperkingen

Hiervoor werden de recente verkeers- en filetrends bestudeerd, en de
vermoedelijke redenen voor deze patronen geëxploreerd.
Beperkingen: de auteurs geven aan dat het totaalbeeld zeer complex is
en hun begrip deels gelimiteerd wordt door de conventioneel beschikbare data en indicatoren (welke zich voornamelijk focussen op voertuigsnelheden en vertragingen). De toekomstige transportstrategie van
Londen zal dan ook indicatoren moeten ontwikkelen die persoons-gebaseerde vertraging meten alsook de ervaring van mensen die wandelen en fietsen.
De data toont aan dat congestie aan het verergeren is overheen een
aantal indicatoren, waaronder reissnelheid en reisbetrouwbaarheid.
Dit patroon is ook te zien in andere steden en gemeenten in het Verenigd Koninkrijk. Ze zien ook een daling van de activiteit door privévoertuigen, gecompenseerd door de groei van lichte bedrijfsvoertuigen en
privéhuurvoertuigen.
Het rapport bevat 22 aanbevelingen tot actie voor Transport for
London, de Londense deelgemeenten, de centrale overheid en andere belanghebbenden. De belangrijkste voorstellen zijn hieronder
samengevat:

Conclusie en resultaten

-

-

-

Geef prioriteit aan een efficiënt ruimtegebruik bij de toewijzing en herbestemming van wegruimte. Er moet voorrang gegeven worden aan de meest ruimtebesparende
manieren die mensen gebruiken om zich te verplaatsen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer
Keur het beleid goed rond het invoeren van variabele, afstandsgebaseerde heffingen voor weggebruikers in Londen. Inkomsten zouden moeten gebruikt worden om het
openbaar vervoer, wandelen en fietsen te verbeteren
Evalueer de huidige vrijstellingen en kortingen i.v.m. de
Congestion Charge, en verwijder ze tenzij de maatschappelijke waarde ervan ruimschoots opweegt tegenover de negatieve impact op het congestieniveau
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-

-

-

-

The London Plan zou nieuwe residentiële ontwikkelingen
moeten concentreren in gebieden met uitstekend openbaar vervoer, en zou ontwikkelingen met hoge dichtheid
en weinig of geen parkeergelegenheid moeten ondersteunen in deze gebieden
Evalueer de huidige regelgeving voor privéhuurvoertuigen,
inclusief een mogelijkheid tot licentiebeperkingen
Ga door met projecten i.v.m. prioriteit voor bussen om de
betrouwbaarheid van de reistijden van bussen te ondersteunen. Implementeer pilootprojecten om de impact en
aantrekkelijkheid van expresbusdiensten en vraagafhankelijke busdiensten te onderzoeken.
Implementeer parkeerheffingen op werkplekken in het
centrum of de hele stad
Ondersteun vrachtvervoer door een Londen-breed geïntegreerd systeem van consolidatiecentra te ontwikkelen en
moedig duurzame vervoersmethoden zoals fietsvervoer en
wegstroken specifiek voor vrachtvervoer
Investeer verder in intelligent verkeersmanagement
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London’s congestion charge
Auteur(s)

Centre for Public Impact

Publicatiedatum

2016

Onderwerp

Evaluatie van de invoering van de Londense Congestion Charge: wat
heeft gewerkt, en wat niet?

Relevantie WP

Alle werkpakketten

Uitgangspunten en beperkingen

Evaluatie van de invoering van de Londense Congestion Charge (wat
heeft er gewerkt, en wat niet) a.h.v. de elementen van het centrum’s
Public Impact Fundamental: Legitimiteit (betrokkenheid van belanghebbenden, politieke toewijding, publiek vertrouwen), Beleid (duidelijke doelstellingen, bewijsmateriaal, haalbaarheid) en Actie (beheer,
metingen, afstemming).
De resultaten van de evaluatie op de verschillende elementen zijn:
Legitimiteit
-

-

-

Sterke betrokkenheid van belanghebbenden, o.a. de burgemeester, de London Assembly, de centrale overheid (ministerie
van Transport) en de lokale autoriteiten
Goede politieke toewijding bv. reeds plannen voor invoering
van een heffing opgenomen in verkiescampagne van de burgemeester, maar ook zware kritiek door oppositie
Initieel laag publiek vertrouwen (kritiek door politici, automobilisten, vakverenigingen en pers) maar toch verkiezing van
burgemeester met heffing op zijn programma alsook herverkiezing, waardoor heffing momenteel grotendeels aanvaard door
het publiek.

Beleid
Conclusie en resultaten

-

-

Duidelijke doelstellingen bij de aanvang
Sterk bewijsmateriaal door uitvoerig onderzoek en proefprojecten voorgaand aan effectieve invoering. Dit speelde een kritische rol in het winnen van de publieke aanvaarding.
De haalbaarheid (technologisch, juridisch en politiek) werd
laag geschat, maar voldoende voorbereiding en een gerichte
business case hebben geleid tot vroege vastlegging van financiering en middelen.

Actie
-

-

Sterk beheer door het agentschap Transport for London, beheerder van het hele Londense transportnetwerk. Dit zorgde
voor “een verstandig ontwerp, implementatie en beheer van
het project en integratie met de bredere transportstrategie van
de stad”. Ook het project management is op een zeer effectieve
manier uitgevoerd, wat mee heeft geleid tot een succesvolle
implementatie.
Sterk in metingen: de eerste vijf jaar na de invoering werden er
jaarlijks gedetailleerde monitoringsrapporten opgesteld, en dit
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-

op vlak van milieu-impact, economische impact en transportimpact (bv. impact op de congestie).
Er was veel afstemming tussen de verantwoordelijke organen
voor het invoeren en beheren van het project, alsook met de
andere belanghebbenden. Afstemming met lokale noden was
verzekerd door een grondig consultatieproces. Er was te weinig
afstemming met de conservatieve leden van de Legislative Assembly en conservatieve lokale autoriteiten (bv. Westminster).
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The Economics of Traffic Congestion
Auteur(s)

Verhoef, E.

Publicatiedatum

2010

Onderwerp

De economische aspecten van wegenheffing

Relevantie WP

Alle werkpakketten

Uitgangspunten en beperkingen

Het tweedelig boek geeft een historisch overzicht van de meest invloedrijke wetenschappelijk artikels die bijdragen tot een beter begrip
van verkeerscongestie. De verschillende economische theorieën en
modellen met betrekking tot verkeerscongestie en wegenheffingen zijn
opgenomen.
Door het grote aantal aspecten dat het boek bespreekt, is het niet mogelijk om alle belangrijke conclusies en lessen samen te vatten. De verschillende hoofdstukken van het boek zullen meegenomen worden in
de verschillende werkpakketten van de opdracht waar relevant. Per
hoofdstuk zijn in het boek een hele reeks papers opgenomen, waarvan
de meeste dateren van voor 2000. Ze leggen echter vaak de onderzoeksfundamenten van papers die verder in dit analyseverslag uitgebreid zijn opgenomen.
Een overzicht van de aspecten opgenomen in het boek:

Conclusie en resultaten

Volume I
Deel 1: Congestie en wegenheffing: Historische bijdragen aan de academische literatuur
Deel 2: Dynamische modellering
Deel 3: Congestieheffingen in een sub-optimale setting (‘second-best
congestion pricing’)
Volume II
Deel 1: Private wegen
Deel 2: Investering en financiering
Deel 3: Congestie, wegenheffing en het gebruik van stedelijke gebieden
Deel 4: Sociale aanvaarding en distributie-effecten van wegenheffing
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Road Pricing: Technologies, economics and acceptability
Auteur(s)

Walker, J.

Publicatiedatum

2018

Onderwerp

Technologie, economische aspecten en aanvaardbaarheid van wegenheffingen

Relevantie WP

Alle werkpakketten

Uitgangspunten en beperkingen

Het boek geeft een volledig en recent overzicht van verschillende aspecten in verband met wegenhefffingen. Het behandelt:
- De economische theorie van wegenheffingen
- De verschillende types van beprijzing
- De technologieën die beschikbaar zijn, de beschikbaarheid ervan en de kosten
- De systemen die reeds worden toegepast in verschillende landen
- Hoe kan het draagvlak ervoor gecreëerd worden?
Door het grote aantal aspecten dat het boek bespreekt, is het niet mogelijk om alle belangrijke conclusies en lessen samen te vatten. De verschillende hoofdstukken van het boek zullen meegenomen worden in de
verschillende werkpakketten van de opdracht..

Conclusie en resultaten

Hier geven we een overzicht van de verschillende hoofdstukken:
Hoofdstuk 1: Inleiding tot wegbeprijzing
Hoofdstuk 2: 50 jaar Smeed rapport: zullen wegenheffing steeds binnen
10 jaar ingevoerd worden?
Hoofdstuk 3: Types van wegbeprijzing, en een inschatting van de systeemkosten en performantie
Hoofdstuk 4: Ecofiscaal beleid voor de aanpak van congestie in Canadese steden
Hoofdstuk 5: Het publieke draagvlak van wegenheffingen: een case studie voor de VS
Hoofdstuk 6: hoe werd rekeningrijden geïmplementeerd in Singapore
en welke uitbreidingen zijn er gepland?
Hoofdstuk 7: Uitdagingen voor communicatie en governance in het referendum rond de Congestion Charge in Groot Manchester
Hoofdstuk 8: Case studies rond communicatie- en consultatiestrategieën voor wegenheffingen
Hoofdstuk 9: Standaardisatie van wegenheffingen
Hoofdstuk 10: De European Electronic Toll Service – EETS – en het
REETS project
Hoofdstuk 11: Standaardisatie en implementatie van ANPR – een praktische gids
Hoofdstuk 12: Het opzetten van interoperabiliteit in de VS: video tolling
en multiprotocol tags en lezers
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Hoofdstuk 13: De Congestion Charge in London – een verslag door betrokkenen
Hoofdstuk 14: De Zweedse congestieheffingen: lessen uit Zweedse case
studies
Hoofdstuk 15: Van conventionele tolinstallaties naar open tolheffingsystemen
Hoofdstuk 16: GNSS gebaseerde wegbeprijzing: standaarden en implementatie
Hoofdstuk 17: HU-GO: de Hongaarse afstandsgebaseerde elektronische
tolheffing
Hoofdstuk 18: de afstandsgebaseerde heffingen aan de Westkust van
de VS: een open markt als een poort naar implementatie in de VS
Hoofdstuk 19: De wegenheffing in Milaan na 4 jaar: doeltreffendheid,
aanvaardbaarheid en effecten
Hoofdstuk 20: Optimalisatie van het weggebruik: het gebruik van prikkels om verkeerscongestie te verminderen
Hoofdstuk 21: Samenvatting en toekomstvooruitzichten voor de wegenheffing: open vragen, verder werk voor de toekomst en conclusies
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Agglomeration, Congestion and Plant Productivity
Auteur(s)

Baert, L. & J. Reynaerts

Publicatiedatum

2018

Onderwerp

De gevolgen van de toenemende en sterk regionaal geconcentreerde
verkeerscongestie op de prestaties van ondernemingen in Vlaanderen
en Brussel voor de periode 2010 tot 2015

Relevantie WP

Alle werkpakketten

Uitgangspunten en beperkingen

De auteurs onderzochten de gevolgen van de toenemende en sterk regionaal geconcentreerde verkeerscongestie op de prestaties van ondernemingen in Vlaanderen en Brussel voor de periode 2010 tot 2015.
Strategische voordelen of positieve agglomeratie-effecten zoals lagere
transportkosten en kortere levertijden zorgen ervoor dat ondernemingen zich in elkaars buurt vestigen. Deze agglomeratie-effecten hebben
bovendien een positieve impact op de prestaties of productiviteit van
ondernemingen. Maar doordat steeds meer bedrijven zich in elkaars
nabijheid vestigen, komen deze positieve agglomeratie-effecten onder
druk te staan in de vorm van negatieve congestie-effecten zoals files.
Zo is de totale verkeerscongestie op de Vlaamse en Brusselse snelwegen over de periode 2010 tot 2017 met 30% toegenomen.

Conclusie en resultaten

Het onderzoek toont aan dat agglomeratie en verkeerscongestie respectievelijk een productiviteitsstijging en -daling in de hand werken.
Voor een gemiddelde onderneming in een grootstad vindt men dat files
de positieve effecten van agglomeratie helemaal teniet doen. Wanneer
men een onderscheid maakt tussen de verschillende grootsteden, vindt
men dat de negatieve effecten van files veel groter zijn dan de positieve
spillovers van agglomeratie voor een gemiddelde onderneming in Antwerpen en Brussel. Voor Brussel bemerkt men zelfs dat voor een gemiddeld bedrijf de negatieve congestie-effecten tweemaal zo groot zijn
als de positieve agglomeratie-effecten.
Gezien het belang van de negatieve effecten van verkeerscongestie in
de grootsteden kunnen maatregelen die files verkorten de productiviteit van ondernemingen in deze gebieden laten stijgen. De invoering
van een slimme kilometerheffing of ander tolsysteem – waarbij het systeem in eerste instantie wordt uitgerold in en rond Antwerpen en Brussel – kan tot een aanzienlijke verkorting van de files leiden, zoals al werd
bewezen in Stockholm.
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Slimmer onderweg: 25 snelwegen naar een leefbare mobiliteit
Auteur(s)

S. Proost, R. Evers

Publicatiedatum

2018

Onderwerp

Transportbeleid

Relevantie WP

Alle werkpakketten

Uitgangspunten, beperkingen, conclusies en resultaten

Dit boek geeft een aantal voorzetten voor het transportbeleid, steunend op 25 jaar transport-economisch onderzoek. Het boek staat eerst
stil bij het fileprobleem. Dit wordt bekeken in twee delen: enerzijds in
enkele hoofdstukken die de kosten van files en de populaire oplossingen van het fileprobleem bekijken en anderzijds in hoofdstukken die
pleiten voor slimme manieren van rekeningrijden.
Vervolgens gaat het boek in op de milieuproblematiek met de klassieke
luchtverontreiniging en ook het klimaatprobleem. Het derde deel bespreekt de prijszetting en bepaling van de frequentie van het lokaal
openbaar vervoer. Het vierde deel groepeert enkele bijdragen rond het
reizigersvervoer per trein. Het laatste deel bespreekt enkele algemene
transport gerelateerde onderwerpen, gaande van luchtverkeersleiding
tot verkeersveiligheid.
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Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met
een motorrijtuig (Wet kilometerprijs)
Auteur(s)

Kamerstuk Nederland

Publicatiedatum

2009

Onderwerp

Toelichting bij het (later ingetrokken) wetsvoorstel tot de invoering van
een kilometerprijs voor motorrijtuigen in Nederland

Relevantie WP

Alle werkpakketten

Uitgangspunten en beperkingen

Het document geeft een toelichting bij het (later ingetrokken) wetsvoorstel tot de invoering van een kilometerprijs voor motorrijtuigen in
Nederland. Tegelijkertijd wordt de «motorrijtuigenbelasting», de «belasting personenauto’s en motorrijwielen» en de «belasting zware motorrijtuigen» afgeschaft.

Conclusie en resultaten

De structuur van het stelsel voor de kilometerprijs wordt gevormd door
een aantal onderscheiden basiselementen. Om een overzicht van het
stelsel te kunnen geven worden deze elementen in dit hoofdstuk op
hoofdlijnen toegelicht. Achtereenvolgens wordt uiteengezet wie de kilometerprijs gaat betalen, hoe de kilometerprijs is opgebouwd, hoe de
berekening en de inning plaatsvindt en hoe wordt toegezien op de verplichtingen uit het wetsvoorstel. Ook de organisatie van de inning
wordt toegelicht. Tot slot wordt ingegaan op de wijze van omzetting
van het huidige stelsel in het nieuwe en de samenhang met bestaande
vormen van beprijzen. Ook wordt er ingegaan op de effecten van de
kilometerprijs, op basis van de vele studies die daaromtrent werden uitgevoerd in Nederland.
Dit document is één van de kamerstukken die ingediend werden naar
aanleiding van de ingetrokken Wet kilometerprijs in Nederland.
Een overzicht van andere documenten in dit dossier kan teruggevonden
worden via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32216
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3 Technisch luik

Reducing Urban Road Transportation Externalities: Road Pricing in Theory
and in Practice
Auteur(s)

Anas, A., & Lindsey, R.

Publicatiedatum

2011

Onderwerp

Evaluatie van de vroegere en huidige tolheffingssystemen voor het
wegverkeer in verschillende steden

Relevantie WP

WP 2
WP 4

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunten: Congestie, ongevallen en andere externe effecten van
het stedelijk wegvervoer leiden tot een aanzienlijke toename van het
aantal sociale kosten (aantal verkeersslachtoffers, etc.). De wegenbelasting is een manier om automobilisten te confronteren met deze kosten.
Het artikel neemt de Europese steden London, Stockholm en Milaan
verder onder de loep, alsook het tolheffingssysteem in Singapore. De
onderzoeksvraag hierbij is of deze tolheffingssystemen verder kunnen
worden veralgemeend? Hierbij moet alvast rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van elke stad. In volgende twee punten hierover een kort overzicht van de steden Londen en Stockholm:
o Londen: Londen heeft een aantal kenmerken die in zijn voordeel werkten: ernstige verkeersopstoppingen, een uitgebreid
en goed functionerend openbaar vervoersysteem dat al plaats
bood aan zo'n 85 procent van de reizigers die het centrum van
Londen binnenkwamen, en de Inner Ring Road, die dient als
een natuurlijke grens en kanaal voor verkeer dat de heffingszone vermijdt.
o

Stockholm: de topografie van de stad maakte het mogelijk om
met slechts achttien controlepunten een cordon te vormen. De
wegen zijn sterk geconcentreerd in het centrum van de stad,
waardoor een cordon relatief effectief is voor het onderscheppen van veel reizen. Net als in Londen beschikt Stockholm over
goed openbaar vervoer en worden er al vele jaren studies naar
rekeningrijden uitgevoerd, die een schat aan onderzoek opleveren waarop beroep kon worden gedaan.
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De studie toont aan dat tolheffingssystemen op verschillende manieren het gedrag van reizigers beïnvloeden. Hierin kan een onderscheid worden gemaakt in de impact op congestie, het milieu
en het openbaar vervoer.
Congestie en milieuvoordelen
De heffingssystemen in Londen en Stockholm hebben geleid tot
een vermindering van de congestie.

Conclusie en resultaten

Regelingen die zijn ontworpen voor congestieheffingen kunnen milieuvoordelen opleveren als zij zijn ontworpen om de verplaatsing van het
verkeer tot een minimum te beperken. Als voertuigen die minder broeikasgassen uitstoten echter worden vrijgesteld van congestieheffingen,
kan dit de congestieverlichting ondermijnen.
In tegenstelling tot de andere systemen is het hoofddoel van de
Milanese EcoPass de vermindering van de broeikasgassen. Ook
deze regeling heeft geleid tot meetbare verbeteringen in reistempo's en luchtkwaliteit. De kosten-batenanalyse toont aan dat de
Milanese EcoPass kosteneffectief is.
Openbaar vervoer
Een beter openbaar vervoer vormt een uiterst belangrijke beleidscomponent van rekeningrijden. Openbaar vervoer is namelijk een redelijk
vervangmiddel voor de auto en stelt veel automobilisten in staat tol te
ontwijken door niet meer te rijden.
In sommige steden kan wellicht worden geprofiteerd van schaalvoordelen in het openbaar vervoer en kan de kwaliteit van de dienstverlening worden verbeterd om het aantal rijders verder te stimuleren. De
beschikbaarheid en de kwaliteit van het bestaande openbaar vervoer
lijken belangrijker te zijn voor een succesvolle invoering van rekeningrijden dan grote uitbreidingen van het openbaar vervoer. In steden
met goed openbaar vervoer (zoals Stockholm) zal rekeningrijden gemakkelijker worden geaccepteerd, omdat veel reizigers transitgebruikers zijn die geen tol betalen en er baat bij hebben als de tolinkomsten
worden gebruikt om publiek transport te verbeteren.
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Congestion Charges and Labour Market Imperfections
Auteur(s)

Anderstig, C., Berglund, S., Eliasson, J., & Andersson, M.

Publicatiedatum

2016

Onderwerp

Kosten-baten analyses van congestieheffingen (cordontaks) bij imperfecte arbeidsmarkten

Relevantie WP

WP 4
WP 6
WP 8

Uitgangspunten en beperkingen

In de aanwezigheid van imperfecties op de arbeidsmarkt (bv. ‘agglomeratie voordelen’ en/of ‘verstorende belastingen’) geven de standaardkosten-batenmodellen m.b.t. congestieheffingen niet alle voordelen,
nadelen en kosten van congestieheffingen correct weer.
Uitgangspunt: Standaardkosten-batenmodellen (CBA) m.b.t. congestieheffingen beschouwen vaak uitsluitend de effecten in de transporteconomie. Ze gaan ervan uit dat effecten op andere markten ofwel (1)
onbestaande zijn ofwel (2) correct geprijsd zijn, waardoor ze niet in beschouwing moeten worden genomen. Dit is echter een gevaarlijke assumptie voor de arbeidsmarkt, waar marktimperfecties kunnen impliceren dat er kosten/baten vanuit de arbeidsmarkt in rekening dienen
te worden gebracht voor het evalueren van een congestieheffing.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat hogere transportkosten er voor zorgen dat het aanbod van werkkrachten op de arbeidsmarkt afneemt. Afhankelijk van bepaalde parameters, kunnen de positieve effecten van
een congestieheffing in de transporteconomie volledig geneutraliseerd
worden door negatieve externaliteiten op de arbeidsmarkt, en kunnen
de totale effecten op de welvaart zelfs negatief zijn.
Beperkingen: De paper erkent dat de specifieke effecten op de arbeidsmarkt case-afhankelijk zijn en dus niet zomaar kunnen worden veralgemeend van case naar case. In de paper wordt de case van de congestieheffing in Stockholm onderzocht.

Conclusie en resultaten

Het invoeren van een cordontaks had volgende positieve effecten op
de verkeersstromen en congestie in Stockholm:
- 20% minder verkeer in het cordon:
• Helft stapt over naar openbaar vervoer
• Helft verandert de bestemming of frequentie van verplaatsingen
- Het tijdstip van vertrek werd echter zelden gewijzigd
In een standaard kosten-batenmodel (CBA) zorgen de inkomsten uit
congestieheffingen en de positieve effecten op de congestie (cf. supra)
voor een positief welvaartseffect. Wanner imperfecties op de arbeidsmarkt worden meegenomen in de berekening, zijn de welvaartseffecten echter niet meer eenduidig positief en case afhankelijk. Mogelijke
(tegengestelde) impacten zijn:
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Verhoogde reiskosten kunnen ervoor zorgen dat het aanbod op de arbeidsmarkt afneemt doordat voor sommige
mensen de kosten verbonden aan het pendelen en zich verplaatsen naar het werk te hoog worden.
- Ingekorte reistijden kunnen ervoor zorgen dat werknemers langer werken en dus meer verdienen.
Uit het onderzoek blijkt dat de ‘value-of-time’ een belangrijke determinant is binnen deze afweging. Voor werknemers met een hoge ‘value-of-time’ zal de extra tijdswinst de opgelegde congestieheffing ruimschoots compenseren, terwijl dit voor werknemers met een lage ‘valueof time’ niet het geval is.
Conclusies:
(1) Binnen standaard kosten-baten analyses worden kosten en baten die buiten het traditionele afwegingskader vallen, vaak buiten beschouwing gelaten.
(2) De impact van het in beschouwing nemen van deze additionele
kosten en baten is case afhankelijk. Soms zullen ze additionele
welvaart creëren (zoals in de casestudie van Stockholm), soms
zullen ze waarde vernietigen. Het kwantificeren van deze effecten vormt vaak echter een empirische uitdaging.
-
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Vergroening van de fiscaliteit
Auteur(s)

Arcadis

Publicatiedatum

2014

Onderwerp

Overzicht van de verschillende belastingen die de VO kan inzetten om de
fiscaliteit effectief en efficiënt te ‘vergroenen’

Relevantie WP

WP 4

Uitgangspunten en
beperkingen

Uitgangspunt: De studie identificeert drie kansrijke maatregelenpakketten
(scenario’s) met het oog op het realiseren van een zo groot mogelijke milieuwinst én een loonkostenverlaging. De milieu- en socio-economische effecten van de verschillende scenario’s werden doorgerekend a.h.v. het macroeconomisch model E3ME.
Beperking: De scenario’s zijn samengesteld en gedefinieerd vanuit een kader dat niet noodzakelijkerwijs rekening houdt met beleidsmatig en politieke
afspraken. Gezien de studie is uitgevoerd in de eerste helft van 2014, zijn de
scenario’s niet opgebouwd met de inzichten die in het Vlaamse Regeerakkoord 2014 – 2019 geformuleerd zijn.

De paper bestudeert achtereenvolgens 3 pakketten (scenario’s) van maatregelen die tot doel hebben lasten op arbeid te verschuiven naar lasten op
milieu. Deze scenario’s zijn respectievelijk het Vlaams scenario, het producentenscenario en het consumentenscenario.
Scenario 1 - Vlaams scenario: Het Vlaams scenario selecteert de kansrijke
maatregelen uit de groslijst (‘Long list’) die Vlaanderen kan verwezenlijken
zonder het federale niveau te betrekken. De geselecteerde maatregelen in
dit scenario omvatten een combinatie van een heffing op oplosmiddelen,
een stort- en afvalheffing en een kilometerheffing voor zowel personen- als
vrachtwagens. Onderstaande tabel vergelijkt de verschillende maatregelen
op vlak van inkomsten, milieu impact en administratieve lasten. Aangezien
een kilometerheffing op personenwagens nog niet in voege is, zijn er geen
Conclusie en resulta- inkomsten verbonden aan dit scenario.
ten

Scenario 2 - producentenscenario: Het tweede scenario richt zich op maatregelen die betrekking hebben op de “industrie”. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de groslijst met vergroeningsmaatregelen ook maatregelen bevat die van toepassing zijn op zowel industrie als de consument: bv. de vermindering van het voordeel in natura voor privégebruik van bedrijfswagens
of verhoging van de accijnzen op diesel.
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Scenario 3 - consumentenscenario: Naast het producentenscenario, dat
maximale milieuprestaties beoogt door in te grijpen op de producenten,
grijpt het derde scenario in via kleinere maatregelen. Die maatregelen zijn
typisch van toepassing op de consument. Merk op dat ook hier de groslijst
met vergroeningsmaatregelen echter maatregelen bevat die van toepassing
zijn op zowel industrie als de consument.

Na het voorstellen van de verschillende scenario’s en de bijhorende maatregelen, worden de geschatte opbrengsten en reducties in uitstoot per scenario doorgerekend via het E3ME model en onderling vergeleken:
In het Vlaams scenario ontstaan aanzienlijke inkomsten voor Vlaanderen
(3,8 miljard in het startjaar 2015) door de introductie van de kilometerheffing van 5 eurocent/km voor vrachtwagen. Het producentenscenario biedt
1,9 miljard euro aan groene belastinginkomsten die beschikbaar zijn voor de
Federale overheid. Het consumentenscenario toont een vergelijkbare
groene fiscale ruimte van ongeveer 1,6 miljard euro. Daarnaast heeft het
Vlaams scenario de meest gunstige impact op het BBP en op de jobcreatie
indien er een terugsluis via de personenbelasting plaatsvindt.
€

Vlaams Scenario

Producenten-

Consumenten-

scenario

scenario

Overheid

Vlaamse overheid

2015

3,8 miljard

1,9 miljard

1,6 miljard

2020

3,2 miljard

1,8 miljard

1,8 miljard

Federale overheid

Opbrengsten per scenario, zonder terugsluis

Het maatregelenpakket omschreven als het Vlaams scenario heeft relatief
gezien de grootste positieve milieueffecten, voornamelijk ten gevolge van
de kilometerheffing en in mindere mate ten gevolge van de additionele verbrandingsheffing. Het consumentenscenario en het producentenscenario
kennen een onderling vergelijkbare maar beperktere CO2-emissiereductie in
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een grootteorde van ongeveer 1% en een duidelijk lagere SO2-emissiereductie in vergelijking met het Vlaams scenario.
Vlaams Scenario

Producenten-

Consumenten-

scenario

scenario

CO2

-3,0 %

-1,0 %

-1,0% + PM

NOx

-10,0 %

-2,5 %

-0,7% + PM

SO2

-2,0 %

-0,1 %

-0,2% + PM

Wijzigingen emissies in 2020 per scenario en zonder terugsluis t.o.v. het referentiescenario (geen extra maatregelen).
PM (pro memorie) = gedeelte van de reductie die niet kan worden gekwantificeerd.
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Vergroening van het belastingstelsel in Vlaanderen
Auteur(s)

Bachus, K.

Publicatiedatum

2016

Onderwerp

Indicatoren voor het meten van de vergroening van het belastingstelsel
in Vlaanderen.

Relevantie WP

WP 4

Uitgangspunten en beperkingen

Conclusie en resultaten

Uitgangspunten: Twee soorten indicatoren worden gebruikt om een inschatting te maken van de vergroening van het belastingstelsel in
Vlaanderen:
1. Inkomstenindicatoren: indicatoren gebaseerd op de inkomsten die de overheid uit de groene maatregelen haalt;
2. Tariefindicatoren: indicatoren gebaseerd op de tarieven van de
milieu gerelateerde belastingen.
Beperking inkomstenindicatoren: belastinginkomsten variëren volgens de hoeveelheid vervuiling. Meer vervuiling leidt tot meer inkomsten uit milieu gerelateerde belastingen en mogelijk ook tot een (onterechte) conclusie van meer fiscale vergroening.
Beperking tariefindicatoren: tarieven, of prijzen, kan men niet zomaar
bij elkaar optellen. Dit zorgt ervoor dat geaggregeerde tariefindicatoren
(~die meerdere belastingen in rekening nemen) moeten worden opgesteld aan de hand van het opstellen van een index.
Bij de analyse van de inkomstenindicatoren valt op dat de totale inkomsten uit milieu gerelateerde belastingen in België (in reële termen)
nauwelijks geëvolueerd zijn overheen de laatste vijftien jaar. Binnen de
EU blijkt dat zowel Vlaanderen als België historisch gezien bij de gebieden behoren die het minst inkomsten halen uit het heffen van milieu gerelateerde belastingen, en dat hier tot op heden nog geen verandering in is gekomen. Dankzij enkele nieuwe maatregelen uit 2016,
zoals de verhoogde bijdrage Energiefonds en de kilometerheffing voor
vrachtwagens, zullen de inkomstenindicatoren de komende jaren naar
alle verwachting stijgen.
Een andere vaststelling is dat de gezinnen zo’n 53 % van alle milieu
gerelateerde belastingen in België betalen, en de bedrijven 45 %. Sinds
2010 merken we een kleine verschuiving van de belastingdruk in het
nadeel van de gezinnen.
De analyse van de tariefindicatoren leert dat vooral de verhoogde bijdrage voor het Energiefonds (de ‘Turteltaks’) de tarieven van de energiebelastingen (voor gezinnen) sterk heeft verhoogd. De tariefindicator
voor belastingen op transport kent een lichte stijging in 2016 door de
invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens. Uitgedrukt als
percentage van de eindprijs springt vooral de verhoogde bijdrage voor
het Energiefonds in het oog, waardoor het percentage belastingen ten
opzichte van de eindprijs van elektriciteit voor gezinnen gestegen is van

Uitrol van een systeem van wegenheffing: reeds uitgevoerde onderzoek (OIWP1)
Pagina 28 van 162

3,5 % naar 16,3 %. Dit is nog steeds veel lager dan de transportbrandstofbelastingen (rond de 50 %), maar de stijging vormt wel een drastische trendbreuk met het verleden.
De conclusie van de studie rond ‘de vergroening van de belastingen in
Vlaanderen’ is anders dan deze van de vorige edities. Voor het eerst
kunnen we zeggen dat in Vlaanderen in de periode 2015-2016 een vergroeningsgolf van de belastingen heeft plaatsgevonden.
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Impacts of Road User Pricing on Passenger Vehicle Use and Greenhouse Gas
Emissions - Policy Brief
Auteur(s)

Boarnet, M., & Spears, S.

Publicatiedatum

2014

Onderwerp

Impact lokale wegenheffing op verkeersvolume

Relevantie WP

WP 4
Uitgangspunten: drie soorten basisvormen van rekeningrijden worden vermeld:
1. De meest gebruikelijke prijsstrategie voor weggebruikers is
tolheffingen. Voor dit soort heffingen moeten de gebruikers betalen voor de toegang tot een wegsegment zoals een
tolweg of -brug. Tolwegen en -bruggen worden over het algemeen gebruikt voor de financiering van de aanleg en het
onderhoud van vervoersinfrastructuur. Tolheffingen met
variabele tarieven, waarbij de toltarieven stijgen naarmate
de congestie toeneemt, zijn ook ingevoerd als een maatregel voor congestiebeheer.

Uitgangspunten en beperkingen

2. Rekeningrijden in de vorm van een cordontol. Hierbij wordt
een chauffeur in rekening gebracht wanneer hij de grens
van een vooraf gedefinieerd tolgebied over rijd. Cordontolgelden zijn over het algemeen geschikt voor het beheer van
de vraag naar reizen in centrale zakendistricten van grote
steden.
3. De derde vorm van rekeningrijden is afstandsheffing. Bij
het heffen van tol op afstand betaalt de gebruiker op basis
van de afstand die hij aflegt op het regionale of nationale
wegennet. De rijafstanden worden gemeten met behulp
van satelliet- en/of boordbewakingsapparatuur. Afstandsheffingen kunnen tegen een vast tarief worden toegepast
of kunnen variëren afhankelijk van het voertuigtype, het
congestieniveau en de omgevingsomstandigheden.

Conclusie en resultaten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effecten van lokale
heffingen/ cordontolgelden in zes steden. In vijf grote Europese steden is het verkeer met 12 tot 30 procent gereduceerd door de cordonheffingen. In Singapore, waar sinds de jaren zeventig cordonheffing wordt toegepast, zal het verkeersvolume naar schatting met 2 tot
3 procent afnemen bij elke toename van de cordonheffing met 10 procent. In Stockholm, waar de lokale heffingen al sinds 2006 plaatsvinden, zal het verkeersvolume naar schatting met 7 tot 9 procent afnemen bij elke toename van de cordonheffing met 10 procent.
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White Paper: A Framework for Projecting the Potential Statewide VMT Reduction from
State-Level Strategies in California
Auteur(s)

Boarnet, M., & Handig, S.

Publicatiedatum

2017

Onderwerp

Overzicht over de strategieën om de VMT ( vehicle miles of travel ) te
reduceren.

Relevantie WP

WP 2
WP 4

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunten: De strategieën om het aantal vehicle miles of
travel (VMT) te verminderen – om zo de broeikasgassen te verminderen met 40% tegen 2030 in de staat California – worden
in dit artikel besproken. Hierin is alvast overheidsinterventie
van belang om de strategieën in de praktijk te brengen.
Beperking: In dit artikel wordt niet dieper ingegaan op de mogelijks andere voordelen van VMT-verminderingsstrategieën,
waaronder gezondheid, gelijkheid, etc.
In onderstaande tabel worden de verschillende VMT-verminderingsstrategieën opgelijst:

Conclusie en resultaten

De meeste van de hier besproken strategieën (zie tabel) vullen
elkaar aan: De VMT-reducties zullen waarschijnlijk groter zijn als
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de strategieën in combinatie worden aangenomen. Zo zal bijvoorbeeld de ontwikkeling van ‘infill’ in combinatie met investeringen in transitdiensten en fiets- en voetgangersinfrastructuur
meer effect hebben dan de ontwikkeling van ‘infill’ of investeringen in vervoer alleen. Prijsstrategieën zullen een grotere impact hebben op VMT (met minder impact op de huishoudbudgetten) als er goede alternatieven voor autorijden beschikbaar
zijn. De enige uitzondering op deze complementariteitsregel is
de snelwegcapaciteit: nieuwe snelwegcapaciteit (zoals de aanleg van extra rijstroken) zal de VMT waarschijnlijk doen toenemen door het "geïnduceerde vervoer"-effect.
Het tijdschema van de strategieën is een andere belangrijke
overweging. Sommige prijsstrategieën kunnen snel uitgevoerd
worden, als de staat de politieke wil heeft om dit te doen, met
directe gevolgen voor de reiskeuzes van de burger. Investeringen in alternatieve vervoersvormen kunnen een voorstel voor
de langere termijn zijn. ‘Infill development’ is ook een voorstel
voor de langere termijn. De strategieën op langere termijn zijn
namelijk essentieel voor het bieden en verbeteren van alternatieven voor autorijden die meer pijnloze VMT-reducties mogelijk maken.
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Not invented here: Transferability of congestion charges effects
Auteur(s)

Börjesson, M., Brundell-Freeij, K., & Eliasson, J.

Publicatiedatum

2014

Onderwerp

De mate waarin bevindingen uit steden waar vandaag congestieheffingen (cordontaks) gelden al dan niet veralgemeenbaar zijn naar andere steden.

Relevantie WP

WP 4
WP 8

Uitgangspunten en beperkingen

De paper vormt een beeld van de te verwachten mate waarin de positieve effecten van de congestieheffingen in Stockholm transfereerbaar/veralgemeenbaar zijn naar steden met andere kenmerken
(“transferability of the effects of congestion pricing”).
Uitgangspunten: De paper simuleert de invoering en bijhorende effecten van een congestieheffing in 6 verschillende scenario’s, waar telkens
bepaalde kenmerken van de stad worden gewijzigd (basisscenario versus verhoogde/verlaagde beschikbaarheid openbaar vervoer, versus
verhoogde/verlaagde beschikbaar sluipwegen en versus verhoogde capaciteit van toegangswegen). Zo trachten de auteurs een beeld te
schetsen van de veralgemeenbaarheid van de bevindingen in Stockholm naar andere steden met andere kenmerken.
Beperkingen: Het gaat om simulaties van een economisch model, niet
over effectieve casestudies in andere steden. De inzichten kunnen echter argumenten aanleveren voor het onderbouwen van de invoering
van een wegenheffingssysteem in andere steden.

Conclusie en resultaten

De impact en effectiviteit van een congestieheffing op de verkeersdrukte hangt af van bepaalde karakteristieken van de stad waar het
wordt ingevoerd. Een algemene bevinding is dat congestieheffing nuttig is in een variëteit van situaties, en dat de specifieke karakteristieken van een stad minder impact hebben op de effectiviteit dan eerder
gedacht. Binnen de studie worden volgende karakteristieken onderzocht:
De kwaliteit van het openbaar vervoer:
- Blijkt geen al te grote impact te hebben op het initiële congestieniveau in een stad, noch op de effectiviteit van een
congestieheffing (bestuurders hebben vaak immers een
hele waaier aan mogelijkheden om hun gedrag aan te passen, ook in de afwezigheid van een goed openbaar vervoer);
- Een beter openbaar vervoer leidt inderdaad tot minder
congestie, maar het congestieniveau in een stad is slechts
beperkt beïnvloedbaar door de kwaliteit van het openbaar
vervoer. Daarom blijft een congestieheffing nuttig, ook in
steden met een goed openbaar vervoersnetwerk.
De aanwezigheid van eventuele bypasses (sluipwegen):
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De effectiviteit van congestieheffingen neemt toe wanneer
er extra bypasses worden toegevoegd aan het verkeersmodel van een stad, aangezien er op deze manier meer alternatieven ter beschikking worden gesteld.
- Ook zonder bypasses (zonder alternatieven) heeft de invoering van een congestieheffing zin. Bestuurders zullen in deze
situatie eerder gebruik maken van alternatieve vervoersmaatregelen.
Capaciteit van de toegangswegen:
- Het uitbreiden van de capaciteit van toegangswegen heeft
(als solitaire maatregel) geen zin, aangezien dit (zonder een
congestieheffing) de congestie in de binnenstad alleen maar
zal verhogen. Daarnaast is het uitbreiden van de capaciteit
van wegen in de binnenstad veel lastiger en zal het probleem zich enkel verplaatsen.
-
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The Stockholm congestion charges - 5 years on. Effects, acceptability and lessons learnt
Auteur(s)

Börjesson, M., Eliasson, J., Hugosson, M.B., Brundell-Freij, K.

Publicatiedatum

2012

Onderwerp

Effecten en publieke- en politieke aanvaarding van de cordontaks in Stockholm

Relevantie WP

WP 2
WP 4
(WP 8)
Onderdeel 2

Uitgangspunten en
beperkingen

De studie behelst een evaluatie van het systeem van congestieheffing in
Stockholm gedurende de eerste 5 jaar (2006-2011). De effectiviteit van het
systeem wordt besproken op vlak van verkeersvolumes, verkoop van zuinigere voertuigen en het publiek- en politiek draagvlak.

Bij de invoering van de congestieheffing in Stockholm was er meteen een
substantiële vermindering van de congestie. Daarnaast blijkt dat dit positief
effect overheen de jaren alleen maar is toegenomen wanneer er wordt gecontroleerd voor inflatie, een toename in de tewerkstelling en verschillende
belastinghervormingen (‘ceteris paribus’).
Verder kan niet worden vastgesteld dat door de cordonheffing:
- Het verkeer op sluipwegen is toegenomen;
- De vrijgekomen ruimte op de wegen opnieuw werd ingenomen door
nieuw verkeer dat voordien niet plaatsvond (~‘induced traffic’)
De vrijstelling van wagens die worden aangedreven door een alternatieve
brandstof, heeft geleid tot een stijgende verkoop van deze wagens na invoering van de cordonheffing.
Conclusie en resultaOp het vlak van aanvaarding en draagvlakvorming blijkt de cordonheffing
ten
in Stockholm eveneens een succesverhaal. Zowel de publieke – als politieke
aanvaarding nam doorheen de jaren toe.
De belangrijkste redenen voor deze toename in politieke aanvaarding:
- De mogelijkheid om de inkomsten uit de cordonheffing aan te wenden voor nieuwe investeringen;
- Een hoge autonomie en vergaande beslissingsbevoegdheid inzake
de aanwending.
De belangrijkste redenen voor de toename in publieke aanvaarding:
- Vermindering in de congestie en uitstoot in de stad;
- De reiskosten namen minder sterk toe dan verwacht;
- Gedragsaanpassingen bleken makkelijker realiseerbaar dan verwacht.
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The Swedish congestion charges: Ten years on
Auteur(s)

Börjesson, M., & Kristoffersson I.

Publicatiedatum

2018

Onderwerp

Evaluatie van de effecten van congestieheffingen (cordontaks) in Stockholm en Göteborg

Relevantie WP

WP 2
WP 4
WP 6
(WP 8)
Onderdeel 2

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunt: De studie behelst een evaluatie van het systeem van
congestieheffing in Stockholm en Göteborg gedurende de afgelopen
10 jaar. De effectiviteit van het systeem wordt besproken op vlak van
verkeersvolumes, inkomsten en exploitatiekosten, publiek- en politiek
draagvlak en gevolgen voor transportplanning.
Hierbij staat het identificeren van wijzigende lange termijn trends
doorheen de onderzoeksperiode centraal.
Daarnaast wordt onderzocht of verschillende revisies van het systeem
van congestieheffingen een invloed hebben op de hierboven genoemde parameters.
Tot slot worden enkele bemerkingen aangehaald waarmee beleidvoerders rekening dienen te houden en wordt een eventuele verdere uitbreiding besproken.

Conclusie en resultaten

In zowel Stockholm als Göteborg wordt de invoering van een congestieheffing over het algemeen effectief bevonden:
- congestie nam af door invoering van het systeem;
- gemiddelde reistijden namen af;
- de heffing is sociaal voordelig.
Volgende lange termijn trends konden worden vastgesteld overheen
de afgelopen periode:
- Prijselasticiteit m.b.t. congestieheffing (~aanpassing gedrag
in functie van hoogte heffing) nam toe doorheen de tijd in
Stockholm, maar af in Göteborg;
- De technologie van de oplaadsystemen vertoont een hoge
betrouwbaarheid;
- Bij een revisie/uitbreiding van het systeem, is de effectiviteit lager dan bij een eerste invoering, vermoedelijk doordat
het meest prijsgevoelige verkeer reeds is uitgeweken;
- De exploitatiekosten nemen af overheen de tijd;
- Het publiek draagvlak nam doorheen de jaren toe, tot op
het moment van de hervormingen van de systemen (prijsverhogingen). Vanaf dan begon het publiek draagvlak te dalen;
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Politiek draagvlak nam doorheen de jaren toe (ook al was
de heffing zeer controversieel in het begin).
Ondanks de vele positieve ervaringen in Stockholm en Göteborg, geeft
de studie ook aan dat er enkele aandachtspunten zijn voor de toekomst:
1. Verdere uitbreidingen in Stockholm en Göteborg zijn vermoedelijk minder effectief dan de initiële invoering, gezien de dalende effectiviteit bij een uitbreiding van een bestaand systeem
(cf. supra);
2. Een kritische voorwaarde voor het creëren van een sterk politiek draagvlak is dat de heffingen deel uitmaken van een groter investeringspakket. Hierbij is het belangrijk dat de investeringskosten voldoende worden afgewogen tegenover de toekomstige stroom van inkomsten;
3. In steden met een laag marktaandeel van het openbaar vervoer
en een hoge auto-afhankelijkheid onder inwoners met een laag
inkomen is het risico groot dat een congestieheffing vooral de
lagere inkomensklassen treft.
Een doordachte uitbreiding in Stockholm is echter mogelijk: Bij een uitbreiding wordt geopteerd voor een systeem met voldoende diﬀerentiatie, zodat voertuigen die meer schadelijke stoffen uitstoten hogere
heffingen betalen. Daarnaast had het vrijstellen van voertuigen op alternatieve brandstof bij de initiële invoering een groot effect op de samenstelling van het wagenpark.
Een uitbreiding in Göteborg en invoering in kleinere Zweedse steden
wordt niet aangeraden.
-
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Onderzoek belastingen op arbeid verschuiven naar milieu
Auteur(s)

Breemersch, T., Heyndrickx, C., Delhaye, E., Vanheukelom, T., & Decoster, A.

Publicatiedatum

2018

Onderwerp

Onderzoek naar de mogelijkheid om een verschuiving door te voeren van belastingen op arbeid naar belastingen op milieuvervuiling (groene taxshift).

Relevantie WP

WP 2
WP 4
WP 8

Uitgangspunten en
beperkingen

Uitgangspunt: De studie toont aan dat rekeningrijden vele vormen kan aannemen. De meest flexibele is een kilometerheffing, maar ook cordonheffingen (bij het binnenrijden en/of buitenrijden van een bepaald gebied), een
toegangsheffing (voor gebruik van bepaalde wegen, zoals de Franse péage) of
een spitsheffing (betalen wanneer men tijdens de piekuren rijdt) vallen onder
deze noemer.
De casus van rekeningrijden (kilometerheffing) ligt in lijn met het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 en kadert in de een verschuiving van belastingen op
arbeid naar belastingen op milieuvervuiling. De noodzaak voor deze verschuiving ligt voor de hand: België kent de op één na hoogste belasting op
arbeid van de EU, en bevindt zich achteraan de ranking wat betreft belastingen op energie en milieu.
Beperking: Het proefproject waarop de bevindingen van deze studie gebaseerd zijn, is beperkt in de tijd en is van toepassing op een kleine steekproef
van de populatie (niet op de hele bevolking), waardoor de belangrijkste baat
van kilometerheffing (reistijdverkorting) niet gerealiseerd werd in dit proefproject.
Verwacht wordt dat de geobserveerde gedragsaanpassingen sterker zouden
zijn bij volledige uitrol van de kilometerheffing over een langere periode. Bij
een volledige uitrol zal de maatschappij zich immers mee aanpassen (er ontstaan nieuwe behoeften en aanbod van nieuwe diensten, werkuren worden
mogelijks flexibeler, etc.). Dit betekent dat een aantal effecten waarschijnlijk
onderschat worden in het proefproject.
Een kilometerheffing heeft als bedoeling het gedrag van weggebruikers op
verschillende manieren te beïnvloeden, waarbij de tariefstructuur en -hoogte
de beleidsprioriteiten kunnen vertolken. Mogelijke (gedrags)wijzigingen omvatten:

Conclusie en resultaten

-

De hoeveelheid gereden kilometers: beslissen of een trip al dan niet
gemaakt wordt, of er naar een andere vervoersmodaliteit wordt uitgeweken, en of de kortste dan wel de goedkoopste weg gevolgd
wordt (vraaguitval)
Verandering in tijdstip en de plaats van de gereden kilometers: rijden in de spits op de drukste wegen of uitstellen tot de dalperiode
en/of langer gebruik maken van goedkopere wegen (vraagverschuiving)
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-

Het gebruikte voertuig: op korte termijn indien men keuze heeft tussen meerdere voertuigen (gezin met 2 auto’s, bedrijfspool) of op langere termijn een impact op de “voertuigaankoopbeslissing”.
- De huidige transportprijs (directe kosten + belastingen): mensen laten zich immers vooral beïnvloeden door hun perceptie van de relatieve prijsverandering. We spreken hier over perceptie omdat niet
noodzakelijk alle kosten op elk moment worden ingecalculeerd: enkel
de variabele kosten (vooral brandstof) worden op regelmatige tijdstippen ervaren (bij het tanken), terwijl aanschafkosten, BIV, JVB, verzekering ook deel uitmaken van de vergelijking maar pas verrekend
worden op het moment dat ze variabel worden (meestal bij aanschaf).
De tariefkeuze en –structuur van de kilometerheffing zijn de belangrijkste parameters om bovengenoemde gedragswijzigingen te bewerkstelligen. Tarieven in eerder studiewerk variëren van € 0.05 tot € 0.18 per kilometer. De te
verwachten opbrengsten bij dergelijke tarieven liggen tussen 1.6 en 5 miljard
euro, waar nog wel de systeemkosten (ongeveer 500 miljoen euro per jaar) en
de gederfde inkomsten uit verkeersbelastingen (als BIV en JVB zouden verdwijnen bij invoeren van een kilometerheffing; ongeveer 1.3 miljard euro)
moeten van afgetrokken worden.
Een andere motivatie om een kilometerheffing in te voeren is dat de laatste
jaren het bewustzijn is gegroeid dat België meer inspanningen moet leveren
om belastingen te verschuiven van arbeid naar vervuilende activiteiten:
• België is bij de koplopers op gebied van belastingen op arbeid (€1.32
euro extra lasten voor €1 extra netto loon), vooral door de hoge RSZ
bijdragen (werkgever) + inkomstenbelasting;
• Op vlak van milieubelastingen is België en bij uitbreiding Vlaanderen
bij de laatste landen in de ranking (<2% van het BBP in Vlaanderen
gaat naar milieubelastingen).
Voor een verdere verlaging van de belastingen op arbeid werden 4 scenario’s
onderzocht die onder de Vlaamse bevoegdheden vallen, namelijk:
1. Proportionele verlaging van de Vlaamse opcentiemen op de personenbelasting;
2. Progressieve verlaging van de Vlaamse opcentiemen op de personenbelasting;
3. (Her)invoering van de jobkorting;
4. Invoering van een inkomensafhankelijk belastingkrediet.
1) De scenario’s waarbij de opcentiemen verlaagd worden, komen
vooral de gezinnen met hogere inkomens ten goede, terwijl de invoering van het belastingkrediet vooral de lagere inkomens ten
goede komt. De effecten van de jobkorting zijn gelijker verdeeld,
maar bij dit scenario blijft de voorwaarde van tewerkstelling gelden
om van de taxshift te genieten.
2) Het belastingkrediet is verwaarloosbaar qua terugverdieneffecten
en kost zelfs extra geld op lange termijn (zie bespreking onder ‘2.
Technisch luik’). De optie jobkorting zorgt voor het grootste aantal
nieuwe jobs. De toename is er vooral voor laagopgeleiden. De scenario’s met opcentiemen bieden meer hoogwaardige jobs, die ook hogere terugverdieneffecten genereren.
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3) Bij een taxshift van 1.5 miljard euro liggen de terugverdieneffecten
voor de drie resterende scenario’s (belastingkrediet cf. supra) rond de
100 miljoen euro (7%), wat toeneemt tot ongeveer 500 miljoen euro
bij een shift van 3 miljard en ongeveer 900 miljoen (20%) voor een
shift van 4.5 miljard euro. De terugverdieneffecten nemen dus relatief sterker toe dan de taxshift zelf, wat pleit voor het potentieel van
deze verschuiving. Bij het belastingkrediet zijn, zoals aangehaald in
punt 2, negatieve terugverdieneffecten op LT.
De effecten van de voorgestelde maatregelen op de welvaart en het BBP zijn
in onderstaande grafiek afgebeeld.

Een belasting op milieuvervuiling is dus nodig om de voorgestelde taxshift
budgetneutraal te maken. Inkomsten kunnen worden gegenereerd via diverse groene inkomstenbronnen, maar de casus van de invoering van het rekeningrijden (cf. supra) voor personenwagens wordt als ideale kandidaat naar
voren geschoven om binnen de context van de huidige studie als bron te fungeren voor de inkomsten nodig voor een groene taxshift.

Uitrol van een systeem van wegenheffing: reeds uitgevoerde onderzoek (OIWP1)
Pagina 41 van 162

The potential of road pricing schemes to reduce carbon emissions
Auteur(s)

Cavallaro, F., Giaretta, F., & Nocera, S.

Publicatiedatum

2018

Onderwerp

Een ecologisch perspectief over rekeningrijden als reductie in uitstoot
van koolstofdioxide.

Relevantie WP

WP 2
WP 4

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunt: Wegentol is een vervoersmaatregel die hoofdzakelijk
bedoeld is om het wegbeheer te financieren, de vraag naar verkeer te
reguleren en het aantal particuliere voertuigen dat in stedelijke gebieden rijdt, te verminderen. Het kan ook voordelen opleveren op het gebied van milieu-externaliteiten, waaronder de vermindering van de
CO2-uitstoot, die onlangs een van de belangrijkste elementen is geworden bij het vormgeven van de duurzaamheid van een transportsysteem. Het koolstofpotentieel dat door wegentolheffingen wordt toegekend, wordt echter zelden economisch beoordeeld.
De voornaamste bevindingen tussen de verschillende vormen van rekeningrijden (rijden op afstand, rijden op basis van congestie en rijden
op basis van een omslagstelsel) en hun effectieve rol op het gebied van
koolstofreductie kunnen onderverdeeld worden in volgende thema’s:

-

Milieu:
Rekeningrijden zorgt voor CO2-reductie, die meestal tussen de 2% en
10% liggen. In termen van CO2 efficiëntie zijn de kosten om een dergelijke maatregel uit te voeren relatief laag, en in de meeste gevallen (bv.
Londen) levert een paar jaar van uitvoering al een economisch rendement op. Dit is een zeer relevante conclusie voor het vervoersbeleid
aangezien de lange termijn effecten van koolstofmaatregelen vaak onderhevig zijn aan onzekerheid.

-

Conclusie en resultaten

Politiek/ besluitvorming:
De doeltreffendheid van rekeningrijden voor het wegverkeer vergt veel
voorbereiding om een goede aanvaarding door het publiek te verkrijgen. Aangezien de burgers van oudsher terughoudend zijn tegen elke
modificatie van hun gebruikelijke vervoerswegen, zijn een gemeenschappelijk bewustzijn en een gunstig klimaat voor een bepaalde beprijzing van het wegverkeer geen vanzelfsprekendheid.
Een belangrijk aspect hierbij omvat het idee dat rekeningrijden niet enkel een politiek besluit kan zijn waarmee inkomsten worden gegenereerd. Het moet de inwoners immers ook concrete resultaten en voordelen op korte termijn voorleggen van het gebruik van dergelijke financiële middelen - zoals de ontwikkeling van ecologische projecten,
de vernieuwing van de wegeninfrastructuur en de verbetering van de
diensten van het openbaar vervoer. Het is belangrijk ervoor te zorgen
dat rekeningrijden deel uitmaakt van een brede koolstofreductiestrategie
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-

Juridisch:
Het is belangrijk fiscale stimulansen in te voeren. In Stockholm bijvoorbeeld zijn de kosten voor woon-werkverkeer aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Aangezien koolstofreductie op dit moment een trending
topic is, kan het ook een motie zijn voor maatschappelijke acceptatie.

-

Technisch:
Beleidsmakers moeten rekeningrijden beschouwen als een onderdeel
van een geïntegreerd vervoerspakket, dat duidelijk moet worden opgenomen in de stedelijke mobiliteitsplannen, waarin koolstof expliciet
aan de orde komt.
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Kansrijk mobiliteitsbeleid
Auteur(s)

Centraal Planbureau
Planbureau voor de Leefomgeving

Publicatiedatum

2016

Onderwerp

Een studie over mobiliteitsbeleid die enerzijds maatregelen omvat om
mobiliteit sneller, comfortabeler, goedkoper en toegankelijker te maken, en anderzijds tracht de maatschappelijk ongewenste uitkomsten
van mobiliteit tegen te gaan, zoals files, verkeersongevallen, milieuschade en gezondheidsschade.

Relevantie WP

WP 2
WP 4
WP 6
WP 8

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunt: Het doel is om politici, beleidsmakers, bestuurders en
maatschappelijke organisaties te informeren over de effecten van verschillende beleidsopties. Dit kan helpen bij het maken van onderbouwde keuzes voor toekomstig mobiliteitsbeleid.

Conclusie en resultaten

Binnen deze omvangrijke studie betreffende het mobiliteitsbeleid zijn
volgende punten de voornaamste resultaten binnen het luik rond
prijsbeleid voor personenwegverkeer:
1. Een congestieheffing is potentieel welvaart verhogend, maar
lastig uitvoerbaar
Het beprijzen van personenauto’s, waarbij wordt betaald per gereden
kilometer, wordt vaak gezien als middel om files terug te dringen, maar
ook om bijvoorbeeld geluidshinder en emissies van schadelijke stoffen
te beprijzen en terug te dringen. Een van de vormen van prijsbeleid is
de congestieheffing, waarbij bepaalde wegvakken op drukke momenten worden beprijsd. Afhankelijk van de vormgeving daalt de congestie
met 10 procent, zonder een merkbaar effect op de omvang van de automobiliteit. De effecten op emissies en verkeersveiligheid zijn beperkt,
en de baten van deze heffing overtreffen de kosten.
Deze vorm van prijsbeleid is in de praktijk echter lastig uitvoerbaar.
Vanwege de transparantie voor gebruikers (is van tevoren duidelijk
waar een heffing geldt en waar niet en past een gebruiker zijn reisgedrag hierop aan?), bestaat er een verband tussen de verwachte effectiviteit van de heffing door deze zo goed mogelijk toe te spitsen op de
congestie (met tarieven die afhankelijk zijn van de drukte) en de uitvoerbaarheid ervan. Deze onduidelijkheid kan op termijn worden verminderd door tariefinformatie per wegvak in te bouwen in moderne
navigatietechnologie.
2. Een vlakke heffing is alleen maatschappelijk rendabel bij een
sterke toename van files
Een vlakke heffing (met een vast bedrag per kilometer) leidt - afhankelijk van het tarief en de economische ontwikkeling - tot een daling van
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de congestie met circa 20 procent. Omdat het autoverkeer substantieel
afneemt met 10 tot 15 procent, dalen de emissies en neemt de verkeersveiligheid toe. De indirecte effecten van een vlakke heffing (onder
andere op de economie en de arbeidsmarkt) zijn echter omvangrijk en
negatief. Mede daardoor is de vlakke heffing maatschappelijk alleen
rendabel als de fileproblematiek sterk toeneemt.
3. Cordon-, verblijfs- en tolheffingen: wisselend beeld
Bij hoge congestie en niet te hoge uitvoeringskosten kunnen cordonen verblijfsheffingen de maatschappelijke welvaart verhogen. Ervaringen in buitenlandse steden (onder andere Stockholm en Londen) laten
een wisselend beeld zien. De effecten op de leefbaarheid zijn positief:
minder emissies, minder geluid en een hogere verkeersveiligheid. Het
maatschappelijk rendement van tolheffing is daarentegen ongunstig
ten opzichte van geen tolheffing. De effecten van tolheffing op de verkeersveiligheid en emissies zijn bovendien erg beperkt.
4. Brandstofaccijnzen zijn gemiddeld genomen in balans met de
negatieve effecten op de leefbaarheid
Hogere brandstofaccijnzen leiden tot minder autogebruik, een afname
van de bereikbaarheid (omdat rijden duurder wordt), minder congestie,
minder emissies en geluid, en minder verkeersslachtoffers. Een verhoging heeft daarnaast een negatief effect op de koopkracht en de economie, en levert (afhankelijk van de verhoging) waarschijnlijk meer accijnsinkomsten op voor de overheid. Het ‘grenstanken’ zal toenemen.
Voor de effecten op de verkeersveiligheid, emissies en geluid maakt het
uit waar iemand rijdt, op welke brandstof en met welk type voertuig en
de leeftijd daarvan. De brandstofaccijnzen voor personenwegverkeer
zijn gemiddeld over alle brandstoffen, type auto’s en plekken waar
wordt gereden ongeveer in evenwicht met de maatschappelijke kosten
van emissies, geluidshinder en verkeersonveiligheid (in geld uitgedrukt). Met andere woorden: de vervuiler betaalt. Een algemene substantiële verhoging of verlaging van accijnzen ligt om die reden niet
voor de hand.
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A Comparative Study on the Experiences of London, Stockholm and Milan
Auteur(s)

Croci , E.

Publicatiedatum

2016

Onderwerp

Benchmark analyse tussen de Europese steden Londen, Stockholm en
Milaan omtrent lokale heffing

Relevantie WP

WP 2
WP 4
WP 11
Uitgangspunt: Stedelijke heffingen zijn ontworpen om de externe effecten van het verkeer te verminderen. De belangrijkste effecten zijn:
tijdverlies door congestie, plaatselijke vervuiling, lawaai, bijdrage tot
de klimaatverandering als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen,
kosten van trottoirs en schade aan het wegdek, toename van het risico op ongevallen, extra brandstofverbruik, vermindering van de
kwaliteit van het bestaan. Bovendien genereren rekeningrijden overheidsinkomsten.

Uitgangspunten en beperkingen

De drie grootste Europese tolheffingssystemen voor het wegvervoer
zijn in tien jaar tijd van start gegaan (eerst in Londen in 2003, vervolgens in Stockholm in 2006 en uiteindelijk in Milaan in 2008). Sinds de
regelingen van start zijn gegaan, zijn zij aangepast wat betreft de
hoogte van de heffingen, het toepassingsgebied en andere kenmerken.
Beperkingen: De lokale heffingen in Londen, Stockholm en Milaan
hebben elke hun eigen specifieke kenmerken waardoor voorzichtigheid in vergelijkingen zich aandringt. De drie lokale heffingssystemen
hebben echter ook een aantal zaken met elkaar gemeen, zoals: soortgelijke technologieën (d.w.z. camera's die automatisch de kentekenplaten herkennen), of lokale heffingen die tijdens werkdagen in de
centrale stadswijken worden toegepast. En hoewel elk systeem de
kosten op een andere manier instelt en toepast, hebben ze allemaal
hetzelfde doel, namelijk het teweegbrengen van een verandering in
het reisgedrag door de kosten van de autorit te verhogen in vergelijking met andere vervoerswijzen.
Uit de vergelijking van de drie lokale heffingen kunnen enkele belangrijke beleidsindicaties worden geïdentificeerd, die nuttig kunnen zijn voor het ontwerpen van prijsstellingsregelingen voor lokale
heffingen:

Conclusie en resultaten

1. De lokale heffing moet duidelijk zijn ontworpen, zodat de automobilist de hogere reiskosten ziet. De kostenstijging is zichtbaarder dan bij andere beleidsmaatregelen (bv. Bij verhogingen van
de onroerendgoedbelasting op voertuigen), aangezien deze betrekking heeft op elke afzonderlijke reis
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2. De lokale heffing moet hoog genoeg zijn om het reisgedrag te
veranderen.
3. De invoering van een congestieheffing moet gepaard gaan met
een toename van het aanbod van openbaar vervoer om een geloofwaardig alternatief voor personenauto's te bieden;
4. De lokale heffing moet in de loop van de tijd op basis van de
bereikte resultaten worden aangepast en geactualiseerd. In Milaan bijvoorbeeld verschoof het systeem van een vervuilingsheffing naar een congestieheffing omdat de meeste vervuilende
voertuigen snel uit het verkeer werden genomen. In Londen nam
de congestie na een eerste fase toe omdat werd besloten om de
vrijgekomen ruimte van de auto te gebruiken voor andere sociale
of duurzame mobiliteitsdoeleinden (fietspaden, voetgangersgebieden, enz.);
5. De resultaten en voordelen van de regelingen (bv. minder congestie, vermeden emissies) moeten worden gemonitord en aan
de burgers worden meegedeeld. Dit is noodzakelijk om tegemoet
te komen aan de bezorgdheid van de burgers, met inbegrip van
bijvoorbeeld een mogelijke toename van het verkeer in gebieden
in de buurt van het cordon of gevolgen voor de Retail sector.
De drie lokale heffingen in Londen, Stockholm en Milaan leren dat
doelgerichte congestieheffingen en een doeltreffende beoordeling
de sleutel zijn tot een succesvolle lokale wegenheffing.
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A medium term evaluation of the ecopass road pricing scheme in Milan: Economic, environmental and tranportation impacts
Auteur(s)

Danielis, R., Rotaris, L., Marcucci, E., & Massiani, J.

Publicatiedatum

2012

Onderwerp

Evaluatie van de effecten van de Ecopass regeling in Milaan

Relevantie WP

WP 2
WP 4
WP 8

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunt: Het doel van dit document is te zorgen voor een evaluatie van de Ecopass-regeling (die sinds 2008 in Milaan van kracht is) voor
het economisch, milieu- en vervoersbeleid. De Ecopass-regeling is in
het leven geroepen om de kwaliteit van het stedelijke milieu te bevorderen. De studie omvat volgende onderzoeksthema’s:
1. Een analyse van de kosten en baten van de Ecopass regeling
(de effecten die plaatsvonden in de jaren 2009 en 2010).
2. Een analyse van de bestaande gegevens over verkeer, luchtverontreiniging en sociale en economische aspecten binnen het
Ecopass-gebied.
3. Een overzicht van het politieke debat tussen de lokale overheden en de publieke opinie.
Beperkingen: De welvaartseffecten van het nieuwe gevoerde beleid in
Milaan vallen buiten de scope van deze studie, maar dienen te worden
afgewacht en verder te worden onderzocht.

Conclusie en resultaten

De algemene resultaten van de studie betreffende de Ecopass-regeling
in Milaan tonen aan dat niet enkel de kwaliteit van het stedelijk milieu
erop vooruit is gegaan, maar ook de congestie in de stad is verminderd. Het heeft met andere woorden een netto voordeel opgeleverd
voor de samenleving, al vlakken deze voordelen in de tijd wel steeds
meer af. Deze bevinding komt ook aan bod in de conclusie rond de bovenstaande onderzoeksthema’s:
1. De baten van de lokale heffing rond Milaan overstijgen de kosten, maar met een afnemend verschil in de tijd. De verklaring
hiervoor wordt gevonden in het verkeer, luchtverontreiniging
en sociaal- en economisch onderzoek.
2. De reistijdwinst voor gebruikers van personenauto's zijn tussen
2008 en 2009 gelijk gebleven of licht toegenomen (maar niet
meer gestegen tussen 2009 en 2010). Hoewel er in 2010 nog
netto voordelen zijn, wijzen de beschikbare indicatoren voor
2011 op een zorgwekkende toename van het verkeer, die
hoofdzakelijk wordt toegeschreven aan vervanging van voertuigen.
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De Ecopass-heffingen zijn gedaald sinds gebruikers van personenauto's gedeeltelijk zijn overgestapt op het openbaar vervoer, en hun oude betalende voertuigen vervangen hebben
door nieuwe niet-betalende voertuigen.
De sociale baten zijn overwegend het gevolg van een vermindering van het aantal ongevallen en niet van de luchtkwaliteit.
3. Op politiek niveau is het van belang om het juiste evenwicht te
vinden tussen twee soorten beleid: een overstap van een vervuilingsheffing naar een congestieheffing, of ten minste een
combinatie van een vervuilingsheffing en een congestieheffing.
Op hetzelfde moment moet ook het openbaar vervoer worden
versterkt, en bevordering van alternatieve vervoerswijzen (bv.
de fiets), brandstoffen (bv. methaan) of voertuigen (hybride of
elektrisch). Zodoende heeft de burger voldoende vervoersalternatieven voor ogen.
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Review of international road pricing initiatives, previous reports and technologies for demand management purposes
Auteur(s)

D’Artagnan Consulting & Ian Wallis Associates

Publicatiedatum

2016

Onderwerp

Studie van internationale systemen van wegenheffing

Relevantie WP

WP 2
WP 3
WP 4
WP 5
WP 6
WP 8
WP 10

Uitgangspunten en beperkingen

Het rapport bevat een onderzoek in opdracht van de stad Auckland
waarin de effectiviteit van verschillende wegenheffingssystemen wordt
bekeken. Het doel van de studie is het aanreiken van elementen die in
overweging kunnen of moeten worden genomen bij het verder uitwerken van een wegenheffingssysteem in Auckland. Het rapport omvat volgende onderdelen:
- Overzicht van en lessen uit de verschillende internationale
wegenheffingssystemen en bestaande initiatieven (WP 4);
• Singapore
• Londen
• Stockholm
• Göteborg
• Dubai
• Milan
• Silicon Valley
• Oslo
• Jakarta
• Hong Kong
- Overzicht van en lessen uit de verschillende niet uitgevoerde
initiatieven (WP 4);
• New York
• Manchester
• Edinburg
• Kopenhagen
• Nederland
• Helsinki
- Overzicht van de eerder uitgevoerde studies rond wegenheffing in Auckland;
- Overzicht van de technologische opties m.b.t. wegenheffing
(WP 5);
- Overzicht van de functionele vereisten van een systeem (WP3
en WP 5);
- Overzicht van de belangrijkste operating modellen (exploitatiemodellen) m.b.t. wegenheffing (WP3);
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Conclusie en resultaten

De belangrijkste, algemene bevindingen uit de studie zijn:
- Voor het opbouwen van een succesvol systeem van wegenheffing zijn er drie belangrijke vereisten die simultaan voldaan moeten worden en gealigneerd moeten zijn:
1) Een goede tarificatie en prijszetting;
2) Beleidsbeslissingen moeten zo ontworpen
worden dat ze zich vertalen in een voldoende
groot publiek en politiek draagvlak;
3) Een voldoende grote institutionele capaciteit
om het systeem te ondersteunen.
De belangrijkste lessen voor het opzetten van een systeem van wegenheffing uit de verschillende internationale cases zijn:
- Objectieven en doelstellingen: Heffingssystemen die meerdere doelstellingen aanpakken (congestie, internaliseren van
externaliteiten, …) zijn vaak succesvoller dan systemen met
een één enkele doelstelling.
- Oprichting: Systemen die vanaf de start opgericht werden
met het oplossen van een duidelijk probleem voor ogen (dit
vergroot het initieel draagvlak) en waarbij gedurende de uitrol dit momentum onder de bevolking kon worden bewaard,
hebben een grotere kans op slagen. Daarom is het belangrijk
de bevolking voldoende te informeren tijdens het proces.
- De implementatietijd van een systeem speelt een minder
grote rol, maar het op zeer korte tijd uitrollen van een complex systeem loopt vaak mis.
- Analytische tools: Vaak zijn gefundeerde analytische modellen beter in staat de toekomstige impacten te modeleren dan
louter het uitvoeren van surveys bij stakeholders.
- Methodologie voor het bepalen van de systeemarchitectuur: Goede systemen passen hun design aan aan lokale omstandigheden en nemen niet zomaar de systeemarchitectuur
van een reeds bestaand systeem over. Belangrijke componenten om over na te denken zijn: tarificatie, kortingen en
vrijstellingen, aanwending van inkomsten, technologie, privacy en interoperabiliteit.
- Een voldoende groot publiek draagvlak en engagement van
de bevolking blijkt cruciaal. Systemen die vanaf het begin af
slecht werden gepercipieerd, blijken vaker te falen.
- Implementatie en ontwikkeling: Het is belangrijk om een bestaand systeem te blijven monitoren en verder te blijven ontwikkelen. Daarnaast blijken pilots (~het systeem opstarten in
een kleiner gebied), alhoewel ze niet noodzakelijk zijn, vaak
nuttig.
- Resultaten: De impact op de congestie blijkt vooraf vaak vrij
voorspelbaar. De vooraf gemaakte economische implicaties
en impacten blijken echter vaak moelijker om accuraat te
voorspellen.
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- Impact op gelijkheid: Succesvolle systemen hebben vaak een

duidelijke en verdedigbare visie i.v.m. de impact op ongelijkheid. Het is belangrijk dat beleidsvoerders zich voorbereiden
op vragen rond dit onderwerp.
- Complementaire maatregelen: Het nemen van complementaire maatregelen is belangrijk voor de slaagkansen van een
systeem. De meest belangrijke zijn:
• Voldoende alternatieven voorzien voor de wagen
(openbaar vervoer, carpooling, …)
• Vrijstellingen of kortingen voor degenen die het
meest negatief beïnvloed worden door de heffingen (flankerende maatregelen)
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Optimal taxation of car ownership, car use and public transport: Insights derived from a
discrete choice numerical optimization model
Auteur(s)

De Borger, B., & Mayeres, I.

Publicatiedatum

2007

Onderwerp

Discreet/continu keuzemodel om de optimale fiscale behandeling van
autogebruik, autobezit en openbaar vervoer te bestuderen in aanwezigheid van externe effecten

Relevantie WP

WP 4
WP 8

Uitgangspunten en beperkingen

Conclusie en resultaten

Uitgangspunt: De studie behelst een model dat werd toegepast op Belgische gegevens voor het analyseren van de optimale belastingen op
auto's die verschillende brandstoftypes gebruiken, namelijk diesel en
benzine.
De studie gaat ervan uit dat belastingen op autogebruik optimaal kunnen worden gedifferentieerd tussen brandstoftypes en tussen piek- en
daluren. Hierdoor zou de belasting op autogebruik in de piekperiode
sterk stijgen ten opzichte van de huidige niveaus. Dit dient om de hoge
congestiekosten op te vangen. De gebruiksbelasting per kilometer op
diesel zou hoger moeten zijn dan de belasting op benzine, terwijl het
tegendeel waar is in de huidige belastingstructuur.
De studie stelt vast dat indien de regering niet bereid is de variabele
autobelastingen aan te passen, er zeer grote verhogingen van de jaarlijkse eigendomsbelastingen nodig zijn om congestie- en vervuilingseffecten aan te pakken. Dit zou kunnen resulteren in een verdubbeling
van de belasting op dieselauto's, en een stijging met ongeveer 30% bij
benzineauto's. De differentiatie in jaarlijkse vaste eigendomsbelastingen op auto’s kan nuttig zijn om externe verschillen tussen autotypes
en brandstoftypes vast te leggen.
Het onvermogen om een onderscheid te maken tussen de variabele belastingen op diesel en op benzine impliceert dat, de dieselbelastingen
ongeveer tweemaal zo hoog zijn als die op benzineauto's om het aandeel van dieselauto's dichter bij het optimale te brengen. Het gebruik
van kilometerbelastingen in plaats van volledig rekeningrijden heeft
grote implicaties voor de hoogte van optimaal belaste belastingen,
een constatering die nog niet eerder in de literatuur is gedaan.
De welvaartswinsten bij kilometer- of brandstofbelastingen zijn eerder
beperkt: ze bedragen maximaal zo'n 20% van de welvaartswinsten. Om
grotere welvaartsverbeteringen te verkrijgen dient de overheid variabele autobelastingen te differentiëren tussen periodes, om zo de grote
verschillen in congestie tussen piek- en dal kilometers op te vangen.
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Traffic congestion pricing methodologies and technologies
Auteur(s)

de Palma, A., & Lindsey, R.

Publicatiedatum

2011

Onderwerp

Een overzicht van de verschillende prijszettingsmethoden en technologieën voor congestieheffingen.

Relevantie WP

WP 2
WP 4
WP 5
WP 10

Uitgangspunten en beperkingen

Er bestaat een verscheidenheid aan verschillende tolsystemen en bewijs toont aan dat systemen die goed ontworpen zijn tot significante
economische winsten kunnen leiden. Welk systeem het meest geschikt
is, hangt echter af van een hele hoop kenmerken van de stad/het gebied waar de heffing wordt ingevoerd. De paper vergelijkt verschillende heffingen en bijhorende prijszettingssystemen en technologieën.
Bestudeerde congestieheffingen:
- Facility based schemes (~tol voor bruggen, tunnels en HOT
lanes)
- Kilometerheffing
- Cordonheffingen
- Zoneheffingen
Bestudeerde prijsmechanismen:
- Vlakke heffing
- Heffing afhankelijk van tijdstip van de dag
- Heffing afhankelijk van type voertuig, uitstoot, …
- Responsieve heffing (real time heffing, afhankelijk van de
verkeersdrukte)
Bestudeerde technologieën:
- Automatische Nummerplaatherkenning (ANH/ANPR)
- DSRC
- Satellietsystemen: GPS en GNSS
- Cellulaire netwerken: GSM
- On board systemen

Conclusie en resultaten

1) ANH en DSRC zijn meer geschikt voor tolheffing aan bruggen,
tunnels en stedelijke gebieden met sterke congestieproblemen. Satelliet- en cellulaire systemen zijn dan weer meer geschikt voor tolheffing in grotere geografische gebieden.
2) Satelliet- en cellulaire systemen laten ook makkelijker toe een
onderscheid te maken naar type wagen en tijdstip/moment van
de dag.
3) Vaak is het beter om te kiezen voor een initieel simpel systeem
dat later kan worden uitgebreid, dan te gaan voor een systeem
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dat theoretische perfectie nastreeft. De kans dat de implementatie faalt in het laatste geval, is namelijk groter.
4) Voor tolheffing op interstedelijk verkeer, lijken satelliet- en cellulaire systemen meer aangewezen.
5) Naast het goed ontwerpen van het systeem, is het ook belangrijk om een voldoende groot publiek en politiek draagvlak te
creëren, aangezien meerdere pogingen om dergelijke systemen in te voeren in het verleden zijn mislukt (Edinburg, Manchester, Nederland, New York).
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Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen: actualisering 2016
Auteur(s)

Delhaye E., G. De Ceuster, F. Vanhove en S. Maerivoet

Publicatiedatum

2017

Onderwerp

Wat zijn de externe kosten van de verschillende vervoermiddelen in
Vlaanderen en in welke mate worden zij geïnternaliseerd?

Relevantie WP

WP 4

Uitgangspunten en beperkingen

Deze studie is een update van een eerdere studie voor de VMM die dateert uit 2010. Net als toen berekent de studie de private en marginale
externe kosten voor verschillende modi. De private kosten zijn de kosten
die de gebruiker zelf betaalt. Bij wegtransport gaat het hier om de aankoop van het voertuig, verzekeringen, onderhoud, brandstof, etc. Bij geregeld transport (bus, trein, luchtvaart) gaat het om de prijs van het ticket. Marginale externe kosten zijn extern omdat de gebruiker er geen
rekening mee houdt bij zijn beslissing om de verplaatsing te maken. Ze
worden marginaal genoemd omdat men kijkt naar het bijkomende effect
van die ene verplaatsing. Men kan een onderscheid maken naar volgende marginale externe kosten:
Congestie
Milieu (luchtvervuiling en broeikasgassen)
Geluid
Verkeersveiligheid
Infrastructuur
Gezondheid
Internaliseren van externe kosten gaat dan over de vraag in welke mate
de gebruiker via belastingen en heffingen toch rekening houdt met een
deel van deze externe kosten. Bij een volledige internalisering betaalt de
gebruiker via belastingen en heffingen voor alle kosten die hij veroorzaakt. Momenteel betaalt de gebruiker in de meeste gevallen niet volledig voor de hinder die hij teweeg brengt.
Deze studie berekent de private kosten, marginale externe kosten en
graad van internalisatie voor alle modi voor de periode 2000-2014, met
een blik op 2016. Vergeleken met de vorige studie neemt de studie ook
luchtvaart en elektrische fietsen op.

Conclusie en resultaten

Momenteel betaalt de gebruiker in de meeste gevallen niet alle kosten
voor de hinder die hij teweegbrengt. Onderstaande figuur toont de graad
van internalisering voor de verschillende vervoerswijzen die onderzocht
werden in deze studie. De cijfers zijn relatief weergegeven: de som van
alle externe kosten is 100 %. De grijze streepjes geven aan in welke mate
de belastingen de marginale externe kosten dekken.
Slechts voor een aantal modi (motorfietsen en elektrische goederentreinen) betaalt de gebruiker alle kosten van de hinder die hij veroorzaakt. Het grijze streepje toont dat de internalisering hoger is dan 100 %:
er worden meer belastingen en heffingen betaald dan de kostprijs van
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de marginale externe kosten. Voor het personenvervoer over de weg recupereert de overheid nog een deel van de marginale externe kosten
(grijze streepje onder de 100 %), voor het goederentransport is dit voor
de meeste modi slechts een fractie. Een personenwagen op benzine internaliseert 80 % van zijn marginale externe kosten, tegenover een dieselwagen 42 %. Bedrijfswagens internaliseren minder, bij een bedrijfswagen op benzine is dit nog 66 % en slechts 21 % voor een dieselwagen.
Elektrische wagens internaliseren 72 % van hun marginale externe kosten, bij wagens op CNG ligt dit op 17 %.
In het rapport wordt nog een verder onderscheid gemaakt naar het tijdstip van de verplaatsing (spits- of daluren) en het type weg (snelweg, stedelijk gebied en andere wegen), want ook hier is een groot verschil in
internalisering. Enkel benzinewagens internaliseren in sommige situaties
(meer dan) hun volledige kosten, zoals op de autosnelweg tijdens de daluren en tijdens de spitsuren op andere wegen. Dieselwagens daarentegen betalen in geen enkele situatie voldoende. De informatie over internalisering naar tijd en type weg, kan interessant zijn om belastingen te
differentiëren naar zowel plaats en tijd van de verplaatsing als naar het
brandstoftype. Momenteel kent de belasting op wegtransport enkel een
differentiatie naar brandstoftype/milieuprestatie van het voertuig. In
2016 werd met de kilometerheffing voor vrachtwagens een belasting ingevoerd met een plaatsafhankelijke heffing. Naar tijd werd geen onderscheid gemaakt. De kilometerheffing voor vrachtwagens zorgt in 2016
voor een stijging in de graad van internalisering.
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Second-best urban tolling with distributive concerns
Auteur(s)

Diaz, A., & Proost, S.

Publicatiedatum

2015

Onderwerp

De optimale congestieheffing en herinvestering wanneer slechts tol geheven kan worden op een deel van een netwerk (~second-best setting)

Relevantie WP

WP 4
(WP 6)
WP 8

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunt: Vanuit theoretisch standpunt zou een optimale tol
exact gelijk zijn aan het bedrag van de marginale externe kosten van
congestie. Zo wordt verzekerd dat enkel die verplaatsingen worden ondernomen die de grootste voordelen voor de samenleving met zich
meebrengen (~first best framework). Er zijn in realiteit echter een aantal verstorende factoren, die het moeilijker maken om een ‘optimale
tol’ vast te leggen (~opereren in een second-best framework), namelijk:
- De onmogelijkheid om tol te heffen op het volledige netwerk;
- Verstoringen op de arbeidsmarkt;
- Billijkheidsoverwegingen.
Deze paper onderzoekt het optimale herinvesteringsschema in het geval van twee extra complicaties. Zo is er ten eerste de onmogelijkheid
om tol te heffen op het volledige wegennet. Daarnaast zijn er twee
groepen werknemers. De ene groep is laag productief, de andere groep
hoog productief.
Beperking: De paper kan worden uitgebreid door het introduceren van
meer complexe wegennetwerken, het toevoegen van extra externaliteiten, het bestuderen van andere verplaatsingen dan louter woonwerkverkeer, etc., maar de auteurs verwachten niet dat dit hun belangrijkste bevindingen zal wijzigen.

Conclusie en resultaten

In deze suboptimale situatie (‘second-best’), blijkt dat de optimale tol
afhangt van verschillende factoren, waaronder billijkheidsoverwegingen, het type gebruikers van de tolweg, het design van het herinvesteringsprogramma en de bereidwilligheid van gebruikers om te wisselen van alternatief. Daarnaast kan de optimale tol hoger of lager zijn
dan de marginale externe kosten van congestie.
De belangrijkste conclusies zijn:
- Indien de tolgelden worden geherinvesteerd via een vermindering van de lasten op arbeid, zullen vooral de hoog
productieve werknemers hiervan profiteren. De reden
hiervoor is dat vooral de laagproductieve werknemers (lager loon) verdreven worden naar de niet-tolweg, waarop de
congestie vermoedelijk toeneemt. Hierdoor zullen deze
groep werknemers langer reizen en dus hogere kosten heb-
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ben (~sterke toename reistijd). De voordelen van de vermindering van belastingen op arbeid wegen voor hun niet
op tegen de nadelen.
- Indien het heffen van tolgelden op één weg niet leidt tot
(extra) congestie op de andere wegen, dan is een vermindering van lasten op arbeid echter efficiënter (~minder
toename in reistijd voor “verdreven” werknemers).
Bij het toetsen van het model aan numerieke data komen twee belangrijke conclusies naar voren:
- Indien er door het heffen van tolgelden wel congestie komt
op de niet tolweg (en de minst productieve werknemers uitwijken), dan is het mogelijks efficiënter om een vast bedrag
per hoofd van de bevolking uit te keren of een ander herinvesteringssysteem op te zetten dat vooral hen ten goede
komt.
- Indien slechts op een deel van het netwerk tol wordt geheven, dan is het belangrijk om ook de extra congestie op andere wegen mee in rekening te brengen in de kosten-batenanalyse.
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Tradable credits for managing car travel: a review of empirical research and relevant behavioural approaches
Auteur(s)

Dogterom, N., Ettema, D., & Dijst, M.

Publicatiedatum

2017

Onderwerp

Evaluatie van de verhandelbare rijrechten als alternatieve maatregel
om de groei van het autogebruik in goede banen te leiden.

Relevantie WP

WP 2
WP 4

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunt: Deze studie onderzoekt de maatregelen rond verhandelbare rijrechten vanuit een dynamisch perspectief - rekening houdend
met bestedingsvoorkeuren, leereffecten en marktinteractie - in tegenstelling tot de meeste literatuur die zich voornamelĳk op statische en
gesloten technieken met vaste preferenties baseren.
De definitie van verhandelbare rijrechten: Verhandelbare rijrechten zijn
een belasting op het totale autogebruik (bv. gekwantificeerd in eenheden afstand of brandstofverbruik) - in een bepaald gebied en een bepaalde periode - waarin de betreffende rijrechten worden verdeeld. De
rijrechten kunnen worden verhandeld, waardoor een marktmechanisme in werking wordt gesteld dat rijrechten transfereert naar de landen met een hoger wagenverbruik, terwijl de landen met een verminderd juist kunnen profiteren door hun rijrechten te verkopen.

Conclusie en resultaten

De studie heeft op twee manieren bijgedragen aan de recente toename van de belangstelling voor het concept van verhandelbare rijrechten op het gebied van personenauto's:
1. De gedragseffecten van relevante strategieën rond verhandelbare
rijrechten wijzen erop dat verhandelbare rijrechten een aanzienlijke vermindering van het autogebruik kunnen realiseren, die
gelijk is aan of zelfs hoger is dan die welke het gevolg is van prijsmaatregelen met gelijkblijvende kosten.
2. De domeinen van de gedragseconomie en de cognitieve psychologie hebben een impact op de besluitvorming in het kader van
regelingen rond verhandelbare rijrechten.
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Analysis of Automobile Travel Demand Elasticities With Respect To Travel Cost
Auteur(s)

Dong, J., Davidson, D., Southworth, F., & Reuscher, T.

Publicatiedatum

2012

Onderwerp

Onderzoeken van de relatie tussen de vraag en kosten van het verplaatsen met de wagen.

Relevantie WP

WP 4
WP 6
Uitgangspunt: De concepten vraag en kosten worden als volgt afgebakend:

-

Uitgangspunten en beperkingen

De maatstaf voor de vraag naar gemotoriseerd vervoer kan beschreven worden door het aantal ritten dat in een bepaalde periode wordt afgelegd, of het aantal voertuigkilometers wordt
afgelegd.
- De maatstaf voor de kosten van gemotoriseerd vervoer hebben betrekking op de brandstofkosten en onderhoudskosten
(en sociaaleconomische kenmerken).
- Vervolgens wordt de elasticiteit berekend als de procentuele
verandering in het vereiste reisvolume die het gevolg is van een
procentuele verandering in een of andere maatstaf van de reiskosten
Beperking: het doel van de reis, het tijdstip (piek-/ daluren) en het inkomensniveau van de huishoudens zijn niet opgenomen als mogelijke
onafhankelijke variabelen. Toekomstig onderzoek zou ook deze variabelen kunnen opnemen.
Er is een grote hoeveelheid empirisch bewijs dat aantoont dat naarmate de reiskosten stijgen, het aantal mensen dat met een voertuig
reist, afneemt:

-

Op korte termijn, meestal gedefinieerd als één kalenderjaar,
zullen de meeste huishoudens hun huidige voertuigen behouden en moeten zij ofwel het aantal autoritten dat zij maken verminderen, ofwel de duurtijd van dergelijke ritten verkorten om
de kosten te drukken. De meest doeltreffende opties hiervoor
zijn overschakeling op andere vervoerswijzen (met name openbaar vervoer) en het kiezen van dichterbij gelegen bestemmingen, in combinatie met een betere routeplanning en zuiniger
rijden.

-

Op middellange termijn hebben huishoudens meer tijd om zich
aan de hogere reiskosten aan te passen. Hierdoor worden andere opties mogelijk zoals het vervangen van bestaande voertuigen door zuinigere en goedkopere wagens.

-

Op lange termijn moet vooral worden gekeken naar de sociaaleconomische, demografische en locatie gebonden veranderingen. Deze hebben betrekking op veranderingen in de omvang

Conclusie en resultaten
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en samenstelling van de gezinseenheid (kinderen worden geboren, gaan naar school, verlof om elders te wonen en te werken, pensionering van werknemers, enz.), de woonwerk afstand, etc. Deze elasticiteiten zijn twee tot vier keer zo groot
als de elasticiteiten op korte termijn.
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Road traffic demand elasticities, A rapid evidence assessment
Auteur(s)

Dunkerley, F., Rohr, C., & Daly, A.

Publicatiedatum

2014

Onderwerp

Elasticiteit van wegverkeer in relatie tot (i) bevolkingsgroei, (ii) inkomensgroei en (iii) veranderingen in brandstofprijzen.

Relevantie WP

WP 4

Uitgangspunten en beperkingen

De paper bestudeert hoe het wegverkeer evolueert wanneer een aantal belangrijke economische en demografische factoren wijzigen.
Uitgangspunt: De paper aggregeert een reeks onderzoeken die de elasticiteit van het wegverkeer in relatie tot veranderingen in een aantal
belangrijke economische en demografische factoren becijferen. Zo
worden verschillende elasticiteiten m.b.t. bevolkingsgroei, inkomensgroei en veranderingen in brandstofprijzen in kaart gebracht. Daarnaast wordt, waar mogelijk, gekeken hoe deze elasticiteiten evolueerden overheen de tijd.
Beperking: De studie focust voornamelijk op HGV transport (heavy
goods vehicles), de veralgemeenbaarheid naar LVG (light goods vehicles) dient verder te worden onderzocht.

Conclusie en resultaten

De belangrijkste samenvattende bevindingen, gebaseerd op een hele
reeks andere onderzoeken, zijn als volgt:
Elasticiteiten m.b.t. brandstofprijzen:
- Deze prijselasticiteit wordt geschat tussen de -0.1 en -0.5
(2014);
- Slechts 5% de bestudeerde onderzoeken naar elasticiteiten
richten zich op auto’s (LGV);
- Elasticiteiten namen licht af doorheen de tijd;
- Er bestaan geen studies die elasticiteiten vergelijken voor
bijvoorbeeld stedelijke versus niet stedelijke verplaatsingen.
Elasticiteit m.b.t. wijzigingen in het inkomen (of GDP):
- Deze elasticiteit wordt geschat op 0.5 tot 1.4;
- Daarnaast leidt een hoger inkomen vaak ook tot het aankopen van extra wagens. De manier hoe hiermee wordt
omgegaan, verschilt van studie tot studie;
- Er is weinig bewijs dat de elasticiteit daalde overheen de jaren. Lichte dalingen worden soms verklaard doordat de automarkt gesatureerd is (~ een lager inkomen is steeds minder een reden om geen auto te bezitten, dus verhogingen
van het inkomen leiden steeds minder vaak tot de aankoop
van extra wagens).
Elasticiteit m.b.t. wijzigingen in het bevolkingsaantal:
- Er zijn weinig studies die hier onderzoek naar doen (status
2014);
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-

-

Soms wordt de impact indirect berekend, door controlevariabelen rond bevolkingsdichtheid of stedelijke dichtheid
toe te voegen aan het onderzoek;
Geen eenduidige becijfering van de elasticiteit te destilleren
uit bestaande onderzoeken.
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Distributional effects of taxes on car fuel, use, ownership and purchases
Auteur(s)

Eliasson, J., Pyddoke, R., & Swärdh J-E.

Publicatiedatum

2018

Onderwerp

Distributie-effecten (~impact op welvaart van verschillende bevolkingsgroepen) van verschillende belastingen gerelateerd aan wagenbezit

Relevantie WP

WP 8

Uitgangspunten en beperkingen

Bij het invoeren van nieuwe belastingen heerst de vraag wie er uiteindelijk opdraait voor deze extra belastingen. De paper analyseert de
distributie-effecten van 4 soorten (hypothetische) belastingen in Stockholm:
1. Verhogingen van de brandstoftoeslagen;
2. Nieuwe kilometerheffing;
3. Verhoging van de CO2 gedifferentieerde jaarlijkse wegenbelasting;
4. Een CO2 gedifferentieerde belasting op de aankoop van nieuwe
wagens.
Vaak hebben nieuwe belastingen ongewenste distributie-effecten. Zo
worden lage inkomens vaak relatief zwaarder getroffen (i.f.v. de hoogte
van hun inkomen ~regressieve belasting) en worden landelijke gebieden zwaarder getroffen dan stedelijke gebieden. In de paper worden
de distributie-effecten van de hierboven genoemde belastingen in
meer detail geanalyseerd.

Conclusie en resultaten

Bij het simuleren en analyseren van de distributie-effecten van de verschillende (hypothetische) belastingen in Stockholm, kwamen volgende
conclusies naar voren:
- Op vlak van de link tussen distributie-effecten en inkomenskenmerken spelen volgende zaken een rol:
• Overheen de verschillende inkomens-octielen zijn deze
4 belastingen doorgaans progressief (hogere inkomens
betalen, in verhouding tot hun inkomen, meer). Er zijn
echter twee opmerkingen:
- Het laagste octiel, wordt relatief zwaarder getroffen
dan octielen 2 en 3. Daarnaast wordt het octiel dat
de hoogste inkomens bevat relatief minder zwaar
getroffen;
- Wanneer octiel 1 met octiel 8 wordt vergeleken, zijn
de brandstoftoeslag (overal) en kilometerheffing (in
grote steden) zelf licht regressief.
• Wanneer we de proportie van inwoners bekijken die
substantiële welvaartsverliezen leidt, blijkt dat lage inkomens zwaarder worden getroffen dan hoge inkomens.
• Wanneer de herinvesteringseffecten van de belastingen (~impact op de welvaart van het opnieuw investeren van belastinggelden) mee in rekening brengen, worden alle bestudeerde belastingen meer progressief.
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-

-

Het zijn echter opnieuw de inwoners van stedelijke
gebieden die er het hardst op vooruit gaan.

Op vlak van de link tussen distributie-effecten en geografische kenmerken spelen volgende zaken een rol:
• Inwoners uit landelijke gebieden worden zwaarder getroffen dan deze in stedelijke gebieden.
• Wanneer we de proportie van inwoners bekijken die
substantiële welvaartsverliezen leidt, blijkt dat inwoners in landelijke gebieden zwaarder worden getroffen.
• De welvaartsverliezen in centrumsteden zijn kleiner dan
in satellietsteden.
• Kleine steden worden zwaarder getroffen dan grote steden.
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The Welfare Effects of Cordon Pricing and Area Pricing: Simulation with a Multi-regional
General Equilibrium Model
Auteur(s)

Fujishima, S.

Publicatiedatum

2011

Onderwerp

Evaluatie van de welzijnseffecten van cordon –en lokale heffingen

Relevantie WP

WP 2
WP 4
WP 8
Uitgangspunt:
De definitie van cordontol is: Cordontol wordt geheven op auto's die
een tolgebied binnenkomen. Elke keer een wagen de cordontol passeert dient een cordontol te worden betaald.
De definitie van lokale heffing is: Lokale heffing wordt geheven op auto's die binnen een tolgebied rijden. Er wordt hierbij dagelijks een heffing opgelegd, ongeacht het aantal keer het lokale heffingsgebied per
dag wordt binnengekomen.
Beperking:

Uitgangspunten en beperkingen

-

-

Conclusie en resultaten

Het model is statisch en maakt geen onderscheid tussen de
korte en de lange termijn, hiervoor is echter een dynamisch
model nodig.
In de studie werd enkel het tolniveau bepaald, maar toekomstig onderzoek moet bij de cordontol en lokale heffing ook het
tolgebied in rekening brengen.
De verschillende motorische bezoeken per dag moeten in rekening worden gebracht.
De externe positieve en negatieve effecten van het openbaar
vervoer moeten in rekening worden gebracht.
De studie gaat ervan uit dat tolgelden geleidelijk verdeeld werden over de verschillende stadsdistricten. Terwijl in de praktijk
de inkomsten echter meestal nodig zijn om opnieuw in de vervoerssector te investeren.

Cordon –en lokale heffingen veroorzaken inefficiënties in de locatie beslissingen.
De cordonheffingen zijn beter als het woon-werkverkeer over lange afstanden verloopt, terwijl lokale heffingen beter zijn als een stad een
groot centraal gebied heeft.
De invoering van een cordon- of lokale heffing zorgt ervoor dat tolgebied aantrekkelijker worden als woongebied, maar minder aantrekkelijk worden als werkplek.
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The Demand for Automobile Fuel, A Survey of Elasticities
Auteur(s)

Graham, D.J, & Glaister, S.

Publicatiedatum

2002

Onderwerp

Prijselasticiteit van de vraag naar brandstof

Relevantie WP

WP 4
Via een survey wordt gepeild naar de reactie van automobilisten op
veranderingen in de prijs van brandstof. Verschillende studies worden
met elkaar vergeleken om te kijken of de resultaten van deze studies
overeenkomen.

Uitgangspunten en beperkingen

Via deze methode worden de elasticiteiten van de vraag naar brandstof
ingeschat. Enerzijds is er de inkomenselasticiteiten/effecten (hoeveel
brandstof gaan mensen extra aanschaffen als hun inkomen stijgt) en
anderzijds is er de prijselasticiteit van brandstof zelf.
De studie biedt enkele interessante inzichten maar is beperkt relevant,
doordat er niet gesproken wordt over enige vorm van wegenheffing.
De uitbreidbaarheid van de bevindingen naar een systeem van kilometerheffing worden niet onderzocht.
Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn naargelang het
gaat over de korte of de lange termijn prijselasticiteit van brandstof.
Daarnaast zijn er grote verschillen tussen verschillende studies en tussen de VS en andere OECD landen.
Zo liggen de lange termijn prijselasticiteiten tussen de -0.23 en -1.35.
Binnen de VS lopen de lange termijn elasticiteiten uiteen van -0.23 tot
-0.80, terwijl in de OECD landen deze range zich bevindt tussen -0.75 en
-1.35. Inwoners van de VS zijn dus minder gevoelig aan prijsstijgingen
dan inwoners in de OECD landen.

Conclusie en resultaten

Daarnaast blijkt dat de korte termijn elasticiteiten zich bevinden tussen -0.2 en -0.5, wat aangeeft dat prijsstijgingen op korte termijn
slechts beperkt aanzetten tot het verminderen van het verbruik van
brandstof. De effecten op lange termijn zijn echter groter, doordat inwoners de tijd krijgen om te zoeken naar alternatieven voor de wagen.
De brandstofverkoop is zeer gevoelig aan de inkomens van de bevolking. Korte termijn elasticiteiten liggen in een bereik van 0.35 tot 0.55,
terwijl lange termijn elasticiteiten 1.1 tot 1.3 bedragen. Hierdoor moet,
indien men de brandstofverkoop wil laten dalen door het verhogen van
de prijzen, de prijs sterker stijgen dan de inkomensgroei.
Tot slot daalt bij een stijging in de brandstofprijzen de verkeersdrukte
minder sterk dan de brandstofverkoop zelf.
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Kosten-batenanalyse varianten Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit
Auteur(s)

Harmsen, J., M. van Schijndel, W. Spit, K. Vervoort en R. Lebouille

Publicatiedatum

2007

Onderwerp

Kosten-batenanalyse voor de Eerste Stap van Anders Betalen voor Mobiliteit in Nederland

Relevantie WP

WP 4
WP 5
(WP 6)

Uitgangspunten en beperkingen

Deze studie kadert in het project Anders Betalen voor Mobiliteit dat in
Nederland in de periode 2005-2010 werd uitgerold. Daarin werd onder
meer overwogen om de invoering van een heffing voor het gebruik van
het wegennet stapsgewijs te laten plaatsvinden, bv. door voor de volledige invoering van het zogenaamde eindbeeld van een kilometerheffing
reeds een eerste stap te zetten. Een dergelijke eerste stap kan betekenen
dat men enkele jaren voor de invoering van de definitieve heffing, één of
meerdere onderdelen van de heffing reeds invoert, voor een deel van
het autoverkeer.
De studie analyseert de maatschappelijke kosten en baten van een dergelijke eerste stap, al dan niet in combinatie met een eindbeeld. De kosten en baten zijn per jaar geraamd, voor de periode 2008-2100. Op basis
van deze jaarlijkse kosten en baten is vervolgens de netto actuele waarde
van de toekomstige effecten op de nationale welvaart berekend.
De studie neemt twee mogelijke eindbeelden voor een variabele heffing
als uitgangspunt met elk een bepaalde vorm van wegenheffing voor het
hele wegennet. Hiervoor zijn twee varianten voor de eerste stap uitgewerkt. De vorm van deze varianten is vergelijkbaar met die van het eindbeeld, maar het tarief voor de personenauto’s is lager dan in het eindbeeld en de heffing wordt alleen toegepast op het hoofdwegennet. Het
basistarief is in de eerste stap de helft van het tarief in het eindbeeld.
Beide varianten bestaan uit een combinatie van een congestieheffing, op
tijden dat en plaatsen waar sprake is van congestie, en een vlak tarief per
kilometer dat voor iedere gebruiker geldt, ongeacht tijdstip en plaats van
gebruik van het wegennet. In variant A is dat een laag tarief voor personenauto’s en vrachtauto’s, in variant B een hoog tarief voor vrachtauto’s.
De invoering van een kilometerprijs is gekoppeld aan een (gedeeltelijke)
afschaffing van de bestaande vaste autobelastingen.
Uit de maatschappelijke KBA blijkt het volgende voor het eindbeeld van
de wegenheffing:

Conclusie en resultaten

-

De invoering van een vorm van kilometerheffing heeft een substantieel positief welvaartseffect. Ook bij een lagere economische groei is er sprake van een positief welvaartssaldo, dat minimaal 60% bedraagt van het welvaartseffect in het geval van een
hoge ere economische groei.
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-

Naast een betere doorstroming op de wegen zijn ook de effecten
op milieu, geluidsoverlast en verkeersveiligheid positief. Hier
staan negatieve indirecte effecten tegenover, met name in de
vorm van vermindering van accijnsinkomsten voor de overheid.
Uit de maatschappelijke KBA van de eerste stap blijkt dat:

-

Indien de heffing stapsgewijs wordt ingevoerd, kan die eerste
stap, afhankelijk van de vormgeving, het positieve effect van
een eindbeeld op de welvaart verder versterken.
Met name de component congestieheffing laat een positief saldo zien
voor de eerste stap.

-

Het welvaartseffect van een eerste stap kan echter ook negatief zijn: in geval van een lage vlakke heffing voor personenvervoer (component 1) of alleen een hoge heffing voor vracht (component 3) zijn de maatschappelijke kosten tijdens de eerste stap
nagenoeg even hoog als de maatschappelijke baten.
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Tackling road congestion – What might it look like in the future under a collaborative and
connected mobility model
Auteur(s)

Hensher, D.

Publicatiedatum

2018

Onderwerp

Evaluatie van de mogelijkheden en uitdagingen om congestiereducerende maatregelen door te voeren.

Relevantie WP

WP 2
WP 5
Uitgangspunt: Congestie mag niet worden teruggedrongen zonder:

Uitgangspunten en beperkingen

-

-

Conclusie en resultaten

een signiﬁcante overstap naar de gedeelde economie en het afstaan van particulier autobezit.
het bepalen van een het institutionele kader door de overheid
waarbinnen slimme mobiliteit kan zorgen voor een vermindering van de congestie.
rekeningrijden door te voeren, zodoende (leveranciers en reizigers) bijdragen aan de betaling van de infrastructuur (in het bijzonder) waarvan zij profiteren.

De voornaamste bevinding luidt dat zelfs met autodeelstrategieën,
de files waarschijnlijk nooit volledig zullen verdwijnen. Wegentolheffingen moeten hierbij te hulp schieten. Alsook de overheid die een
nieuw financieringsmodel voor het openbaar vervoer in het leven moet
roepen, dat erop gericht is de subsidiecontrole over te hevelen naar de
gebruikers en niet naar de aanbieders, om zo een concurrerende markt
te creëren voor mobiliteitskanalen die het openbaar vervoer ondersteunen. De grootste verstoring kan op termijn worden veroorzaakt
door een hervorming van de prijsstelling en de financiering.
In het debat over verkeerscongestie moet verder gekeken worden dan
enkel de auto. Het doel is namelijk om tot een slimme infrastructuur te
komen die de wegen, sporen en andere vervoerswijzen zodanig met elkaar verbindt dat ze allemaal samenwerken om te voldoen aan de mobiliteitsbehoeften van de moderne stadsbevolking
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Maatschappelijke kosten en baten prijsbeleid personenauto’s
Auteur(s)

Hilbers, H., J. van Meer-kerk, A. Verrips, W. Weijschede- van der Straaten, P. Zwaneveld

Publicatiedatum

2015

Onderwerp

Maatschappelijke KBA van prijsbeleid personenauto’s

Relevantie WP

WP 4
WP 5
(WP 6)

Uitgangspunten en beperkingen

De studie vergelijkt vier alternatieven voor prijsbeleid van personenauto’s in Nederland. Het is een update van eerdere studies die uitgewerkt werden voor Nederland, en houdt rekening met een aantal veranderingen die sindsdien hebben plaatsgevonden (aanpassingen infrastructuur, evolutie van de economie, evolutie van het modelinstrumentarium). De alternatieven worden vergeleken met twee varianten voor
het nulalternatief: Regional Communities (RC) en Global Economy (GE)
scenario.
In de projectalternatieven wordt vanaf 2020 een vorm van prijsbeleid ingevoerd met een looptijd van 30 jaar. Het prijsbeleid geldt voor alle personenauto’s, inclusief buitenlandse personenauto’s die rijden op Nederlands grondgebied. Vrachtwagens hoeven geen heffing te betalen. De
vier projectalternatieven zijn:
1. Prijsbeleid met vlakke heffing en congestieheffing (zie Andere
Betalen voor Mobiliteit) – de vlakke heffing van 7 eurocent/km geldt overal; het congestietarief (11 eurocent/km)
wordt alleen geheven op plaatsen waar sprake is van structurele filetijdens de ochtend- en avondspits;
2. Projectalternatief 2: Prijsbeleid met vlakke heffing;
3. Projectalternatief 3: Congestieheffing;
4. Projectalternatief 4: Spitsheffing (5 eurocent/km) op het
hoofdwegennet in het midden van Nederland.
Telkens worden ook verschillende technologieën nagegaan die kunnen
gebruikt worden. Het overzicht wordt gegeven in de volgende tabel.

De aannames rond de technologiekosten hebben een groot belang voor
de uiteindelijke resultaten. Deze dienen verder afgetoetst te worden in
tijdens de opdracht.
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De volgende tabel geeft een overzicht van de resultaten voor de eerste
twee projectalternatieven (1: vlakke heffing + congestieheffing en 2.
vlakke heffing).

Conclusie en resultaten

In het Regional Communities scenario (RC) leiden beide projectalternatieven tot een netto maatschappelijke kost, ongeacht de keuze van het
technisch systeem. In het Global Economy (GE) scenario leiden ze tot positieve resultaten indien de kosten van het systeem niet te hoog zijn. Het
systeem met een GPS-kastje leidt in beide scenario’s tot een verlies aan
maatschappelijke welvaart.
De vlakke heffing met congestieheffing (projectalternatief 1) leidt tot
grote reistijdwinsten. Het aantal autokilometers daalt. Deze daling leidt
naast reistijdwinst en minder externe effecten ook tot maatschappelijke
kosten: minder accijnsinkomsten voor de overheid, een welvaartskost
door de vraaguitval en de negatieve effecten op agglomeratie.
De volgende tabel geeft de resultaten voor projectalternatieven 3 (congestieheffing) en 4 (spitsheffing).
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In zowel het Regional Communities (RC) en Global Economy (GE) scenario leidt een congestieheffing tot een welvaartswinst op voorwaarde dat
de ANPR- of smart vignettechniek wordt ingezet. De congestieheffing
lost de files op een efficiëntere manier op dan projectalternatieven 1 en
2. De kosten van een congestieheffing zijn lager dan de kosten van projectalternatief 1 en 2. De samenstelling van het autoverkeer op drukke
wegen in de spits verandert: overig verkeer met een lagere reistijdwaardering wijkt relatief vaker uit naar een alternatief (andere route, tijdstip,
modaliteit of afzien van de trip), ten gunste van zakelijk verkeer met een
relatief hoge reistijdwaardering.
De spitsheffing (projectalternatief 4) leidt tot minder positieve resultaten
dan de congestieheffing. De heffing geeft aanleiding tot een grotere daling van het autogebruik met een lagere afname in files. In het RC scenario is de spitsheffing voor geen van de beschouwde technische systemen
gunstig. In GE scenario leidt de spitsheffing enkel tot een welvaartswinst
indien er gekozen wordt voor de ANPR- of smart vignettechniek.
De congestie- en spitsheffing kunnen worden vermeden door een route
te kiezen waarop de heffing niet geldt. Bij projectalternatieven 3 en 4
neemt op het hoofdwegennet het aantal personenkilometers af. Op het
onderliggend wegennet en op wegen binnen de bebouwde kom waar
geen heffing wordt geheven, neemt het aantal gereden personenkilometers beperkt toe. Bij de andere projectalternatieven 1 en 2 wordt op alle
wegtypes minder gereden, aangezien er op alle wegen een heffing van
toepassing is. De congestieheffing en spitsheffing kunnen ook vermeden
worden door buiten de spits te reizen. In het model gebeurt dit echter
maar beperkt.
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De studie heeft ook onderzocht wat de impact is van een aantal gevoeligheidsanalyses:
Hoogte vlak tarief
De performantie van een vlakke heffing is in RC in alle gevallen negatief.
Het welvaartsverlies is bij 3 cent per kilometer het kleinst. De sterkere
daling van het autogebruik bij hogere heffingen per kilometer leidt tot
een groter welvaartsverlies. In GE is de maatschappelijke baat van een
vlakke heffing van 7 eurocent per kilometer hoger dan bij 3 eurocent per
kilometer. Het tarief van 11 eurocent per kilometer leidt tot een lagere
baat.
Gedifferentieerde congestieheffing
Indien de hoogte van de congestieheffing afhangt van de mate van congestie, leidt dit tot een betere evaluatie dan bij een congestieheffing die
niet afhankelijk is van de mate van congestie.
Uitstel
In zowel het RC als GE scenario leidt tien jaar uitstellen van projectalternatief 1 en 2 tot een betere performantie, al blijft er een maatschappelijke welvaartskost in RC. Tien jaar uitstel van de congestieheffing doet
de performantie dalen. Een uitstel van de spitsheffing leidt tot een minder hoge welvaartskost in RC en een iets lagere baat in GE.
Investeren in wegen tussen 2020 en 2030
Het invoeren van prijsbeleid en het investeren in wegen leiden tot een
lager rendement dan indien alleen prijsbeleid ingevoerd wordt.
Hogere waardering CO2
Het totale welvaartseffect van de alternatieven vlakke heffing en de combinatie van de vlakke en congestieheffing stijgen substantieel. Er zijn
nauwelijks effecten voor de congestievariant en de spitsheffing. Het teken van de MKBA-saldi wijzigt niet in deze gevoeligheidsanalyse.
Afschaffen motorrijtuigenbelasting (mrb) en mrb en bpm
De variant waarbij alleen de mrb wordt afgeschaft, verbetert het MKBAsaldo, al blijft het in het RC-scenario nog altijd wel negatief. De variant
waarbij tevens de bpm wordt afgeschaft verslechtert het MKBA-saldo.
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Green cars sterilize congestion charges: A model analysis of the reduced impact of Stockholm road tolls
Auteur(s)

Hultkrantz, L., & Liu, X.

Publicatiedatum

2012

Onderwerp

Evalueren van de determinanten van congestieheffingen

Relevantie WP

WP 4
WP 8

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunten: De recente successen van de congestieheffingen in
Londen en Stockholm zijn een vaak vernoemd voorbeeld om de doeltreffendheid van tolheffing in de stad in verband met verkeerscongestie
aan te tonen.

Conclusie en resultaten

De resultaten tonen aan dat de inflatie, fiscale aftrekbaarheid en het
groene autodividend de congestieheffing verzwakken. De groene autovrijstelling speelt daarbij een overheersende rol. Dit sluit dan ook aan
bij de klassieke constatering van Jan Tinbergen, dat het aantal middelen
gelijk moet zijn aan het aantal doelstellingen. Een congestieheffing
moet worden gebruikt om congestie te verminderen, niet voor andere
doeleinden.
Het congestieheffingssysteem moet zorgvuldig bewaakt en gecontroleerd worden. Het is belangrijk dat toltarieven, uitzonderingsregels en
andere ontwerpkenmerken gemakkelijk kunnen worden aangepast aan
veranderingen in het gedrag van reizigers en aan veranderende externe
omstandigheden. In het geval van Stockholm worden de congestieheffingen uitgevoerd binnen een wettelijk kader dat niet erg geschikt is
voor de behoeften op het gebied van verkeerscontrole. Parkeertarieven en boetes worden bepaald door de stadsautoriteiten, maar congestieheffingen worden beschouwd als belastingen. Daarom moeten zelfs
kleine wijzigingen van de toltarieven, de vrijstellings- en betalingsregels, de standpuntbepaling van tolstations, enz. door het nationale parlement worden vastgesteld. Dit maakt het systeem uiteraard rigider
dan wanneer deze kwesties rechtstreeks zouden worden geregeld door
de stad.
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Marginal Congestion Cost Pricing in a Multi-agent Simulation
Auteur(s)

Kaddoura, I.

Publicatiedatum

2015

Onderwerp

De evaluatie van prijsstellingstrategieën om congestie te verminderen

Relevantie WP

WP 4

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunt: De studie introduceert een innovatieve agent-based
marginale congestiekosten tarifering benadering toegepast op de regio
Groot-Berlijn. Hierin worden de congestie effecten voor elke reiziger,
voor elke traject, en voor elk tijdstip mee in opgenomen.

Conclusie en resultaten

Uit de resultaten van de simulatie-experimenten blijkt dat er een groot
potentieel is om congestie te verminderen door middel van intelligente prijsstelling en heroverweging van beslissingen in de routekeuzes.
Een opmerking bij de bevinding omtrent prijstellingen is dat de ruimtelijke spreiding van de huislocatie hierin moeilijk is om op te nemen. De
prijsstellingstrategieën moeten zich eerder richten op de route, het
tijdstip van de dag en de rijafstand (tolheffing op basis van wegsnelheid, piekprijzen, tolheffing op basis van afstand). Hierdoor kan het
tariferingssysteem voor elk studiegebied worden ontwikkeld. Op deze
manier wordt de efficiëntie binnen het transportsysteem uitgebreid
zonder kostelijke uitbreidingen aan de aanbodzijde (bijvoorbeeld de
aanleg van een nieuwe weg of de uitbreiding van een bestaande weg).
De aanpak kan gemeenten daarom helpen om hun prijsstellingsregelingen te heroverwegen en het gebruik van geavanceerdere prijsstellingsmethoden te ondersteunen, zoals piektarieven of op GPS gebaseerde
afstands- en tijdafhankelijke tolheffing.
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Income and spatial distributional effects of a congestion tax: A hypothetical case of Oregon
Auteur(s)

Ke, Y., & Gkritza K.

Publicatiedatum

2018

Onderwerp

Inkomen gerelateerde en ruimtelijke distributie-effecten van een congestieheffing

Relevantie WP

WP 8

Uitgangspunten en beperkingen

Diverse eerdere studies tonen aan dat congestieheffingen, ondanks
hun effectiviteit om congestie te verminderen, op vlak van inkomen gerelateerde distributie-effecten vaak een regressief karakter vertonen
en minstens zo regressief zijn als brandstoftaksen.
De studie van Ke & Gkritza onderzoekt de impact van een kilometerheffing en bijhorende te verwachten distributie-effecten. Naast de impact op inkomens, wordt ook de omvang van ruimtelijke distributieeffecten (~welvaartsimpacten in landelijke versus stedelijke regio’s) onderzocht
Het uitgangspunt is dat rurale gebieden bij een congestieheffing een
groter welvaartverlies kennen, aangezien zij afhankelijker zijn van de
wagen dan inwoners van stedelijke gebieden.
Beperkingen (data-gerelateerd): Er wordt slechts data over een periode
van 1 dag gebruikt (een weekdag, geen weekenddag). Daarnaast gaven
gezinnen enkel aan in welk inkomens-octiel ze zich bevinden, hun
exacte inkomen is niet gekend.

Conclusie en resultaten

De resultaten geven aan dat, op vlak van inkomens, de voorgestelde
congestietaks (tolheffing op snelwegen met een tol afhankelijk van het
aantal gereden kilometers en het tijdstip van de dag) een progressief
karakter vertoont. Hogere inkomens dragen m.a.w. proportioneel een
groter deel van de tolheffing. Hierdoor zijn geen flankerende maatregelen (in de vorm van ‘redistribution payments’) nodig.
Op vlak van ruimtelijke distributie-effecten blijkt dat rurale gebieden
proportioneel sterker voor de tol opdraaien dan stedelijke gebieden.
Daarom zou het een goed idee kunnen zijn om de taks inkomsten te
gebruiken voor het bevorderen van het openbaar vervoer in landelijke
en meer afgelegen gebieden.
Als gevolg van de tol, zijn het vooral de rijkere landelijke gezinnen die
het zich kunnen veroorloven om zich te verplaatsen gedurende de spitsuren.
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KPMG toll benchmarking study: an evolution of tolling
Auteur(s)

KPMG International (Beaty, S.)

Publicatiedatum

2015

Onderwerp

Benchmarkstudie naar verschillende tolsystemen bij meer dan 40 tolheffingsinstanties.
In dit luik ligt de focus op het belang van het technologisch landschap
(efficiëntiewinsten door betere technologieën en de mogelijkheden van
data) en handhaving ( de vermelding onder het ‘Financieel-economisch luik’)

Relevantie WP

WP 5
WP 9
(WP 11)

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunten: De benchmarking studie geeft een overzicht van enerzijds ‘best-practices’ en anderzijds benchmarkingdata die de lezer in
staat stellen verschillende componenten van tolheffingssystemen met
elkaar te vergelijken.
Beperkingen: Door de verscheidenheid aan tolheffingssystemen komt
de vergelijkbaarheid van de data soms in het gedrang. De studie geeft
echter een breed overzicht van verschillende tolheffingssystemen, zowel door private als publieke partijen. De publieke partijen opereren
vaak onder concessie.
Bevindingen zijn grotendeels gebaseerd op survey onderzoek en niet
op een diepgaande kwantitatieve studie. Bevindingen zijn eerder indicatief en richtinggevend.

Conclusie en resultaten

De belangrijkste bevindingen en trends met betrekking tot het technologische landschap en handhaving kunnen als volgt worden samengevat:
Efficiëntiewinsten behalen door technologie:
- Meer dan 90% van de tolheffers gebruikt een of andere
vorm van elektronische tolheffing.
- Technologische ontwikkelingen blijken een belangrijke drijfveer van efficiëntiewinsten en meer performante systemen.
Wanneer gevraagd wordt wat tolheffers gedaan hebben om
hun systemen performanter te maken, worden technologische verbeteringen zeer vaak aangehaald. 68% haalt een
verbeterde integratie tussen systeemcomponenten aan,
77% voegt nieuwe, meer geavanceerde systemen toe.
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Daarnaast geeft 40% aan zijn tolsysteem constant up te daten
- Tot slot zijn systeemupgrades en investeringen in software
of technologie de meest belangrijke aanwendingen van
grote investeringsuitgaven.
Het meeste uit de beschikbare data halen:
- Data rond het tolheffingssysteem wordt vaak omgezet in
KPIs die dan door het management worden geëvalueerd en
opgevolgd (monitoring). Onderstaande informatie wordt
het vaakst opgevraagd door het management:
-

Uit de survey blijkt dat een maandelijkse monitoring door
het management aan de hand van deze KPIs in 83% van de
gevallen plaats vindt. 13% monitort in real-time.
Het verminderen van verliezen door niet geïnde betalingen
(~leakage):
- Vaak vormt handhaving een grote uitdaging voor tolheffers.
Vooral handhaving m.b.t. buitenlandse bestuurders en
huurwagens vormt een grote uitdaging, aangezien hiervoor
vaak politietussenkomsten nodig zijn om handhaving te bewerkstelligen. 61% van de respondenten geeft aan dat ze
hun eigen handhavingssysteem niet efficiënt vinden.
-
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Partnerships rond handhaving:
- De meeste tolheffers doen beroep op enige vorm van service door een externe (buiten de eigen organisatie) serviceprovider wanneer het op handhaving aan komt.
- 37% geeft aan handhaving volledig zelf (intern) af te handelen, terwijl 63% volledig beroep doet op of dit coördineert
in samenwerking met de politie.
Het juiste bewijs op de juiste manier:
- 66% van de tolheffers geeft aan dat privacy issues hun handhaving niet in de weg staan.
- De meest gebruikte bewijsmaterialen zijn de nummerplaat
(67%) en een foto van het voertuig (57%). Combinaties van
verschillende bewijsmaterialen is mogelijk.
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Efficiency vs equity: Conflicting objectives of congestion charges
Auteur(s)

Kristoffersson, I., Engelson, L., & Börjesson, M.

Publicatiedatum

2017

Onderwerp

Afweging tussen billijkheid en efficiëntie bij het opzetten van een congestieheffingssysteem

Relevantie WP

WP 2
WP 4
WP 8

Uitgangspunten en beperkingen

Een onderzoek naar het opzetten van een congestieheffingssysteem in
Stockholm toont aan dat congestieheffingen vaak gepaard gaan met
een trade-off tussen billijkheid en efficiëntie. Vaak zijn de meest efficiente systemen (degene die de hoogste totale welvaart creëren) namelijk proportioneel voordeliger voor hoge inkomens en dus regressief.
Uitgangspunt: De architectuur van het systeem kan een grote impact
hebben op de efficiëntie en billijkheid van een congestieheffingssysteem en de trade-off afzwakken. Zo is een architectuur met 4 cordons
in Stockholm het meest efficiënt, maar ook het minst billijk.

Conclusie en resultaten

Efficiënte congestieheffingssystemen (degene die het meeste welvaart
creëren) zijn vaak niet billijk, aangezien in deze systemen de laagste inkomens proportioneel het hoogste percentage van hun inkomen afstaan.
Efficiënte systemen zijn dus vaak proportioneel voordeliger voor mensen met een hoog inkomen (~progressief). De reden hiervoor is tweeledig en ligt in de ongelijke distributie van werkplekken en woongebieden. Daarnaast leven rijke groepen mensen vaak in gebieden waar
veel werkplekken aanwezig zijn, terwijl arme mensen verder verwijderd zijn van hun werk.
- De trade-off tussen billijkheid en efficiëntie heeft dus een
dubbele oorsprong:
• Geografische mismatch tussen gebieden waar mensen
wonen versus gebieden waar mensen werken.
• Het feit dat hoogverdieners en laagverdieners niet in
dezelfde gebieden wonen. Hoogverdieners wonen vaker in de gebieden waar ze werken. Daarnaast wonen,
in het geval van Stockholm, de laagverdieners in de gebieden met het meeste congestie.
Uit de paper blijkt dat een systeem met meerdere (4) cordons in Stockholm het meest efficiënt zou zijn. Daarnaast gaat de paper in op verschillende manieren om een efficiënt systeem meer billijk te maken.
Een manier om een efficiënt systeem meer billijk te maken, is door de
inkomsten van het systeem aan te wenden voor beleidsinitiatieven.
In de paper worden volgende mogelijkheden vergeleken:
- Het uitkeren aan een vast bedrag aan elk individu (‘lump
sum’);
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Het uitkeren van een bedrag afhankelijk van het aantal verplaatsingen met de wagen;
- Het uitkeren van een bedrag afhankelijk van het aantal verplaatsingen met het openbaar vervoer;
- Het uitkeren van een bedrag in de vorm van een belastingvermindering die proportioneel is met het inkomen.
Uit de resultaten blijkt dat de belastingvermindering de hoge inkomens proportioneel meer bevoordeelt, en dus de trade-off enkel
maar versterkt. De andere methoden bevoordelen alle bevolkingsgroepen in min of meer gelijke mate. De reden voor het beperkte verschil
tussen een bedrag afhankelijk van het gebruik van de wagen versus het
gebruik van het openbaar vervoer is dat zowel hoge als lage inkomens
in Stockholm ongeveer in gelijke mate gebruik maken van beide vervoersmodi.
-
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Understanding transport elasticities,
How transport
Prices andelasticities
Other Factors Affect Travel Behavior
Understanding
Auteur(s)

Litman, T.

Publicatiedatum

2017

Onderwerp

Impact van prijswijzigingen op de verschillende vervoersactiviteiten

Relevantie WP

WP 4

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunt: Er is onderzoek verricht naar de invloed van verschillende soorten prijswijzigingen op de vervoersactiviteit. De soorten reisimpact die het gevolg zijn omvatten: veranderingen in het genereren
van de reis, de modus, de bestemming, de route, het voertuigtype en
de parkeerlocatie.

Conclusie en resultaten

De studie toont aan dat een wijziging van de prijs van een bepaalde vervoerswijze of dienst van invloed kan zijn op de vraag naar andere vervoersdienst. Hoewel de effecten sterk uiteenlopen, is het mogelijk bepaalde patronen vast te stellen:
- Reizen voor het werk zijn over het algemeen minder prijsgevoelig dan reizen buiten de werkcontext.
- Rijke mensen zijn over het algemeen minder gevoelig voor
prijzen en meer gevoelig voor de kwaliteit van de dienstverlening dan mensen met een lager inkomen.
- De prijzen zijn doorgaans van invloed op de consumptie in
verhouding tot hun aandeel in het huishoudbudget.
- Consumenten reageren doorgaans beter op prijswijzigingen
die zij als duurzaam beschouwen, zoals verhogingen van de
brandstofaccijnzen, in vergelijking met fluctuaties op de
oliemarkt die als tijdelijk worden beschouwd.
- De gevolgen van de prijsstelling nemen in de loop van de tijd
doorgaans toe. Korte termijneffecten (effecten van het eerste jaar) zijn gewoonlijk een derde van de langetermijneffecten (effecten van meer dan vijf jaar).
- Reizen zijn over het algemeen prijsgevoeliger als reizigers
betere opties hebben, waaronder verschillende routes.
- Reizigers zijn over het algemeen bijzonder gevoelig voor
zichtbare en frequente prijzen, zoals tolgelden, parkeergelden en tarieven voor openbaar vervoer.
- De wijze waarop vergoedingen worden gepromoot, gestructureerd en geïnd, kan van invloed zijn op het effect ervan.
- Het is belangrijk rekening te houden met werkgelegenheidspercentages, inkomens, en vervoersmogelijkheden.
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Het KAN! Techniek, Organisatie, Handhaving en Kosten van varianten van Anders Betalen
voor Mobiliteit, Hoofdrapport en bijlagen
Auteur(s)

LogicaCMG, Capgemini and GetID

Publicatiedatum

2005

Onderwerp

Het rapport maakt deel uit van de vele studies die werden uitgevoerd in
Nederland voor het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit. Het rapport bekijkt of de verschillende varianten voor Anders Betalen voor Mobiliteit ook uitvoerbaar zijn (qua techniek, organisatie en handhaving),
op welke termijn ze ingevoerd kunnen zijn en hoeveel elke variant ongeveer kost.

Relevantie WP

WP 5
WP 9

Uitgangspunten en beperkingen

De studie dateert van 2005. De relevantie van de resultaten voor de huidige situatie is daarom een belangrijk aandachtspunt
Wel kan het analysekader mee dienen om de analyse mee te helpen kaderen.
De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken
van de varianten die werden onderzocht.

Conclusie en resultaten

De studie concludeert dat alle varianten uitvoerbaar zijn. Wel wordt er
gewezen op het feit dat afstandsgebaseerde heffingen (voor alle weggebruikers) nieuw zijn en daarom specifieke uitdagingen stellen. Ook
verwacht men daarbij hogere kosten en een langere implementatieperiode.
De studie gaat in op de verschillen tussen de varianten en wijst erop dat
deze verschillen aanzienlijk zijn.
Qua publieke of private uitvoering stelt de studie dat een publiekrechtelijke grondslag het meest aangewezen is, waarbij de effectieve uitvoering van onderdelen van een variant zowel door publieke als private
Uitrol van een systeem van wegenheffing: reeds uitgevoerde onderzoek (OIWP1)
Pagina 86 van 162

partijen kan worden gedaan. Wel stelt men dat bepaalde taken zoals bv.
weggebruikers onderscheppen en dwanginvordering best uitgevoerd
worden door publieke organisaties.
De studie gaat ook in op het verschil in uitvoeringstijd tussen lokale en
meer uitgebreide heffingen.
De studie wijst ook op het feit dat de mogelijkheid om aanpassingen te
doen aan het systeem in zekere mate moet open gehouden worden.
Men wijst er ook op dat de technologie en context in de loop van de
tijd kan veranderen. Men stelt dat “Afhankelijk van de doelstellingen op
korte en lange termijn kan het een goede keus zijn om nu te starten met
techniek die in de praktijk al uitgebreid is beproefd (DSRC) en de andere
ontwikkelingen in Europa en bij de industrie actief te volgen”.
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Proefproject Kilometerheffing Systeem voor Lichte Voer-tuigen in de GEN-zone, Onderdeel III –Evaluatie van de resultaten
Auteur(s)

Mayeres, I., Y. Dams, I. Liekens, M. Vanhulsel (VITO), F. Ampe, G. Vanhaver, S. Van Hoorebeeck (PwC)

Publicatiedatum

2014

Onderwerp

Proefproject kilometerheffing lichte voertuigen in de GEN-zone

Relevantie WP

WP 4
Onderdeel II
In 2013-2014 hebben de drie Belgische gewesten een proefproject uitgevoerd om de gedragseffecten van rekeningrijden voor lichte voertuigen te bestuderen. De geografische reikwijdte was de GEN-zone.

Uitgangspunten en beperkingen

Het project gebruikte twee methoden om de gedragseffecten van de
kilometerheffing in te schatten. De eerste benadering bestond uit een
veldtest waarin de deelnemers werden uitgerust met een On-Board
Unit (OBU) in hun auto en waarin de gedragseffecten van de kilometerheffing werden gemonitord. Deze benadering werd aangevuld met vier
enquêtes om aspecten te bestuderen die minder gemakkelijk kunnen
worden bekeken aan de hand van de veldtest. Het betrof voornamelijk
de aanvaardbaarheid van dergelijke systemen en de preferenties voor
het gebruik van de inkomsten.
Veldtest

Conclusie en resultaten

Eerst werden de deelnemers gemonitord tijdens een referentieperiode
(ook “nulmeting” genoemd), zonder toepassing van de kilometerheffing. De periode mét kilometerheffing had een looptijd van 8 weken. De
tarieven van de kilometerheffing tijdens het proefproject werden gevarieerd naar tijdstip en plaats van de autoritten en varieerden tussen 2,5
en 9 eurocent/km. De deelnemers aan het proefproject kregen een virtueel budget dat werd bepaald op basis van het verplaatsingspatroon
tijdens de periode van de nulmeting. Dit virtueel budget konden zij tijdens de veldtest gebruiken om de kilometerheffing te betalen. Aan het
einde van het project werd het resterende budget uitbetaald. Deze benadering werd gekozen omdat het experiment hiermee zo goed mogelijk aansluit bij de realiteit.
In welke mate werden de korte termijn transportbeslissingen van autogebruikers beïnvloed door de invoering van rekeningrijden in de GENzone?
Tijdens het proefproject trad er binnen de GEN-zone een verschuiving
op van de hoger naar de lager beprijsde wegtypes:
- Binnen geselecteerde stadszones daalde het aantal km/gezin/week met 8%
- Op de “andere” wegen binnen de GEN-zone met 6%
- Op de autosnelwegen met 4%.
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-

In zijn geheel was er binnen de GEN-zone een afname van 5,5%
in het totaal aantal afgelegde kilometers onder de kilometerheffing.
Wat betreft de keuze van het tijdstip om zich te verplaatsen, werd een
iets grotere aanpassing gezien tijdens de daluren (-5,5%) dan tijdens de
spitsuren (-3,6%) in het aantal afgelegde kilometers.
Het totaal aantal ritten per dag daalde met ongeveer 4%. De daling van
het aantal ritten met startuur tijdens de spitsperiode bedroeg 2%.
Voor 60% van de deelnemende gezinnen daalde de gemiddelde kilometerheffing per week in vergelijking met de kilometerheffing die theoretisch had moeten betaald worden op basis van de nulmeting.
De deelnemers werden bevraagd naar hun belangrijkste aanpassingsstrategieën. Onder de aanpassingsstrategieën die meer dan 5 keer werden gebruikt tijdens de veldtest waren het combineren van trips, het
met de fiets of te voet gaan en het winkelen op een goedkoper tijdstip
het meest populair. Respectievelijk 15%, 9% en 5% van de respondenten verklaarden dit meer dan 5 keer te hebben toegepast tijdens de
veldtest.
Interpretatie
Bij de interpretatie van de resultaten moet er rekening gehouden worden met de onderstaande factoren die mee kunnen bepalen wat er uit
het proefproject kan geleerd worden. Deze factoren leiden er waarschijnlijk toe dat het waargenomen gedragseffect tijdens het proefproject onderschat is, ten opzichte van het effect van een uitrol van de kilometerheffing op grote schaal.
De tijdshorizon: De prijsgevoeligheid van de transportvraag is meestal
groter op lange termijn dan op korte termijn omdat er op lange termijn
meer mogelijkheden zijn om zich aan te passen. Men kan verwachten
dat de gemeten effecten in de veldtest eerder korte termijn effecten
zullen zijn. Aan de hand van de veldtest kan er niets gezegd worden
over het effect van een kilometerheffing op het autobezit, de keuze van
het autotype en de keuze van de woon- en werkplaats. De veldtest kan
wel een indicatie geven van het effect van andere mogelijke gedragsaanpassingen: de keuze van het aantal verplaatsingen, van de bestemming van de verplaatsingen, van het vervoermiddel, van het tijdstip en
van de route. In die gevallen gaat het om de eerder korte termijn effecten omdat aanpassingsmechanismen die meer tijd vragen, minder naar
boven zullen komen (bv. thuiswerken of werken in een satellietkantoor
is enkel mogelijk als het bedrijf die optie al aanbiedt…). Op langere termijn zou men om deze redenen grotere effecten kunnen verwachten.
De beschikbaarheid, prijs en kwaliteit van de alternatieven: Naarmate
er meer en aantrekkelijkere alternatieven beschikbaar zijn, neemt de
prijsgevoeligheid toe. In het proefproject wordt er uitgegaan van het
bestaande aanbod van de alternatieven.
Tijdelijk project: Het proefproject is slechts een tijdelijk systeem, dat
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zone betreft. Daardoor zal er minder gezocht worden naar structurele
aanpassingen, en is het ook moeilijker voor de deelnemers om bv. kandidaat carpoolers te vinden. Men kan dan verwachten dat de gedragsaanpassing kleiner is dan bij een volledig en definitief uitgerold systeem.
De bekendheid van het beleidsinstrument: Een kilometerheffing is een
nieuw beleidsinstrument waarmee mensen nog geen ervaring hebben.
Daardoor kan er in eerste instantie een sterk effect optreden, dat zou
kunnen afzwakken naarmate mensen het beter leren kennen. Echter,
na analyse van de resultaten van het proefproject, lijkt dit effect hier
minder gespeeld te hebben.
Er moet ook op gewezen worden dat het proefproject “slechts” een
proefproject was met een beperkt aantal verplaatsingen ten opzichte
van het totaal aantal verplaatsingen. Daarom was er geen effect van de
kilometerheffing op de congestieniveaus, terwijl dat bij een volledige
uitrol wel het geval zou zijn. De deelnemers van het proefproject hebben bijgevolg niet kunnen genieten van de voordelen van het systeem
in termen van tijdswinsten. Daardoor kan het effect op hun gedrag verschillen van het effect bij een volledig uitgerold systeem, waar zij geconfronteerd worden met zowel de kilometerheffing als de veranderde
reistijden. Ook bij de vragen naar de aanvaardbaarheid van het systeem
kan dit element een rol gespeeld hebben.
Welke factoren spelen een rol bij de gedragsaanpassingen?
Het wekelijks aantal ritten per gezin was lager tijdens de veldtest dan
tijdens de nulmeting. De econometrische analyse bevestigde dat dit samenhangt met de kilometerheffing. Verder was de daling groter tijdens
schoolvakanties en voor gezinnen met een woonplaats in een stedelijk
gebied. De sterke samenhang tussen de urbanisatiegraad en het aanbod van openbaar vervoer kan hiervoor een verklaring zijn.
De daling van het aantal ritten was kleiner bij een hoger aandeel van
gezinsleden in het proefproject met een abonnement voor het openbaar vervoer, met ervaring met carpooling en met autogebruik voor beroepsdoeleinden.
Het wekelijks aantal afgelegde kilometers per gezin in de GEN-zone tijdens de spits- en daluren daalde eveneens ten opzichte van de nulmeting. Ook in dit geval hing de daling samen met de kilometerheffing.
De geschatte elasticiteit van het aantal gereden kilometers in de GENzone ten opzichte van de kilometerheffing bedroeg ongeveer -0,1. Dit
betekent dat door een stijging met 10% van de tarieven van een kilometerheffing 1% minder kilometers zal worden gereden in de GENzone, waarbij de andere variabelen constant verondersteld worden.
Enquête naar het draagvlak voor de kilometerheffing bij de automobilisten (Onderdeel II)
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De aanvaardbaarheid van kilometerheffing lag op 38,7% bij de bevolking in de GEN-zone. Dit was verdeeld in 29,4% die “Zeker ja” of “Waarschijnlijk ja” zou stemmen voor de invoering van een kilometerheffing
met dezelfde structuur als in het proefproject en 9,3% die “neutraal /
geen mening” aangeven.
Het aanvaardingspercentage van rekeningrijden lag in lijn met bevindingen uit andere studies over dit onderwerp en in steden waar al een
vorm van rekeningrijden is ingevoerd (bv. Londen en Stockholm) voorafgaand aan de invoering ervan. In deze laatste steden observeerde
men ex-post, na de invoering ervan, dat het aantal voorstanders sterk
groeide en dat er in bepaalde gevallen een ruime meerderheid (tot 70%
in Stockholm) ontstond.
Mogelijke verklaringen voor deze verandering van houding na de invoering van een systeem zijn:
Het kan samenhangen met de verbetering van het transportsysteem
(bv. door het gebruik van de inkomsten voor betere transportinfrastructuur of beter openbaar vervoer) (zie ook Odeck & Bråthen, 2002).
Schade & Baum (2007) leggen de verandering in attitude uit aan de
hand van de theorie van cognitieve dissonantie: als er een groot verschil
is tussen het tolregime dat men verkiest en het tolregime waarmee
men geconfronteerd wordt, past men zijn preferenties aan, waardoor
men positiever staat ten opzichte van de tol.
De effecten van de heffingen op bevolkingsgroepen en de ermee samenhangende steun voor de projecten kan afhangen van de wijze
waarop de inkomsten gebruikt worden (cf. infra). De geloofwaardigheid
van uitspraken die erover gedaan wordt, is daarbij ook van belang.
Autobestuurders zijn ex-ante onzeker over de eventuele individuele effecten van de heffing: zij zijn onzeker over het effect op congestie, over
hun bereidheid tot betalen voor autoritten of over hoeveel het kost om
niet meer met de auto te rijden. Ex-post kunnen zij deze effecten beter
inschatten (De Borger en Proost, 2012).
Uit de analyse van het proefproject bleek dat de aanvaardbaarheid van
de kilometerheffing minder of niet werd beïnvloed door:
- de hoogte van de tol;
- de socio-economische achtergrond van de personen;
- de woonplaats van de personen;
- het wonen in een meer of minder stedelijk gebied.
De aanvaardbaarheid was lager bij personen die:
- aangeven dat er een probleem is met het aanbod van openbaar
vervoer in de regio van de woonplaats;
- verwachten dat de heffing een grote impact heeft op de persoonlijke kost van autorijden;
- investeringen in weginfrastructuur als oplossing zien voor de fileproblemen.
Begeleidende maatregelen en hun impact op de aanvaardbaarheid
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Uit de enquêtes bleek dat begeleidende maatregelen en een ander gebruik van de inkomsten zowel een positief als een negatief effect kunnen hebben op de potentiële aanvaardbaarheid, maar het positieve effect leek steeds het belangrijkste te zijn.
De drie maatregelen die de grootste potentiële positieve verandering
van mening kunnen teweegbrengen waren:
- een toepassing van de fiscale aftrekbaarheid van de kilometerheffing voor het woon-werkverkeer;
- het gebruik van de inkomsten voor een betere infrastructuur
voor fietsers en voetgangers;
- een verlaging van de inkomensbelastingen.
Opmerkelijk is dat deze lijst niet enkel transport gerelateerde maatregelen bevat, maar ook een meer algemene maatregel (verlaging van de
inkomensbelasting).
De drie maatregelen die de grootste potentiële negatieve verandering
van mening kunnen teweegbrengen waren:
- het gebruik van de opbrengsten voor investeringen in weginfrastructuur;
- de fiscale aftrekbaarheid;
- een korting aan personen met een laag inkomen.
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Singapore’s Road Pricing Journey – Lessons Learnt and Way Forward
Auteur(s)

Menon, A.P. & Loh., N.

Publicatiedatum

2015

Onderwerp

Lessen uit 40 jaar wegenheffing in Singapore

Relevantie WP

WP 4
(WP 5)
WP 8
WP 10
WP 11

Uitgangspunten en beperkingen

Singapore kent sinds 1975 een systeem van wegenheffing. Deze paper
geeft een kort overzicht van de geschiedenis van het heffingssysteem
in Singapore, de evolutie die het doormaakte, een beschrijving, de geleerde lessen en de volgende stappen.

Conclusie en resultaten

De belangrijkste bevindingen/lessen:
- Automatische registratiesystemen zijn noodzakelijk om
enerzijds de arbeidsdruk te verminderen (het oorspronkelijke manuele systeem was zeer arbeidsintensief) en om
handhaving te vrijwaren van menselijke fouten.
- Indien er een cordon of zoneheffing wordt opgelegd die
slechts geldt gedurende bepaalde tijdstippen van de dag,
zie je pieken in verkeersstromen vlak voor of vlak na deze
tijdsstippen.
- De maatregelen om verkeer te managen gaan hand in hand
met het verbeteren van het openbaar vervoer.
- Het is belangrijk om technologische oplossingen voldoende
te testen vooraleer een beslissing te nemen over de meest
geschikte/beste technologische oplossing.
- Het verminderen van de verkeersdrukte is slechts één component van de algemene transportstrategie van een stad.
- Het verminderen van de verkeersdrukte moet geflankeerd
worden door maatregelen die alternatieve oplossingen aanbieden (openbaar vervoer, extra wegcapaciteit, …). Een geisoleerde maatregel is niet voldoende. Er moet voldoende
communicatie zijn rond deze flankerende maatregelen.
- Ongeacht de motivatie die wordt gegeven, zal de publieke
opinie elke vorm van verkeersheffing zien als een manier
om de inkomsten van de staat te verhogen. Daarom is het
belangrijk dat er voldoende aandacht besteed wordt aan
communicatie en draagvlakvorming.
- Dialoog met de bevolking is belangrijk.
- De effectiviteit van het systeem moet gemonitord worden
en deze informatie wordt best publiek beschikbaar gemaakt.
- Het is belangrijk dat de publieke opinie oordeelt dat fraude
lastig is en het systeem robuust.
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Modeling the effects of environmentally differentiated distance-based car-use charges in
the Netherlands
Auteur(s)

Meurs, H., Haaijer, R. , & Geurs, K.T.

Publicatiedatum

2013

Onderwerp

Evaluatie van (ongewilde) effecten van het invoeren van rekeningrijden

Relevantie WP

WP 2
WP 4

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunt: In dit document wordt onderzocht in welke mate rekeningrijden gebaseerd moet zijn op de milieueffecten van de auto's, en
vergelijkt het de effecten van een hogere gebruiksvergoeding voor
meer vervuilende auto's met regelingen op basis van een vast bedrag.
Het artikel concludeert dat rekeningrijden:

-

Conclusie en resultaten

-

de CO2-uitstoot (en andere vervuilende stoffen) kan verminderen, maar er ook onbedoelde effecten zijn op de omvang, samenstelling en milieuprestaties van het nationale wagenpark.
Dit wil zeggen: het autobezit neemt toe, de uitstoot per gereden kilometer neemt toe, etc.). Deze onbedoelde effecten ontstaan doordat huishoudens sterker reageren op eenmalige
vaste kosten dan op terugkerende variabele kosten en omdat
de autokosten lager zijn voor huishoudens met een relatief laag
autogebruik. Het milieuvriendelijk rekeningrijden kan deze
(onbedoelde) effecten, deels verminderen.
Indien er geen rekening wordt gehouden met de milieueffecten
binnen het rekeningrijden, blijft het netto milieueffect van het
rekeningrijden nog steeds positief door de vermindering van
het autoverkeer.
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The impact of congestion charging on social capital
Auteur(s)

Munford, L-A.

Publicatiedatum

2017

Onderwerp

De impact van congestieheffingen op een individu’s investeringen in sociaal kapitaal (~bezoeken aan familie en vrienden)

Relevantie WP

WP 8

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunt: Doordat het door congestieheffingen duurder wordt om
zich te verplaatsen, bekijkt deze paper of congestieheffingen impliceren
dat individuen minder bezoeken brengen aan familie en vrienden als
gevolg van deze heffingen.
Beperking: In de paper wordt ‘sociaal kapitaal’ gemeten aan de hand
van het aantal bezoeken aan familie en vrienden. In realiteit is dit
slechts een component van het sociaal kapitaal van een individu.

Conclusie en resultaten

Na de Westelijke uitbreiding van het congestieheffingssysteem in Londen, blijkt dat het aantal bezoeken aan familie en vrienden afneemt.
Doordat de onderzoeksperiode vrij kort is (10 maanden) is de uitbreiding van de heffing vermoedelijk de voornaamste oorzaak van deze
afname.
Bij verdere analyse van de resultaten, blijkt dat
- Vooral inwoners die vooraf de auto gebruiken om familie
en vrienden te bezoeken het aantal bezoeken terugschroeven. Mensen die vooraf gebruik maakten van alternatieve
vervoersmiddelen zijn veel minder geïmpacteerd.
- Daarnaast neemt het aantal bezoeken naar mensen die
verder weg wonen sterker af dan bezoeken aan mensen die
een kortere trip vragen.
- Verder wordt het aantal bezoeken aan vrienden sterker gereduceerd dan bezoeken aan familie.
- Tot slot blijkt dat er een grote afname is in het aantal zorgbezoeken door inwoners die daarvoor nu een congestieheffing moeten betalen om dit bezoek af te leggen (~door zorgkundigen ‘carer’, aan huis). Hierdoor kan de vraag naar
meer formele gezondheidszorg (door dokters en ziekenhuizen) sterk stijgen.

Uitrol van een systeem van wegenheffing: reeds uitgevoerde onderzoek (OIWP1)
Pagina 95 van 162

The NZ Transport Agency’s BCA Strategic Options toolkit

Auteur(s)

New Zealand Transport Agency’s BCA Strategic Options toolkit

Publicatiedatum

2014

Onderwerp

Evaluatie van de voordelen betreffende wegenheffing

Relevantie WP

WP 2
WP 4

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunt: Wegenheffing is een instrument met twee hoofddoelstellingen:
1. het verminderen van de congestie
2. het verhogen van de inkomsten
De inkomsten die worden gegenereerd, kunnen worden gebruikt ter
ondersteuning van andere vervoerswijzen, zoals het openbaar vervoer,
of om een gedragsverandering af te dwingen zodoende congestie
wordt verminderd.
Wegenheffing probeert de volledige economische, ecologische en sociale kosten van het weggebruik in rekening te brengen en legt meer
nadruk op de werkelijke kosten van het terugdringen van de druk op de
weggebruikers.
Voordelen Wegenheffing:
Congestie:

-

Vermindering van de congestie
De wegcapaciteit wordt beter benut, waardoor de congestie afneemt
Economie:

-

De economische voordelen van minder congestie zijn onder
meer een efficiënter vrachtvervoer, lagere totale reiskosten
(door lagere brandstofkosten) en consistentere reistijden

Milieu:
Conclusie en resultaten

-

Milieuvoordelen zijn onder meer een betere luchtkwaliteit,
minder broeikasgassen en een betere waterkwaliteit
- Grotere aantrekkingskracht van alternatieve vervoerswijzen
- Mensen worden aangemoedigd om duurzamere vervoerswijzen te gebruiken, zoals wandelen, fietsen en openbaar vervoer,
waar beschikbaar, aangezien deze aantrekkelijker worden
Rechtvaardigheid:

-

Congestieheffingen zorgen ervoor dat de weggebruikers betalen voor het gebruik ervan.
Inkomsten:

-

Geld uit congestieheffingen kan worden besteed aan onder
meer het openbaar vervoer.
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US Oregon per-mile charge (voluntary trial)
Auteur(s)

Orego project

Publicatiedatum

2015

Onderwerp

Het proefproject voor de afstandsgebaseerde heffing in Oregon

Relevantie WP

WP 4
WP 5
Onderdeel II

Uitgangspunten en beperkingen

Oregon Departement of Transportation (ODOT) heeft in 2015 het
proefproject OReGO gelanceerd voor de afstandsgebaseerde heffing in
Oregon.
Het project is gelimiteerd tot maximaal 5 000 passagiersvoertuigen.

Conclusie en resultaten

In dit geval gaat het niet om een wetenschappelijke studie, maar om
een concrete case en de communicatie in deze case. Deze website
(http://www.myorego.org/about/) geeft meer informatie over het
Orego proefproject. De website is enerzijds gericht op de (potentiële)
deelnemers aan het project en geeft anderzijds achtergrondinformatie.
Daarnaast geeft de site een aantal links naar rapporten en publicaties
die aan het project gerelateerd zijn.
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Onderzoek naar en uitwerken van een plan van aanpak bij de mogelijke introductie van
een slimme kilometerheffing voor lichte voertuigen
Auteur(s)

PWC, VITO, Tabula Rasa

Publicatiedatum

2017

Onderwerp

Plan van aanpak bij de mogelijke introductie van een slimme kilometerheffing voor lichte voertuigenn

Relevantie WP

WP 4
WP 8
WP 10
WP 11
Onderdeel 2

Uitgangspunten en beperkingen

Deze studie geeft een kader voor de implementatie van een wegbeprijzing voor lichte voertuigen in Vlaanderen. Hierbij wordt niet enkel ingegaan op de fasering van het plan van aanpak maar ook op de actieve
communicatie met de stakeholders.
De studie geeft zelf de volgende samenvatting van de conclusies.
Inzichten belanghebbenden consultaties, Internationaal Wetenschappelijk Comité en literatuurstudie

Conclusie en resultaten

Uit de consultatieronde bij MORA-leden en het uitgevoerde onderzoek
bleek dat er op het moment van de studie eensgezindheid is in Vlaanderen dat een dringend mobiliteitsprobleem zich stelt. Er leeft een algemeen gevoel dat “de files zo niet verder kunnen”. Dat kan een hefboom zijn voor de introductie van een slimme kilometerheffing. Derhalve wordt de slimme kilometerheffing ook bij uitstek gezien als een
congestiereducerende heffing. Het principe dat de gebruiker betaalt en
dat het gaat om een variabilisering van de bestaande verkeersbelasting
in functie van het weggebruik wordt eerder als complementair gezien
aan het principe van een congestieheffing.
Uit de studie bleek dat belanghebbenden de congestieheffing ook duidelijk in verband brengen met gedifferentieerde tarieven en dat er derhalve meer draagvlak is voor een heffing per gereden kilometer (afhankelijk van plaats en tijdsstip) dan voor een vast tarief dat bijvoorbeeld
via een vignet wordt opgelegd. De steun voor een heffing hangt bij de
meeste stakeholders af van het gebruik van de geïnde middelen, eventuele socio-economische correcties en het aanbod van alternatieven
voor weggebruikers.
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Uit het onderzoek blijkt dat voor het nastreven van een maximaal
draagvlak de extra gegenereerde middelen t.g.v. de wegenheffing gebruikt dienen te worden voor het verbeteren van het aanbod aan alternatieven voor de weggebruikers. Het kan daarbij gaan om een breed
pakket aan mobiliteitsmaatregelen, maar bv ook om flexibele werkuren, telewerken e.a. Voor een maximaal draagvlak dient tevens de situatie van de bedrijfswagens aangepakt te worden (om ondergraving
van het systeem te vermijden en de eerlijkheid van het systeem te benadrukken), dienen dubbele belastingen vermeden te worden door
aanpassing van de verkeersbelastingen en dient een sociaal verantwoord beleid gevoerd te worden. Daarom wordt een systeem van een
wegenheffing best gekaderd en gecommuniceerd als één instrument in
een breder pakket van maatregelen. Dit wordt ook aangeraden door
het Internationaal Wetenschappelijk Comité.
Het onderzoek kaart tevens de nood aan van een afweging tussen de
effectiviteit van het systeem (via een maximaal gedifferentieerde tariefzetting) en de transparantie / verstaanbaarheid ervan voor de weggebruiker.
Volgende kernvragen willen de stakeholders concreet en bij verdere
voortzetting beantwoord zien:
1. Welke beleidsdoelstelling wil de Vlaamse Regering nastreven? Gaat
het louter om congestiebestrijding of bv ook om het principe dat de
gebruiker/vervuiler betaalt?
2. Gaat het om een gebiedsdekkende heffing of eerder een cordonheffing rond bepaalde knelpuntzones?
3. Wat houdt de budgetneutraliteit concreet in? Het principe van budgetneutraliteit werd in het Vlaamse regeerakkoord verbonden met het
dossier Slimme Kilometerheffing maar belanghebbenden geven hieraan sterk uiteenlopende invullingen.
4. Is het dossier juridisch haalbaar? Is het Vlaamse Gewest bevoegd en
is het systeem in lijn met de Europese plannen rond de regulering van
e-toldiensten?
4 De studie werd uitgevoerd zonder voorafname over de concrete inhoud (tarieven, tariefstructuur, ...) van de heffing en zonder een uitspraak te doen over de technologie die daarvoor gebruikt wordt (dwz.
technologieneutraal) Deze keuzes zullen worden gemaakt in de onderzoeksfase (zie implementatie plan).
Een bijkomende vraag die rijst bij de belanghebbenden is de verhouding
tussen de voorwaarden waaraan regelmatige weggebruikers zullen
moeten voldoen en de vereisten en tarieven voor de weggebruikers die
slechts zeer occasioneel gebruik maken van het wegennet. De focus in
het maatschappelijk debat kan dan ook verschuiven naargelang er bepaalde aspecten zoals de uiteindelijke prijszetting voor verschillende types weggebruikers op verschillende plaatsen en momenten duidelijker
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worden. Ook de eventuele flankerende en corrigerende beleidsmaatregelen kunnen op bepaalde momenten gaan doorwegen in het debat.
Door deze volatiliteit van het maatschappelijk debat en opinie, wordt
het organiseren van een referendum afgeraden alvorens de ondervraagden de effectieve voordelen van het systeem kunnen ervaren.
Het Internationaal Wetenschappelijk Comité formuleerde tevens enkele aandachtspunten die mee genomen moeten worden bij het opstellen van het plan van aanpak:
- Duidelijke keuzes zijn nodig in een vroege fase: om te vermijden dat men in de eerste fase zeer veel studiewerk moet verrichten over een aantal onzekere parameters (differentiërende
parameters, scope van de heffing, doelstellingen die men wil
bereiken enz...) zouden de krijtlijnen van het systeem best zo
snel mogelijk worden vastgelegd.
- Maak in een vroege fase een keuze tussen cordon heffing en
kilometerheffing.
- Perceptie van fairness is belangrijk: deze kan veranderen in de
tijd en ook de kostprijs van het systeem speelt hierbij een rol.
- Er is een nood aan een big-bang effect bij opstart, zodat de effecten van de wegenheffing meteen waarneembaar zijn. Kies
tevens het opstart moment op een weloverwogen manier.
- Monitoring en communicatie van de effecten zijn belangrijk tijdens en na de implementatie.
De buitenlandse case studies tonen duidelijk dat “De kilometerheffing”
voor lichte voertuigen ook in andere landen een beladen onderwerp
met een lange historiek is. Geen enkele regio of land heeft tot nu toe
een gebiedsdekkend systeem gerealiseerd. Nederland startte reeds in
de jaren negentig met grondige onderzoeken naar de mogelijkheden
van een gebiedsdekkende kilometerheffing zowel voor personenwagens als voor vrachtwagens. Het land was in 2009 dicht bij een implementatie en had reeds leveranciers geselecteerd. Toch werd het project
in 2010 afgeblazen nadat het maatschappelijk debat kantelde van een
vermoedelijke, bescheiden “ja” tot een grote ‘nee”.
Communicatie strategie & plan van aanpak voor de invoering van
wegbeprijzing
Tijdens de verschillende jaren in aanloop van de invoering van de wegbeprijzing zal het belangrijk zijn het draagvlak te vergroten en te behouden. Hiertoe zal men een intensief communicatiebeleid op punt moeten stellen dat bestaat uit een evoluerende mix van verschillende communicatieacties. Dit communicatiebeleid moet worden aangepast
naarmate er meer concrete keuzes worden gemaakt over het systeem.
De communicatiestrategie heeft een dynamische aanpak die in elke
stap van het implementatieplan aandacht heeft voor de manier waarop
de verschillende belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen en impact zullen ondervinden van bepaalde beslissingen/gekozen oplossingen. Er zal continue communicatie nodig zijn met de betrokken partijen,
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zodat draagvlak wordt opgebouwd én gedurende een lange periode
wordt behouden. Betrokkenheid van de stakeholders in het proces is
van groot belang.
Op basis van de inzichten uit de belanghebbendenbevragingen, IWC en
literatuuronderzoek wordt aanbevolen om te werken op volgende vijf
pijlers voor draagvlakcreatie en behoud tijdens het implementatietraject:
1. Mensen begrijpen het systeem
2. Mensen denken bewust na over de heffing
3. Mensen hebben het gevoel dat ze ook in staat zijn hun gedrag
aan te passen en de technologie in de praktijk toe te passen
4. Mensen vinden het systeem eerlijk
5. De heffing moet aanvaard worden als de sociale norm
Deze 5 pijlers vormen de basis van de communicatiestrategie. Deze pijlers worden aangevuld met 3 concrete maatregelen voor de situering
en omkadering van wegenheffing, die ook een leidraad vormen bij het
opstellen van het plan van aanpak voor de invoering van een wegenheffing:
1. De heffing als onderdeel van een pakketoplossing
2. Technische opstartfase inzetten
3. Faciliteren met hulpmiddelen zoals een app, website en persoonlijke begeleiding
De communicatie dient zowel proactief als reactief te gebeuren en
dient gericht te zijn op het voorstelbaar en voorspelbaar maken van het
systeem en het traject er naar toe.
De communicatiestrategie kan directe communicatie vanuit de overheid naar de weggebruikers omvatten.
Er moet echter rekening worden gehouden met het feit dat een aantal
burgers ook wantrouwig staan tegenover overheidsdiensten in het algemeen. Bovendien neemt de overheid verschillende rollen op: zij is de
designer van het systeem maar misschien ook de autoriteit die boetes
oplegt en openstaande schulden invordert. Zij is diegene die beslist
over flankerend beleid en ook het systeem controleert. Daarom is het
belangrijk om ook een beroep te doen op intermediaire partijen die
dichter bij de burger staan of waarin de burger meer vertrouwen stelt.
We denken dan bijvoorbeeld aan de vakorganisaties, automobilistenverenigingen, maar ook bv. seniorenverenigingen of vrijetijdsclubs.
Aandacht en eventuele begeleiding voor mensen die moeilijkheid hebben met lezen en/of digibeet zijn is zeker in de implementatiefase van
belang. De communicatiestrategie richt zich dus ook tot intermediaire
organisaties en niet enkel tot de “burger”.
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Naast de communicatie richting ‘weggebruiker” zal er ook een communicatieplan ontwikkeld moeten worden richting industrie en (potentiele) providers van het systeem.
Op basis van voorgaande inzichten maakte de studie een plan van
aanpak op voor de invoering van een wegenheffing. Dit plan start met
een princiepsbeslissing en bestaat vervolgens uit drie fasen: onderzoeksfase, voorbereidingsfase en uitrolfase.
In elke fase van het implementatieplan zijn er specifieke communicatieacties ontwikkeld. Deze communicatie gaat in de eerste plaats over
het hoe én waarom van het systeem. Pas later in het proces kan er gecommuniceerd worden over de technologische uitrol van het systeem
(wat heeft de weggebruiker nodig en waar en wanneer wordt er beprijsd).
De studie geeft aan dat de impact van het systeem duidelijk zal aangetoond dienen te worden. Er zal dan ook werk moeten worden gemaakt
van een uitgebreid monitoringsysteem. Dit systeem meet naast de
voortgang van het project ook de impact op mobiliteit, economie en de
samenleving. Ook het draagvlak dient gemonitord te worden doorheen
het proces. Daarnaast moet ook het gebruik van en de waardering voor
de mobiliteitsalternatieven actief worden opgevolgd.
Tot slot wordt ook een aanbeveling gedaan voor de benodigde organisatiestructuur en bijhorende middelen.
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The efficiency of congestion charging: Some lessons from cost-benefit analyses
Auteur(s)

Raux, C., Souche, S., & Pons, D.

Publicatiedatum

2012

Onderwerp

Methodologische valkuilen bij kosten-batenanalyses naar congestieheffingen

Relevantie WP

WP 4
WP 6
WP 8

Uitgangspunten en beperkingen

Economisten gaan ervan uit dat congestieheffingen economisch efficient zijn (~de welvaart verhogen). Het is echter belangrijk dat de kostenbaten analyses die vooraf gaan aan de invoering van dit soort heffingen
zeer zorgvuldig gebeuren.
Uit de studie blijkt dat een aantal componenten van deze kosten-batenanalyse mogelijks verbeterd kunnen worden. Daarnaast houden de
traditionele kosten-batenanalyses geen rekening met sommige bredere economische voor- of nadelen.

Conclusie en resultaten

Een belangrijke component langs de inkomstenkant in kosten-batenanalyses zijn de tijdswinsten (monetair uitgedrukt) die door pendelaars kunnen worden geboekt door het invoeren van een congestieheffing. De auteurs stellen deze tijdswinsten echter in vraag, en argumenteren dat deze enkel op korte termijn optreden (bestuurders zullen
zich inderdaad sneller kunnen verplaatsen op hun oorspronkelijk traject).
Op lange termijn zorgen congestieheffingen er echter voor dat bestuurders in staat zijn verder gelegen bestemmingen met de wagen te
bereiken. Hierdoor zullen ze voor deze bestemmingen eveneens de wagen nemen (~“induced traffic”), en zal de totale reistijd van individuen
(~tijd die ze in de wagen doorbrengen) op lange termijn niet al te veel
wijzigen. Daarnaast kan deze ‘induced traffic’ op lange termijn ook zorgen voor meer ongevallen en extra uitstoot.
Het voornaamste voordeel van een congestieheffing vanuit dit standpunt, is dat mensen in staat zijn om voorheen onbereikbare bestemmingen te bereiken (de positieve monetaire impact hiervan is mogelijks
zelfs groter dan die van de huidige tijdsbesparingen). Daarom zou het
beter zijn de monetaire waarde hiervan te berekenen, in plaats van de
monetaire waarde van tijdswinsten.
Een tweede methodologische opmerking is dat de betrouwbaarheid
van reistijdberekeningen voor verbetering vatbaar is. Uit simulaties in
Londen en Stockholm, blijkt dat de reistijdberekeningen zeer gevoelig
zijn voor veranderingen in de betrokken parameters. Daarom is het
belangrijk dat in de toekomst voldoende aandacht wordt besteed aan
de betrouwbaarheid van de parameters die aan de basis liggen van de
berekende reistijden.
Tot slot betrekken traditionele kosten-batenanalyses vaak niet alle indirecte en/of bredere economische effecten in hun berekening. Zo
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worden de impacten van een congestieheffing op de economische activiteit, de arbeidsmarkt, de vastgoedmarkten en de schaarsheid van
publieke financiering vaak niet opgenomen.
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The urban road pricing scheme to curb pollution in Milan, Italy: Description, impacts and
preliminiary cost- benefit analysis assessment
Auteur(s)

Rotaris, L., Danielis, R., Marcucci E., & Massiani, J.

Publicatiedatum

2010

Onderwerp

Beschrijving en evaluatie van het effect en de efficiëntie van de lokale
heffing in Milaan

Relevantie WP

WP 4
WP 6

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunt: De lokale heffing van Milaan heeft zeer specifieke kenmerken in vergelijking met die van andere grote Europese steden zoals
Londen en Stockholm. Het Milanese Ecopass-systeem is namelijk meer
dan een congestie maatregel, maar ook milieumaatregel – met de nadruk op het tegengaan van vervuiling binnen de stad.
De studie stelt dat het Milanese Ecopass-systeem algemeen gezien een
technisch en politiek succes is geweest:

-

Conclusie en resultaten

De congestie is afgenomen
Er is minder vervuiling
Er is meer bus- en tramvervoer.
Het voornaamste resultaat is dat er nettoverliezen zijn, zowel voor het
passagiersvervoer, als voor het goederenvervoer, aangezien de lokale
heffing een groot deel van de last oplegt aan de vrachtvoertuigen, die
tot de meest vervuilende behoren voertuigmotorklassen.
De lage uitvoeringskosten en de bescheiden inkomsten uit de lokale
heffing (afgezien van de inkomsten uit boetes) genereert de noodzaak
om meer overheidsmiddelen in te zamelen om de geplande beleidsmix ten uitvoer te leggen. Bovendien moet worden gevreesd dat de
doeltreffendheid van het beleid op middellange termijn zal afnemen als
gevolg van de toename van de substitutiegraad bij het wagenpark van
personenauto's. Dit zal:

-

aan de ene kant bijdragen tot het bereiken van de milieudoelstelling
- aan de andere kant leiden tot een verminderde doeltreffendheid van het beleidsinstrument inzake congestie, en tot lagere
inkomsten.
Om de effectiviteit van het beleid te vergroten is het dan ook raadzaam
het toepassingsgebied uit te breiden, zoals in Londen is gebeurd, of
zoals in eerste instantie door Stockholm is toegepast, met een heffingsgebied dat vijf keer zo groot is als in Milaan.
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Urban Congestion Charging—A Second-best Alternative
Auteur(s)

Santos, G.

Publicatiedatum

2004

Onderwerp

Evaluatie van lokale heffingen omtrent verdeling –en milieueffecten

Relevantie WP

WP 2
WP 4
(WP 6)

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunt: Voor acht Engelse steden worden lokale heffingen gesimuleerd.
Beperking: de gehanteerde methode is niet gebaseerd op de marginale
kostprijs.

Conclusie en resultaten

De verdelingseffecten voor enkele cordons in drie Engelse steden waren beoordeeld. Uit de resultaten blijkt dat deze progressief, regressief
of neutraal kunnen zijn, afhankelijk van waar mensen wonen, waar
mensen werken en hoe ze naar het werk gaan.
De milieueffecten van een enkel- en dubbelcordon zouden positief zijn,
hoewel zeer klein in vergelijking met de voordelen voor het wegverkeer.
De studie toont ook aan dat de kosten van het aanbrengen van een buitenste cordon de voordelen en de zorgvuldigheid niet mogen rechtvaardigen. Er moet telkens een kosten-batenanalyse worden uitgevoerd voordat een besluit wordt genomen over een tweede cordon.
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Traffic Management With Congestion Charging In Different English Towns
Auteur(s)

Santos, G., Newbery, D., & Rojey, L.

Publicatiedatum

2011

Onderwerp

Evaluatie van de optimale lokale toltarieven (tijdens piekuren) om stedelijke verkeersopstoppingen te verminderen

Relevantie WP

WP 2
WP 4
WP 6

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunt:
Definitie optimale toltarieven: Optimale toltarieven worden berekend
als de tarieven die het sociale overschot maximaliseren na correctie van
mogelijke effecten van bestuurders (zoals, het aantal ritten te verminderen, een ander tolvrij traject te gebruiken, etc.)
Uit de kosten-batenanalyse blijkt dat zelfs met de goedkoopste beschikbare technologie, er grensgevallen zijn waarbij de kosten-batenratio’s maar net boven 1 uitkomen. Indien voor een duurdere technologie
wordt geopteerd zou een lokale wegenheffing wel eens tot verliezen
kunnen leiden (een kosten-batenratio’s kleiner dan 1).

Conclusie en resultaten

Een andere optie voor steden waar de lokale heffing geen positieve
netto contante waarde zou hebben (de investeringen liggen te hoog
voor de inkomsten), is het aanbrengen van een tweede buitenste cordon. Dit is het geval in Cambridge, waar met een cordon alleen rond
het centrum van de stad elektronische rekeningrijden niet de moeite
waard zou zijn, terwijl dat met twee lokale heffingen wel het geval zou
zijn.
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Traffic Congestion in London, Sustrans response to the Transport Committee call for evidence
Auteur(s)

Sustrans Transport Charity

Publicatiedatum

2016

Onderwerp

Aanbevelingen rond congestie en congestieheffingen in Londen om een
doorgezette vergroening van de mobiliteit te garanderen

Relevantie WP

WP 4

Uitgangspunten en beperkingen

Om blijvende vergroening van de mobiliteit te bewerkstelligen, is het
belangrijk dat verplaatsingen te voet, per fiets of met het openbaar vervoer blijvend gestimuleerd worden. In een aanbevelingsnota geven de
auteurs enkele toekomstige prioriteiten aan binnen de stad Londen en
doen ze enkele aanbevelingen om de stedelijke mobiliteit verder te
(blijven) vergroenen.

Conclusie en resultaten

De belangrijkste bevindingen, opmerkingen, prioriteiten en aanbevelingen uit het rapport zijn:
- Het uitbreiden van de wegcapaciteit heeft nauwelijks zin
als het als solitaire maatregel wordt uitgevoerd, aangezien
dit zal zorgen voor meer ‘induced traffic’ (~mensen die
voorheen verplaatsingen niet maakten, zullen dit nu wel beginnen te doen). Het geheim van Londen zit in het feit dat
plaats altijd al beperkt geweest is, en dat beleidsvoerders
hebben moeten zoeken naar andere oplossingen (metronetwerk uitbreiden, rijstroken voor bussen, etc.).
- In het verleden was Londen in staat om de door de ‘vrijgekomen ruimte’ op de straten te gebruiken voor meer busroutes, fietspaden en betere oversteekplaatsen voor voetgangers.
- Recent (sinds 2013) is de congestie in de stad Londen echter
weer licht toegenomen. Daarom worden 3 focusgebieden
geïdentificeerd, waarbinnen het bestuur van Londen in de
toekomst actie kan ondernemen:
1. Onderzoek blijven voeren rond nieuwe manieren
om congestie in de binnenstad te verlagen. Zo kan
een uitbreiding van de huidige heffingssysteem
nuttig zijn, maar ook het onderzoeken van de haalbaarheid van een ‘Workplace Parking Levy
Scheme’ (~een heffing op werkgevers die parkingplaatsen aanbieden binnen de stad aan hun werknemers) is een mogelijke toekomstige oplossing om
plaats vrij te maken in de binnenstad.
2. Blijvend investeren in duurzame alternatieven voor
transport en het blijvend heralloceren van bestaande ‘wegruimte’ naar extra voetpaden, fietspaden en buslijnen. Ook dit maakt rijden met de

Uitrol van een systeem van wegenheffing: reeds uitgevoerde onderzoek (OIWP1)
Pagina 108 van 162

auto in de stad minder aantrekkelijk op lange termijn.
3. Het oprichten van een team binnen TfL (Transport
for London) dat zich bezig houdt met het verhogen
van de efficiëntie van bestelwagens, lichte vrachtvoertuigen en zware vrachtvoertuigen.
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Congestion pricing: A Primer, Metropolitan Planning organisation case studies
Auteur(s)

US DOT, Federal High-way Administration

Publicatiedatum

2011

Onderwerp

Wegbeprijzing in de lange termijn planning van vier planningsorganisaties in de VS

Relevantie WP

WP 4

Uitgangspunten en beperkingen

Het rapport beschrijft hoe wegbeprijzing werd opgenomen in de langetermijn planning van vier metropolitane planningsorganisaties in
de VS. De vier case studies zijn geselecteerd omdat zij er volgens het
rapport in geslaagd zijn om wegbeprijzing op te nemen in hun langetermijn plannen. Het gaat om de Dallas/Fort Worth regio, de Puget Sound
regio, de regio Minneapolis/St. Paul en de San Francisco Bay area.
De studie geeft aan dat elke regio uniek is, met een eigen historische
achtergrond i.v.m. met attitudes, jurisdictionele relaties, en beleid die
beïnvloedt hoe wegbeprijzing wordt gepercipieerd.
De referentielijst van de studie bevat relevante bronnen voor elk van
de vier case studies.

Conclusie en resultaten

(Er wordt enkel ingegaan op algemene bevindingen m.b.t. tot de verschillende soorten heffingssystemen, op de details van verschillende
verkiezingsprogramma’s wordt niet ingegaan in dit analyseverslag).
Een analyse van de verkiezingsprogramma’s leert dat de meeste partijen voorstellen te bezuinigen op de uitgaven aan infrastructuur, wat
het overheidstekort terugdringt. Anderzijds kiezen vele partijen ervoor
om de ´forensentaks´ te schrappen, wat dan weer tot lagere belastinginkomsten zal leiden.
Daarnaast zijn er de bereikbaarheidseffecten die worden beschreven
aan de hand van vijf indicatoren: autogebruik, gebruik van het openbaar vervoer, files, reistijdbaten en het welvaartseffect door vraaguitval
of extra gebruik.
Algemeen: Veel partijen kozen voor het weer onbelast maken van
woon-werkvergoedingen. Dat leidt op termijn tot meer mobiliteit,
meer gebruik van de wagen en tot 10 a 15% meer files.
Partijen die ervoor kiezen om een kilometerheffing in te voeren, zien
een afname van het autogebruik, een toename van het gebruik van
het openbaar vervoer en een belangrijke afname in de filedrukte.
In vergelijking met bovengenoemde maatregelen (onbelast maken van
woon-werk vergoedingen en kilometerheffing), heeft het bijsturen van
de uitgaven aan infrastructuur (meer of minder uitgaven) een veel kleiner effect op de verschillende bereikbaarheidsindicatoren.
Ondanks grote verschillen in de effecten op auto-, openbaar vervoergebruik en files liggen de bereikbaarheidsbaten die de partijen realiseren in 2020 dicht bij elkaar. Tegenover de positieve reistijdbaten
door het afnemen van de filedruk staat welvaartsverlies als gevolg van
de afname van het autogebruik, en vice versa. Bovendien bezuinigen
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partijen met een kilometerheffing veelal ook op de aanleg van weginfrastructuur.
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Diverse studies naar aanleiding van het ABvM-systeem in Nederland en de impact van de
kilometerheffing voor vrachtwagens in België op de verkeersdrukte in het grensgebied
Auteur(s)

Verheul, E.R., Jacobs, B.P.F, Teepe, W.G., & Garcia F.D. (2008)
Vonk Noordegraaf, M. (2016)
Soekroella, A., & Wilmink, I. (2017)

Publicatiedatum

variërend

Onderwerp

Lessen uit het ABvM-systeem in Nederland

Relevantie WP

WP 3
WP 4
WP 5
WP 10

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunt: Ondanks dat het voorgestelde kilometerheffingssysteem (‘Anders Betalen voor Mobiliteit’) in Nederland in 2010 opzij werd
geschoven door de Nederlandse beleidvoerders, zijn er een groot aantal onderzoeken en studies uitgevoerd in het kader van dit project.
Daarnaast was het systeem op vele vlakken reeds grondig uitgewerkt
en kunnen een aantal belangrijke succesfactoren worden geïdentificeerd in de ontwikkeling van een dergelijk kilometerheffingssysteem,
namelijk:
- creëren en behouden van maatschappelijk draagvlak;
- betrokkenheid van marktpartijen;
- de rol van belangenorganisaties;
- het vroegtijdig delen van informatie;
- betrokkenheid van andere departementen en diensten binnen
en buiten de overheid;
- de communicatie;
- de kwaliteit van studies en het gebruik maken van ervaring.
Bij het opzetten van het systeem in Nederland, is echter gebleken dat
successen tijdens de ontwikkeling van de beleidsmaatregel zeker
geen garantie voor implementatie zijn. Uiteindelijk bepalen politici,
hoe excellent (of waardeloos) de ontwikkeling van de beleidsmaatregel ook is, welke beleidsmaatregelen de ruimte krijgen om in de praktijk te kunnen excelleren.
De bespreking bevat de relevante elementen uit verschillende documenten en diverse studies rond het ABvM-systeem in Nederland. Daarnaast
wordt de impact van de Belgische kilometerheffing voor vrachtwagens
op de verkeersdrukte in het grensgebied kort besproken.

Conclusie en resultaten

Document: Privacybescherming Anders Betalen voor Mobiliteit (2008)
Auteurs: Verheul, E.R., Jacobs, B.P.F, Teepe, W.G., Garcia F.D.
Relevantie: WP 3, WP 5
In de periode 11 februari – 2 april 2008 heeft de sectie ‘Digital Security’
van de Radboud Universiteit een onderzoek uitgevoerd naar de privacybescherming binnen het Anders Betalen voor Mobiliteit concept.
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Het document bevat een hele reeks eisen die, vanuit privacy standpunt, werden opgelegd aan het ABvM systeem om de vier belangrijkste taken te kunnen vervullen, namelijk:
- Handhaving: Met een (geautomatiseerde) controle langs de
kant van de weg moet kunnen worden vastgesteld of de
ABvM-deelnemer al dan niet fraudeert;
- Verzekeren inkomsten: Het bieden van zekerheid voor de
overheid dat de gereden kilometers ook worden gefactureerd
en de heffing wordt afgedragen;
- Beroep en bezwaar: De ABvM-deelnemer moet de factuur
kunnen toetsen aan gereden kilometers en bij storingen moet
de deelnemer over voldoende informatie voor een eventuele
klachtafhandeling kunnen beschikken;
- Informatieverstrekking: Het moet mogelijk zijn informatie te
verstrekken aan beleidsmakers van de overheid voor verkeersmanagement, prijsbeleid en statistische doeleinden.
Uit het onderzoek blijkt dat, vanuit het standpunt van privacy bescherming, dat een systeem met een ‘fat client’ beter geschikt is dan een
systeem met een ‘thin client’. Onder een ‘fat client’ wordt een OBU
verstaan die een zogenaamde TE (Trusted Element) bevat. Binnen deze
TE worden gegevens over afgelegde afstand verwerkt, de verschuldigde
heffing berekend en worden deze facturatiegegevens geaggregeerd
doorgestuurd naar de instantie die de betalingen moet innen. De fysieke beveiliging van het TE is van fundamenteel belang voor de ABvM
betrouwbaarheid.
Binnen een systeem met een ‘thin client’, wordt alle informatie (in dit
geval data geregistreerd via DSRC) over plaats- en tijdsbepaling integraal doorgezonden naar de ABvM organisatie en wordt de berekening
dus buiten de OBU gemaakt. De bescherming van plaats-gegevens in
deze opzet zal van dermate hoog niveau moeten zijn dat naar mening
van de onderzoekers deze opzet (in vergelijking met de ‘fat client’ opzet) op gespannen voet staat met het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel.
Document: Road Price Policy Implementation (2016)
Auteurs: Vonk Noordegraaf, M.
Relevantie: WP 10
De laatste jaren hebben tal van overheden stappen gezet richting het
invoeren van een systeem van congestieheffing. Hoewel een aantal
prijsbeleidsmaatregelen zijn ingevoerd, geldt voor veel prijsbeleidsinitiatieven dat de invoering niet gelukt is. In deze studie wordt geanalyseerd wat de rol is van alle tot nu toe bekende implementatiefactoren
in prijsbeleid-implementatieprocessen.
Bij een analyse van verschillende casussen, wordt vastgesteld dat een
aantal ‘generieke implementatiefactoren’ in elke case terugkomen,
maar dat er daarnaast ook heel wat case-specifieke implementatiefactoren zijn. De zes geïdentificeerde implementatiefactoren die in elke
casus voorkwamen zijn:
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- het algemene politieke draagvlak;
- het algemene publieke draagvlak;
- de informatiecampagne;
- de verschillende actorpercepties;
- de kenmerken van het transportsysteem;
- de marketing van de maatregel.
Deze zes generieke factoren vertegenwoordigen echter slechts gemiddeld 27% van alle genoemde implementatiefactoren. Er zijn dus ondanks de overeenkomsten ook grote verschillen gevonden in de
implementatiefactoren die belangrijk zijn in de verschillende cases.
Alle implementatiefactoren kunnen worden ingedeeld in drie grote
groepen die van invloed zijn op de bereidheid van een beleidsmaker om
een transportbeleidsinstrument te omarmen en in te voeren:
- De haalbaarheid van het beleidsinstrument en de beoordeling
van die haalbaarheid;
- De mogelijkheid om het beleidsinstrument op de politieke
agenda te krijgen;
- De politieke daadkracht en draagkracht.
Wanneer dit raamwerk werd toegepast op de casus van de ABvM,
bleek dat deze heffing technisch, economisch en sociaal haalbaar geacht werd door de belangrijkste beleidsactoren. Echter, deze factoren
waren niet
onomstreden en bleven niet zonder onzekerheden. De politieke haalbaarheid veranderde doorheen het proces van een brede consensus
over de invoering van de kilometerprijs in 2006 tot onvoldoende politiek draagvlak in 2010. Door het gebrek aan draagvlak onder actoren
bleek de kilometerprijs in 2010 politiek niet langer haalbaar.
Document: Integrale analyse van effecten kilometerheffing voor
vrachtverkeer in België op het Nederlandse wegennet (2017)
Auteurs: Soekroella, A., Wilmink, I.
Relevantie: WP 4
Na de invoering van de kilometerheffing berichtten regionale media in
Noord-Brabant over overlast van omrijdend vrachtverkeer in een aantal grensgemeenten van Nederland met België en concludeerde hieruit
dat er een verschuiving van vrachtverkeer naar het omliggend wegennet in Nederland moest hebben plaatsgevonden.
Nadien werden drie onafhankelijke onderzoeken (Provincie NoordBrabant, TNO en VID) uitgevoerd die data analyseerden over een langere periode.
Alle bestaande onderzoeken lieten consistente cijfers zien en toonden
aan dat er geen sprake was van een substantiële groei op wegen in
Noord-Brabant.
Rekenvoorbeelden lieten immers zien dat omrijden door Nederland
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duurder is dan het aanhouden van de kortste route door België. Door
omrijden wordt de kilometerheffing weliswaar lager, maar de extra kosten voor het omrijden (meer brandstof en arbeidsloon door de langere
reistijd) wegen niet op tegen de besparing door het ontwijken van de
kilometerheffing. Vervoerders geven ook aan om deze reden niet om
te rijden.
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Keuzes in kaart 2013-2017, Een analyse van tien verkiezingsprogramma’s op bereikbaarheidseffecten
Auteur(s)

Zwaneveld, P., Hilbers, H., Weijschede- van der Straaten, W., Zondag,
B., van Meerkerk, J., & Verrips, A.

Publicatiedatum

2012

Onderwerp

Analyse van verkiezingsprogramma’s (NL) en de impact op financiële
indicatoren en bijhorende bereikbaarheidseffecten.

Relevantie WP

WP 4

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunt: Het rapport analyseert voor 10 verschillende Nederlandse verkiezingsprogramma’s (2013-2017) de verwachte impact op
financiële indicatoren zoals het overheidstekort (infrastructuuruitgaven versus belastinginkomsten) en de impact op bereikbaarheidseffecten.
Beperkingen: Het gaat om een a priori analyse van verkiezingsprogramma’s, dit staat niet gelijk aan uitgevoerde maatregelen.

Conclusie en resultaten

(Er wordt enkel ingegaan op algemene bevindingen m.b.t. tot de verschillende soorten heffingssystemen, op de details van verschillende
verkiezingsprogramma’s wordt niet ingegaan in dit analyseverslag).
Een analyse van de verkiezingsprogramma’s leert dat de meeste partijen voorstellen te bezuinigen op de uitgaven aan infrastructuur, wat
het overheidstekort terugdringt. Anderzijds kiezen vele partijen ervoor
om de ´forensentaks´ te schrappen, wat dan weer tot lagere belastinginkomsten zal leiden.
Daarnaast zijn er de bereikbaarheidseffecten die worden beschreven
aan de hand van vijf indicatoren: autogebruik, gebruik van het openbaar vervoer, files, reistijdbaten en het welvaartseffect door vraaguitval
of extra gebruik.
Algemeen: Veel partijen kozen voor het weer onbelast maken van
woon-werkvergoedingen. Dat leidt op termijn tot meer mobiliteit,
meer gebruik van de wagen en tot 10 a 15% meer files.
Partijen die ervoor kiezen om een kilometerheffing in te voeren, zien
een afname van het autogebruik, een toename van het gebruik van
het openbaar vervoer en een belangrijke afname in de filedrukte.
In vergelijking met bovengenoemde maatregelen (onbelast maken van
woon-werk vergoedingen en kilometerheffing), heeft het bijsturen van
de uitgaven aan infrastructuur (meer of minder uitgaven) een veel kleiner effect op de verschillende bereikbaarheidsindicatoren.
Ondanks grote verschillen in de effecten op auto-, openbaar vervoergebruik en files liggen de bereikbaarheidsbaten die de partijen realiseren in 2020 dicht bij elkaar. Tegenover de positieve reistijdbaten
door het afnemen van de filedruk staat welvaartsverlies als gevolg van
de afname van het autogebruik, en vice versa. Bovendien bezuinigen
partijen met een kilometerheffing veelal ook op de aanleg van weginfrastructuur.
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Study on “State of the Art of Electronic Road Tolling”
Auteur(s)

4icom & Steer Davis Gleave

Publicatiedatum

2015

Onderwerp

Technologieën voor de implementatie van wegenheffingen en marktmodellen

Relevantie WP

WP 5
WP 3

Uitgangspunten en beperkingen

De studie geeft een uitgebreid overzicht van elektronische tolheffingssystemen die op het moment van de studie beschikbaar waren en de
systemen die potentieel hebben voor de nabije toekomst. Ze worden
gekaderd in termen van hun inzet voor verschillende “beprijzingsschema’s” en geëvalueerd aan de hand van een aantal criteria. Het resultaat bestaat uit een evaluatie van hun kosten en relatieve sterktes.
Daarnaast gaat de studie in op de vraag waarom interoperabiliteit op
Europees niveau nog niet gerealiseerd was en doet men aanbevelingen
om de doelstellingen van de EETS te realiseren. Voor de samenvatting
van de conclusies daarover verwijzen we naar de studie zelf.
-

-

-

Conclusie en resultaten

-

Dankzij de evolutie van “beprijzingssystemen” zijn de technologische risico’s afgenomen t.o.v. 10 tot 15 jaar geleden. Ook kan
de groeiende performantie van de telecommunicatienetwerken
belangrijke kansen bieden.
In termen van zowel CAPEX als OPEX blijven de kosten belangrijk. Welke technologie best kan ingezet worden zal afhangen
van het aantal wegsegmenten dat men wil beprijzen, het type
van infrastructuur, welke voertuigen men wil beprijzen en over
hoeveel voertuigen het gaat en de verwachte opschaalbaarheid
van het systeem.
Met meer dan 500 000 voertuigen en minder dan 2500 beprijsde wegsegmenten geeft de studie aan dat DSRC aangewezen is. Bij een hoger aantal wegsegmenten worden GNSS gebaseerde systemen interessanter. Die zijn ook meer “opschaalbaar” en flexibel. Voor lokale systemen kunnen oplossingen gebaseerd op opkomende technologieën zoals RFID interessant
zijn volgens de studie.
Voor de handhaving leidt de betere performantie van de technologische systemen ook tot meer mogelijkheden. De studie
wijst echter op 2 pijnpunten: de efficiëntie van de handhaving
hangt ook in belangrijke mate samen met menselijke interventies in de back office, wat een impact heeft op de operationele
kosten. Daarnaast zijn er problemen met de handhaving van buitenlandse weggebruikers, tenzij de weggebruiker ter plaatse
kan beboet worden of er bilaterale overeenkomsten zijn met
het buitenland. Dit remt ook het gebruik van free flow oplossingen af.
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De andere beschikbare technologieën (op het moment van de studie of
nadien) zijn als volgt aangegeven:
- ANPR of video tolling
- RFID
- Smartphone en andere mobiele communicatiemiddelen
Ook wordt de link gelegd met eventuele toekomstige ontwikkelingen
rond autonome en geconnecteerde voertuigen.
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Behavioral adjustments and equity effects of congestion pricing: analysis of morning commutes during the Stockholm trial
Auteur(s)

Karlström, A. & J.P. Franklin

Publicatiedatum

2009

Onderwerp

De horizontale en verticale billijkheidseffecten van het Stockholm
proefproject met congestieprijzen voor ochtendpendelaars.

Relevantie WP

WP8

Uitgangspunten en beperkingen

Dit artikel onderzoekt de horizontale en verticale billijkheidseffecten
van het Stockholm proefproject met congestieprijzen voor ochtendpendelaars, zowel op het gebied van reisgedrag als op het gebied van
welvaartseffecten, als gevolg van de directe effecten van de tolheffing
en de gedragsaanpassingen. De auteurs overwegen specifiek twee gedragsaanpassingen: de keuze van de vervoersmodus en de keuze van
de vertrektijd.

Conclusie en resultaten

De initiële automobilisten die het tolhek passeerden, hadden een 15
procentpunten hoger overstappercentage op het openbaar vervoer
dan automobilisten die het tolhek niet passeerden. De auteurs vinden
ook enig bewijs van piekverspreiding, in het bijzonder naar een latere
vertrektijd, als gevolg van het heffingenstelsel, maar de meeste mensen
kiezen voor een vertrektijd binnen 15 minuten, zowel voor als tijdens
de proefperiode. In de welzijnsanalyse vonden ze geen duidelijk patroon van toenemende belasting door een verhoging van het inkomen
of een verlaging van het inkomen en de verhoging van de Gini-coëfficient was insignificant. Ze vonden ook geen significant verschil in het modus-veranderingsgedrag of het gemiddelde welvaartseffect voor vrouwen versus mannen.
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Housing rent and road pricing in Milan: evidence from a geographical discontinuity approach
Auteur(s)

D'Arcangelo, F., Percoco, M.

Publicatiedatum

2015

Onderwerp

Huur van woningen en rekeningrijden in Milaan: bewijs van een geografische discontinuïteitsbenadering.

Relevantie WP

WP8

Uitgangspunten en beperkingen

Om het hoofd te bieden aan de ernstige problemen van vervuiling en
congestie werd er in januari 2008 in Milaan een tolheffingssysteem (de
Ecopass) ingevoerd om het stadscentrum binnen te komen. In dit artikel wordt het effect van een dergelijke beleidsmaatregel op de woningmarkt beoordeeld in termen van verschillen in de huurprijzen binnen
het behandelde gebied. De auteurs hebben daarom gekozen voor een
geografische benadering van de “verschillen in discontinuïteit”, die hen
in staat stelt om de gebied specifieke factoren te controleren en het
effect van de kilometerheffing aan de grens van het behandelde gebied
te bepalen.

Conclusie en resultaten

Door gebruik te maken van gedetailleerde gegevens van 55 zones over
de periode 2007-2012 hebben zij vastgesteld dat de Ecopass een kleine
en positieve impact heeft gehad op de huurprijs van de woningen, gelijk
aan +0,75%.
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Bus fare and journey time elasticities and diversion factors for all modes - A rapid evidence
assessment
Auteur(s)

Dunkerley F., Wardman M., Rohr C. Fearnley N.

Publicatiedatum

2018

Onderwerp

De elasticiteit van het bustarief en de reistijd en de afwikkelingsfactoren voor alle vervoerswijzen: Een snelle evaluatie van het beschikbare
bewijsmateriaal.

Relevantie WP

WP 8

Uitgangspunten en beperkingen

In deze studie wordt gebruik gemaakt van een snelle beoordeling van
het bewijsmateriaal omtrent de elasticiteit van bus tarieven en reistijden en afwikkelingsfactoren voor alle vervoerswijzen (afwikkelingsfactoren kwantificeren het effect van veranderingen in één vervoerswijze
op de vraag naar andere vervoerswijzen en voor nieuwe reizen). Het
maakt gebruik van een systematische zoekprocedure om relevante academische literatuur op te sporen door middel van gestructureerde opzoekingen in databanken, en het doet ook navraag bij deskundigen omtrent bijkomend materiaal, zoals ongepubliceerde studies. De studie
richt zich op materiaal dat geproduceerd is in of relevant is voor het
Verenigd Koninkrijk. Er wordt een reeks aanbevolen afwikkelingsfactoren gepresenteerd voor interventies op bus, auto, spoor, lightrail/metro, fiets en te voet. Verder worden voor een aantal scenario's die nuttig
worden geacht voor de beoordeling van het vervoer, de beste schattingen gegeven.

Conclusie en resultaten

In het systematische zoekproces zijn weinig recente gegevens over de
elasticiteit van bus tarieven (in het Verenigd Koninkrijk) - en weinig gegevens over de elasticiteit van de reistijd van bussen in het algemeen geïdentificeerd. De studie adviseert geen wijzigingen aan te brengen in
de algemene waarden voor de elasticiteit van de bus tarieven. Op basis
van de aanvullende gegevens van Wardman (2014) worden echter wel
aanbevolen waarden voor gebieds- en rittypesegmenten gepresenteerd. Bovendien blijkt uit de evaluatie dat er zeer weinig bewijs is voor
de elasticiteit van de tijd in de bus (TIB) of de algemene elasticiteit van
de reistijd (ART). Er zijn geen studies gevonden die de ART-elasticiteit
rechtstreeks bepalen en de aanbevolen waarden zijn afgeleid van de
TIB-elasticiteit.
Er werd een omvangrijke databank van bewijsmateriaal over afwikkelingsfactoren geïdentificeerd en geordend. Er worden aanbevelingen
gedaan op basis van een analyse van het beschikbare bewijsmateriaal.
Over het algemeen stellen we vast dat de gegevens over afwikkelingsfactoren zeer uiteenlopend zijn en een breed scala aan voornamelijk
grootstedelijke gebieden, reisdoelen, reistypen en alternatieve vervoersmogelijkheden bestrijken. Voor de afwikkelingsfactoren wordt de
aanbeveling gedaan om meer en beter bewijs te verzamelen.
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Equity and Congestion Pricing, A Review of the Evidence
Auteur(s)

Ecola, L. & T. Light

Publicatiedatum

2009

Onderwerp

De aandelenkwesties in verband met congestieheffingen

Relevantie WP

WP 8

Uitgangspunten en beperkingen

In dit rapport worden de aandelenkwesties onderzocht die verband
houden met congestieprijzen. Als basis voor de analyse wordt gebruik
gemaakt van gepubliceerd werk, in enkele gevallen aangevuld met
communicatie met de praktijk. De onderzochte gegevens zijn afkomstig
van twee soorten bronnen: evaluaties van de bestaande invoering van
congestieheffingen en modellen van voorgestelde of hypothetische
congestieheffingssystemen. Werkzaamheden op het gebied van billijkheid met betrekking tot congestieheffingen werden gevonden in twee
delen van de literatuur: economie en planning. Het eerste deel heeft
vooral betrekking op de verdeling van de kosten en baten voor de samenleving, terwijl het tweede deel zich over het algemeen toespitst op
de sociaal-rechtvaardigheidsaspecten van congestieheffingen en de
mogelijke negatieve gevolgen voor de lage-inkomensgroepen en andere kansarmen.

Conclusie en resultaten

In de literatuur over congestieprijzen worden gewoonlijk vier begrippen
van billijkheid genoemd (1) horizontale billijkheid (leden van dezelfde
groep worden op dezelfde manier behandeld); (2) verticale billijkheid
(leden van verschillende groepen worden verschillend behandeld); (3)
het kostenprincipe (degenen die bijdragen aan een sociale kost betalen
hiervoor); en (4) het uitkeringsprincipe (degenen die een sociale uitkering ontvangen, betalen voor deze kosten).
Bij de evaluatie van de congestieprijzen kan het bij sommige begrippen
van billijkheid gunstig uitpakken, maar bij andere begrippen kan het
slecht uitpakken. Dit probleem is niet gemakkelijk op te lossen. Hoewel
deze aspecten van billijkheid nauwkeurig kunnen worden omschreven,
is het voor het rechtvaardiger noemen van het ene beleid of de reeks
resultaten dan het andere vereist dat men bepaalde voorkeuren oplegt
over de manier waarop voordelen en kosten in de samenleving worden
verspreid.
Aangezien de beoordeling van de billijkheidsimplicaties van congestieprijzen een vergelijking vereist van mensen uit verschillende groepen,
maakt de manier waarop de groepen worden samengesteld (op basis
van inkomen, locatie, ...) een verschil voor de uitkomst.
Om al deze redenen stelt het rapport dat er geen eenduidig antwoord
is op de vraag: "Is congestieprijsstelling billijk? Het antwoord hangt af
van de manier waarop de billijkheid wordt gemeten en groepen worden
gedefinieerd, de specifieke kenmerken van de locatie, en waarmee de
congestieprijzen worden vergeleken. Aangezien het over het algemeen
niet mogelijk is alle talrijke facetten van billijkheid in aanmerking te nemen, is het voor een regio die overweegt congestietarieven te hante-

Uitrol van een systeem van wegenheffing: reeds uitgevoerde onderzoek (OIWP1)
Pagina 122 van 162

ren, van belang de meest relevante criteria te selecteren voor de beoordeling van billijkheid, rekening houdend met de lokale omstandigheden en aandachtspunten.
Er worden enkele algemene conclusies geformuleerd.
- Afhankelijk van de wijze waarop congestieprijzen worden toegepast,
kan dit regressief of progressief zijn. Dit hangt voor een groot deel af
van de manier waarop de tolinkomsten worden gebruikt. Dit is de sterkste bevinding in de economische literatuur.
- Zelfs wanneer lage-inkomensgroepen en andere vervoer gerelateerde
achtergestelde groepen in het algemeen profiteren van congestieprijzen, is het zeer waarschijnlijk dat sommige mensen nog steeds slechter
af zullen zijn. Veel van deze zelfde mensen worden echter ook benadeeld door het huidige transportsysteem, en bij de beoordeling van de
billijkheid moet hier rekening mee worden gehouden.
- Voor alle vormen van congestieprijzen heeft de verdeling van de bewoners en de werkgelegenheid (alsook het winkelen, scholen, gebedshuizen en andere belangrijke bestemmingen) een grote invloed op de
billijkheidseffecten.
- Tolwegen met een hoge bezettingsgraad, de meest voorkomende
vorm van congestieprijzen in de Verenigde Staten, geven doorgaans
minder aanleiding tot bezorgdheid over de billijkheid van de automobilisten.
- Hoewel is aangetoond dat congestieprijzen de uitstoot in het algemeen verminderen, zijn er weinig aanwijzingen dat congestieprijzen
specifiek de negatieve milieugevolgen voor buurten die onevenredig
zwaar door de uitstoot worden getroffen, kunnen verminderen.
De auteurs vermelden dat er zeer weinig of geen literatuur is gevonden
over aspecten zoals de effecten van de milieurechtvaardigheid, de langetermijneffecten van congestieheffingen, de billijke gevolgen van de
aanleg van nieuwe wegen met inkomsten uit congestieheffingen en hoe
het toevoegen van congestieprijzen aan de bestaande mechanismen
voor de financiering van het vervoer (in tegenstelling tot het vervangen
van deze mechanismen) de billijkheidsimplicaties in het algemeen zou
veranderen.
In het verslag wordt ook gekeken naar manieren om de ongewenste
effecten op de rechtvaardigheid te verminderen. Twee mechanismen
worden algemeen gebruikt: (1) herverdeling van de inkomsten en (2)
kortingen en vrijstellingen. Om ervoor te zorgen dat het gebruik van de
opbrengsten doeltreffend is om ongewenste effecten te verminderen,
moeten de voordelen van het project ten goede komen aan de mensen
die het meest worden benadeeld door de congestieprijzen. Er werden
ook voorstellen gedaan om de inkomsten op individuele basis te herverdelen via op krediet gebaseerde systemen en belastingkredieten.
Maar geen van deze op krediet gebaseerde voorstellen is ten uitvoer
gelegd en het is daarom moeilijk om de doeltreffendheid ervan te beoordelen.
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Wat kortingen en vrijstellingen betreft, wordt in het verslag vermeld
dat de afweging een groter aantal onbetaalde of afgeprijsde reizen betreft, waardoor de stimulansen om het rijden op overbelaste wegen te
ontmoedigen, zullen afnemen.
Ten slotte worden er een aantal aanbevelingen gedaan aan regio's die
congestieheffingen willen invoeren.
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Distributional Consequences of Public Policies An Example from the Management of Urban Vehicular Travel
Auteur(s)

Harrington et al

Publicatiedatum

2014

Onderwerp

Distributionele gevolgen van overheidsbeleid

Relevantie WP

WP8

Uitgangspunten en beperkingen

Dit artikel gebruikt een regionaal, berekenbaar algemeen evenwichtsmodel om de resultaten van vier lokale beleidsmaatregelen tegen
“sprawl” te vergelijken, waaronder drie varianten van "live near your
work" (LNYW)-beleid en een voertuigkilometertaks (VKT).

Conclusie en resultaten

Het is gebleken dat alle versies van de LNYW-programma's inefficiënt
zijn en waarschijnlijk nog minder efficiënt zullen worden wanneer de
uniforme vereenvoudigende aannames over programmafinanciering
die in de studie zijn gemaakt, worden versoepeld. Ook de transportimpact van de programma's blijkt zeer gematigd te zijn. Een LNYW-programma dat alleen in een centraal "prioriteitsgebied" werkt, zorgt er
niet voor dat veel bewoners van vervoerswijze veranderen of de duur
van autoritten verminderen. Bovendien, wanneer het programma in
het hele metrogebied wordt toegepast, wordt het programma economisch iets efficiënter, maar is het nog minder effectief als een centraliserende kracht in het metrogebied.
Aan de andere kant is een VKT-belasting (geëvalueerd op het optimale
niveau), efficiënt en heeft deze een veel grotere impact op het
transport. Bovendien, indien de niet-recycling veronderstelling versoepeld zou worden, zou het nog efficiënter worden.
De auteurs vermelden dat het vinden van een efficiëntievoordeel van
beleid dat het rijden actief bestraft (zoals de VKT-belasting) in vergelijking met beleid dat verhuizing stimuleert om de reis naar het werk te
verminderen, niets nieuws is. Van meer belang is het verschil in distributie-uitkomsten en, in het bijzonder, de algemene bevinding dat de
VKT-belasting een progressiever distributieprofiel heeft dan het LNYWbeleid. Een van de rechtvaardigingsgronden van dit laatste is eerlijkheid, maar de kenmerken van het beleid dat eerlijkheid bevordert (zoals de beperking van het recht om in aanmerking te komen voor een
uitkering aan lagere inkomensgroepen) verminderen de efficiëntie met
slechts een bescheiden verbetering van de distributiekenmerken. Dergelijke beperkingen doen ook afbreuk aan de doeltreffendheid, omdat
zo weinig deelnemers in staat zijn om dit daadwerkelijk te doen. Er
wordt vastgesteld dat de verschillen in resultaten aanzienlijk variëren
naar gelang van de beleidsdetails en, voor elk beleid, naar inkomensniveau en locatie. Ook wordt opgemerkt dat de waargenomen variatie
waarschijnlijk een onderschatting is van de mate van variatie die bij de
feitelijke beleidsuitvoering zou worden waargenomen. De reden hiervoor is dat de uitkomsten en gegevens geen onderscheid maken tussen
actoren, behalve naar woongebied en inkomen. Maar binnen een zone
en een kwalificatieklasse zal de impact van het beleid zeer verschillend
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zijn, onder meer door de uiteenlopende werkbestemmingen, winkelbestemmingen en modaliteitskeuzes.
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Distributional impact of a regional road pricing scheme in Flanders
Auteur(s)

Heyndrickx, C.

Publicatiedatum

2018

Onderwerp

Combinatie van een regionaal berekenbaar algemeen evenwichtsmodel (RBAE) en een microsimulatiemodel voor huishoudens (EUROMOD)
om de welvaartseffecten van een hervorming van de verkeersbelasting
te beoordelen.

Relevantie WP

WP8

Uitgangspunten en beperkingen

Dit artikel gebruikt een combinatie van een regionaal berekenbaar algemeen evenwichtsmodel (RBAE) en een microsimulatiemodel voor
huishoudens (EUROMOD) om de welvaartseffecten van een hervorming van de verkeersbelasting te beoordelen. De hervorming van de
verkeersbelasting bestaat uit het vervangen van de huidige brandstofen eigendomsbelastingen voor auto's door een gedifferentieerde wegentol. De netto-inkomsten worden gebruikt om de belastingen op arbeid te verlagen.
Er worden drie scenario's voor wegenheffingen geanalyseerd, waarbij
een hervorming van de bestaande eigendoms- en registratiebelasting
wordt gecombineerd met de internalisering van de externe kosten. De
heffingen kunnen lager, gelijk of hoger zijn dan de externe kosten met
een marge gelijk aan de huidige eigendoms- en registratiebelasting (1,3
miljard euro). Elk wegenbelasting scenario wordt gecombineerd met
vijf realistische fiscale recyclingscenario's die op basis van hun progressiviteit kunnen worden geordend.

Conclusie en resultaten

Aangezien de externe kosten van het autogebruik in Vlaanderen aanzienlijk zijn en slechts gedeeltelijk geïnternaliseerd, kan zelfs een bescheiden niveau van de wegenbelasting zonder hervorming van de
loonbelasting en met relatief hoge administratieve kosten (0,5 miljard
euro) een positief globaal welvaartseffect genereren. De welvaartswinst neemt aanzienlijk toe met een hogere wegenbelasting en wanneer de belastinginkomsten worden gerecycleerd tot lagere belastingen op arbeid (een dubbel dividend) en kan oplopen tot 1,5 miljard euro
op jaarbasis. Er wordt een afweging gemaakt tussen billijkheid en efficiëntie, waarbij minder progressieve fiscale recycling gepaard gaat met
een hogere economische groei en een groter welvaartseffect in absolute termen. Door de combinatie van algemene evenwichtsmodellering
met microsimulatie kan de verdelingseffecten van de hervorming van
de wegenbelasting gedetailleerder worden weergegeven.
Er wordt vastgesteld dat er binnen elke inkomensgroep een grote divergentie bestaat van positief en negatief beïnvloedde huishoudens. De
reden hiervoor is dat huishoudens met vergelijkbare inkomens zeer verschillende intensiteiten van autogebruik kunnen hebben. Het samenvoegen van de effecten op inkomensgroepen heeft de neiging om deze
bevinding uit te wissen, wat de relatief grote gevolgen voor zware autogebruikers met lage inkomens kan verbergen. De steun voor of het
verzet tegen een wegenbelastingbeleid kan dus meer afhangen van het
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profiel van de autogebruiker dan van de relatieve positie van de gebruiker in de inkomensverdeling. In termen van 'relatieve' achterstelling
kunnen autogebruikers met een laag inkomen echter slechter af zijn
dan autogebruikers met een hoog inkomen. Door een verdelingscorrectie in te voeren in de fiscale recyclage van de wegenbelasting, blijkt dat
het regressieve effect van de wegenbelasting gedeeltelijk kan worden
gecompenseerd door belastingkredieten, waarbij een belastingkrediet
voor verdiende inkomsten als een goede tussenpersoon tussen efficientie- en billijkheidsoverwegingen zou functioneren. Als de regio niet
over belastingkredieten beschikt, kan een korting op de regionale toeslagen een optie zijn. Een eenvoudige proportionele belastingverlaging
(proportionele toeslagkorting) kan het hoogste economische rendement opleveren, maar het effect kan te onbillijk zijn om te verdedigen.
Een alternatief kan dan een proportionele belastingverlaging zijn in
combinatie met een voordeelplafond (progressieve toeslagkorting).
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Road pricing and public transport pricing reform in Paris: complements or substitutes?
Auteur(s)

Kilani M., Proost S., van der Loo S.

Publicatiedatum

2014

Onderwerp

Hervormingen van de prijzen van het particulier en openbaar vervoer
in Parijs

Relevantie WP

WP4
WP8

Uitgangspunten en beperkingen

Dit document onderzoekt de hervormingen van de prijsstelling van het
particulier en openbaar vervoer in Parijs. Parijs heeft een beleid van
zeer lage prijzen voor het openbaar vervoer toegepast en geen rekeningrijden. Het Parijse vervoersnetwerk wordt voorgesteld als een systematische, geconcentreerde stad met de keuze tussen auto, sneltrein,
metro en bus, alsook twee inkomensklassen en verschillende vervoersmotieven. Het model wordt gebruikt om te testen wat de efficiëntiewinst is van de invoering van rekeningrijden en van de verhoging van
de prijzen van het openbaar vervoer in de piekuren. Versterken beide
hervormingen elkaar of zijn ze grotendeels substituten?

Conclusie en resultaten

De auteurs vinden dat een zonale prijsstelling voor het centrum van Parijs in combinatie met hogere tarieven voor het openbaar vervoer in de
piek het beste presteert. De voordelen van een algemene capaciteitsuitbreiding van het openbaar vervoersaanbod zijn veel lager dan de
voordelen van prijshervormingen en zouden wellicht de kosten-batentoets niet doorstaan.
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Equity Effects of Road Pricing: A Review
Auteur(s)

Levinson, D.

Publicatiedatum

2010

Onderwerp

De vraag of kilometerprijsstrategieën regressief of progressief zijn

Relevantie WP

WP8

Uitgangspunten en beperkingen

Deze studie gaat in op de vraag of kilometerprijsstrategieën regressief
of progressief zijn.

Conclusie en resultaten

De theoretische literatuur is verdeeld, evenals de empirische literatuur.
Dit heeft deels te maken met de verschillende soorten rekeningrijden
die worden besproken, verschillende definities van billijkheid en alternatieve assumpties over het recyclen van inkomsten. Ondanks deze
ogenschijnlijke complexiteit is het duidelijk dat de literatuur duidelijk
aantoont dat de billijkheidskwesties aan de orde kunnen worden gesteld. Dit artikel geeft een synthese van de literatuur tot nu toe over
zowel de theorie van rechtvaardigheid, zoals toegepast op de kilometerheffing, als de bevindingen van empirische en simulatiestudies naar
de effecten van bepaalde toepassingen van rekeningrijden, en suggereert oplossingen voor reële of gepercipieerde ongelijkheden. Samenvattend kan worden gesteld dat, hoewel er zeker potentiële problemen
zijn met billijkheid in verband met rekeningrijden, deze problemen kunnen worden aangepakt met behulp van een intelligent mechanisme dat
de juiste stimulansen biedt aan reizigers en de inkomsten die worden
gegenereerd gebruikt om de gewenste billijke doelen te bereiken. Deze
omvatten het verlagen van andere belastingen en het investeren in infrastructuur en diensten.
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Urban transport pricing reform with two levels of government: A case study of Brussels.
Auteur(s)

Proost, S., Sen, A.

Publicatiedatum

2006

Onderwerp

Hervorming van de stadsvervoerstarieven met twee overheidsniveaus

Relevantie WP

WP8

Uitgangspunten en beperkingen

Dit artikel analyseert twee uitdagingen in de hervorming van de prijsstelling in het stedelijk vervoer.

Conclusie en resultaten

Ten eerste de ontwikkeling van een optimaal pakket van prijsinstrumenten voor het stedelijk vervoer, uitgaande van één welwillende welzijns-maximalisator. Het blijkt dat parkeren en tolheffing de belangrijkste elementen van het optimale pakket zijn en dat deze beleidsinstrumenten subadditief zijn in hun voordelen. Het tweede probleem is het
gebruik van prijsinstrumenten door verschillende overheidsniveaus: de
stedelijke overheid controleert de parkeertarieven en de regionale
overheid controleert een cordon-tol. De totale efficiëntieverliezen in
het Nash- en Stackelberg-evenwicht blijken beperkt te zijn.
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Skilled cities and efficient urban transport
Auteur(s)

Proost S., Thisse J.

Publicatiedatum

2017

Onderwerp

De fundamentele krachten die de vorming en de grootte van steden
sturen

Relevantie WP

WP8

Uitgangspunten en beperkingen

Dit rapport geeft een overzicht van de fundamentele krachten die aan
de grondslag liggen van de vorming en grootte van steden. De auteurs
bespreken de verschillende soorten agglomeratie-economieën die worden gegenereerd door een dicht netwerk van activiteiten, met speciale
nadruk op de voordelen van het clusteren van hoogopgeleide werknemers.

Conclusie en resultaten

De verdeling van de activiteiten binnen de steden vloeit voort uit de
afweging tussen de kosten van woon-werk verkeer en huisvesting. De
auteurs laten zien dat in deze afweging de kosten van het woon-werkverkeer de oorzaak zijn en dat de grondpacht het gevolg is van de kosten van het woon-werkverkeer. De grondpacht kapitaliseert de voordelen die verbonden zijn aan de nabijheid van bepaalde stedelijke locaties
zoals werkgelegenheidscentra. Zij identificeren de belangrijkste bronnen van inefficiëntie in verschillende stedelijke beleidsmaatregelen die
in Europa worden uitgevoerd. Bijzondere aandacht wordt besteed aan
de regulering van de markt voor gronden en de prijszetting van het stedelijk vervoer.
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Road Pricing and public transport, ch 6 in Santos G. (ed), Road Pricing: Theory and Evidence
Auteur(s)

Small K.

Publicatiedatum

2004

Onderwerp

Wegenheffing en openbaar vervoer

Relevantie WP

WP4
WP6
WP8

Uitgangspunten en beperkingen

Rekeningrijden kan aanzienlijke voordelen opleveren door de effecten
ervan op de snelheid en de frequentie van het openbaar vervoer. Deze
effecten worden onderzocht aan de hand van een gedetailleerd model
van lokaal busvervoer in een stadscentrum, een model dat slechts enkele parameters vereist om kwantitatieve schattingen te verkrijgen. Het
model benadrukt vier overwegingen: de kostenbesparingen voor gebruikers en exploitanten als gevolg van de verminderde congestie op
de weg; de verbeteringen van de dienstverlening die mogelijk worden
gemaakt door een toename van het rijgedrag; de potentiële doorberekening van de kostenbesparingen van de exploitant (zelfs na betaling
van de verbeteringen van de dienstverlening) als tariefverlagingen en
de resulterende multiplicatoreffecten op het rijgedrag en het dienstenaanbod. Het model wordt toegepast op het centrum van Londen met
behulp van gegevens uit de eerste maanden van het congestieheffingssysteem dat in februari 2003 is ingevoerd.

Conclusie en resultaten

De simulatieresultaten wijzen op aanzienlijke effecten, ook al zijn de
prijsinkomsten niet gebruikt om het budget voor het openbaar vervoer
te verhogen zoals in Londen: een toename van het aantal passagiers
met 11 procent, een toename van de dienstverlening met 7 procent en
een besparing van de gebruikerskosten die gelijk is aan 38 procent van
het tarief. De netto baten van deze effecten zijn gelijk aan 39 procent
van de initiële kosten van de exploitant, wat erop wijst dat het belangrijk is om deze effecten volledig in aanmerking te nemen bij de beoordeling van de congestieprijsvoorstellen. Deze effecten (maar niet de
netto voordelen) zijn nog groter in steden met meer typische waarden
voor bus subsidies en het eerste modale aandeel.
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Traffic Externalities and Housing Prices: Evidence from the London Congestion Charge
Auteur(s)

Tang, C.K.

Publicatiedatum

2018

Onderwerp

Verkeersexternaliteiten en prijzen van woningen: bewijs van de congestieheffing in Londen

Relevantie WP

WP8

Uitgangspunten en beperkingen

Deze studie maakt gebruik van de invoering van de London Congestion
Charge (CC), die de verkeerssituatie in Centraal-Londen sterk verbetert,
om nieuw bewijs te leveren voor de kapitalisatie van de externe effecten van het verkeer op de waarde van woningen. De congestieheffing
beperkt het verkeer naar het afgezette gebied door een vast bedrag te
vragen aan de chauffeurs wanneer zij tijdens de oplaadperiodes binnenkomen.

Conclusie en resultaten

De auteur toont aan dat de invoering van de CC in de "Western Extension Zone" (WEZ) de huizenprijzen met 3,68 % verhoogt ten opzichte
van woningen op minder dan 1 kilometer afstand van de CC-grens. Deze
schattingen, die de marginale bereidheid om te betalen om negatieve
externe effecten van het verkeer te vermijden, meten, zijn robuust voor
veel wijzigingen in de specificaties, wat suggereert dat huiseigenaren
betalen om het verkeer te vermijden om de reistijd te verkorten, een
betere luchtkwaliteit en minder verkeerslawaai te genieten en om op
veiligere wegen te reizen.
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Optimal prices and frequencies for buses in Stockholm.
Auteur(s)

Börjesson M., Fung C., Proost S.

Publicatiedatum

2017

Onderwerp

Optimale prijzen en frequenties voor bussen in Stockholm.

Relevantie WP

WP 8

Uitgangspunten en beperkingen

Veel openbaar vervoerdiensten worden zwaar gesubsidieerd. Een van
de belangrijkste redenen is het verwachte gunstige effect op de congestie op de weg. Stockholm heeft in 2006 een congestieheffing ingevoerd en de effecten op de vraag naar auto en openbaar vervoer zijn
nauwlettend in de gaten gehouden. De prijswijziging geeft unieke
schattingen van de prijs- en prijselasticiteit. Dit document gebruikt deze
gegevens om te modelleren hoe de optimale prijsstelling, frequentie,
bus grootte en het aantal busbanen voor een corridor afhangt van de
aanwezigheid van congestieprijzen voor auto's.

Conclusie en resultaten

Uit de resultaten blijkt dat de huidige subsidies voor piek busritten door
de aanwezigheid van een kilometerheffing te hoog zijn. De grote welvaartsvoordelen van een heroptimalisatie van het huidige bus aanbod
komen echter voort uit een afname van de frequenties in de daluren en
het gebruik van grotere bussen.
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4 Juridisch luik

(1) Les différents types d’autonomie fiscale régionale
(2) Mobiliteitsheffingen. Wegwijzer voor een stedelijke mobiliteit?
Auteur(s)

(1) Bayenet, B., Darte, D., & Bourgeois, M.
(2) Maus, M.

Publicatiedatum

(1) 2017
(2) 2017

Onderwerp

Vanuit bevoegdheidsrechtelijk oogpunt rijst de vraag of het Vlaamse
Gewest bevoegd is om een wegenheffing in te voeren en wat de eventuele beperkingen op die bevoegdheid zijn.

Relevantie WP

WP 7 (2x)

Uitgangspunten en beperkingen

De bevoegdheidsgrenzen zijn afhankelijk van de wijze waarop de heffing zal worden ingevoerd. In de beschikbare literatuur wordt een algemeen onderscheid gemaakt tussen de kwalificatie van de heffing als
belasting of als retributie.
Beperking: De vraag rijst of het Vlaamse Gewest wel op alle wegen de
overheid is die de met de heffing gedekte dienst levert. Zo zijn de gemeenten de wegbeheerder van de gemeentelijke wegen.

Conclusie en resultaten

Indien de heffing als belasting wordt ingevoerd, kan worden gesteund
op artikel 3, 10° van de Bijzondere Financieringswet, dat de Gewesten
bevoegd maakt voor de verkeersbelasting op voertuigen. Volgens het
Grondwettelijk Hof kent artikel 3 van de Bijzondere Financieringswet
aan de gewesten een algemene bevoegdheid toe inzake de aldaar bedoelde belastingen. Voor zover zij er niet anders over hebben beschikt,
moeten de Grondwetgever en de bijzondere wetgever worden geacht
aan de gewesten de volledige en exclusieve bevoegdheid toe te kennen
tot het uitvaardigen van de regels met betrekking tot het vaststellen
van de heffingsgrondslag, de aanslagvoet en de vrijstellingen inzake de
verkeersbelasting.
In dat geval is wel te letten op artikel 4, § 3 van de Bijzondere Financieringswet. Ingeval de belastingplichtige van deze belastingen een vennootschap, een autonoom overheidsbedrijf of een vereniging zonder
winstgevend doel met leasingactiviteiten is, is de uitoefening van deze
bevoegdheden afhankelijk van een voorafgaandelijk tussen de drie gewesten te sluiten samenwerkingsakkoord.
Bovendien geldt als aanknopingspunt voor de territoriale bevoegdheid
van de Vlaamse Gewest voor de verkeersbelasting de plaats waar de
natuurlijke persoon of rechtspersoon gevestigd is op wiens naam het
voertuig ingeschreven is of moet zijn of, wanneer de belastingschuldige, natuurlijke persoon of rechtspersoon, in België geen woonplaats
of maatschappelijke zetel heeft, de plaats van zijn verblijfplaats of voornaamste inrichting in België.
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Aldus dient onderzocht of het mogelijk is om op deze basis (zonder samenwerkingsakkoord) een heffing in te voeren ten aanzien van de wagens van personen die niet in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn. Wellicht stoot dat op een aantal bevoegdheidsrechtelijke beperkingen.
Wel belangrijk is dat de provincies, de agglomeraties en de gemeenten
niet gerechtigd zijn opcentiemen op de verkeersbelasting op de autovoertuigen of enigerlei belasting te heffen, behoudens wat betreft de
vaartuigen, de bootjes, de bromfietsen en de motorfietsen (artikel 42
Wetboek van 23 november 1965 van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen).
Indien de heffing als retributie wordt ingevoerd, kan worden gesteund
op artikel 2 van de Bijzondere Financieringswet, volgens hetwelk de eigen niet-fiscale ontvangsten verbonden aan de uitoefening van de door
of krachtens de Grondwet aan de Gemeenschappen en Gewesten toegekende bevoegdheden aan de bevoegde overheid toekomen.
Dit moet dan wel passen binnen de materiële bevoegdheden van de
Gewesten. Te dezen kan worden gewezen op de bevoegdheid van de
Gewesten inzake wegen en hun aanhorigheden (artikel 6, § 1, X, 1°
BWHI).
In dat geval is wel vereist dat de heffing wordt geconstrueerd als de
tegenprestatie van een door het Vlaamse Gewest geleverde dienst aan
de gebruiker van die dienst, waarbij die vergoeding in een redelijke verhouding moet staan tot de geleverde dienst. Een retributie kan worden
geherkwalificeerd indien niet is voldaan aan die voorwaarden; de
naamgeving als retributie is niet doorslaggevend.
De hoogte van de heffingen is om die reden wel beperkt.
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Van Eurovignet naar kilometerheffing in het complexe België
Auteur(s)

De Jonckheere, T., & De Jonckheere, M.

Publicatiedatum

2016

Onderwerp

Overzicht van de overgang van het Eurovignet naar een kilometerheffing voor zware vrachtwagens, met ook analyse van een toekomstige
wegenheffing voor personenwagens

Relevantie WP

WP 7
(WP 9)

Uitgangspunten en beperkingen

De bijdrage analyseert de overgang van het Eurovignet (o.b.v. Richtlijn
93/89/EEG) naar de kilometerheffing voor vrachtwagens (o.b.v. Richtlijn 1999/62/EG en – in Vlaanderen – de Vlaamse Codex Fiscaliteit) in
België. Voor beide systemen bespreken de auteurs het toepassingsgebied, de belastingplichtige, het belastbaar feit, de heffingsgrondslag/het tarief en de handhaving.
Ze staan eveneens stil bij de bevoegdheidsaspecten die aan de orde
zijn, afhankelijk van de kwalificatie als “eigenlijke” dan wel “oneigenlijke” gewestbelasting. Ook de repercussies op de vennootschapsbelasting (m.n. de aftrekbaarheid) worden besproken, net als de kwalificatie van de kilometerheffing als belasting dan wel retributie en de
problematiek van de gemeentelijke opcentiemen.
Verder staan zij stil bij een aantal juridische knelpunten van de kilometerheffing (in de huidige vorm, dus het voorstel tot wijziging d.d. 31
mei 2017 niet in aanmerking genomen).

Conclusie en resultaten

De auteurs uiten onder andere kritiek op de beperkte omschrijving van
het begrip “voertuig” (met een MTM < 3,5 ton); de mogelijke ongelijke
behandeling van buitenlandse transporteurs (vanuit de idee dat de
vermindering van de verkeersbelasting enkel ten goede komt aan de
Belgische transporteurs); de aftrekbaarheid van de kilometerheffing
als beroepskost; de mogelijke discriminaties in de keuze van de wegen
die aan de kilometerheffing worden onderworpen en de gebreken van
de facturatie- en betalingsmodaliteiten. Zij uiten ten slotte hun bezorgdheid vanuit de privacywetgeving en over de geldigheid van de
“on board unit” als meetinstrument. Hoewel in principe bedoeld t.a.v.
de kilometerheffing voor vrachtwagens, zijn dit ook nuttige aandachtspunten bij de juridische analyse van de wegenheffing voor
lichte voertuigen.
De auteurs staan bovendien kort stil bij de eventuele uitbreiding van
de kilometerheffing naar personenwagens. Deze uitbreiding doet volgens hen vragen rijzen naar de mate waarin de gebruikers van het
wegennet, ook in een gelijke mate de lasten van de kilometerheffing
zullen moeten dragen. De auteurs wijzen daarbij op een mogelijk ongelijke verdeling van deze lasten tussen weggebruikers die een bedrijfswagen hebben en zij die de kilometerheffing slechts gedeeltelijk
of helemaal niet als beroepskost in mindering zouden kunnen brengen
in de personenbelasting.
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The Reform of Directive 1999/62/EC, EU Competences, Subsidiarity, Proportionality
Auteur(s)

Nettesheim, M.

Publicatiedatum

2018

Onderwerp

Juridische analyse van en kritieken bij het voorstel tot wijziging van de
Tolrichtlijn

Relevantie WP

WP 7

Uitgangspunten en beperkingen

Op 31 mei 2017 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om
Richtlijn 1999/62/EC betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (de ‘Tolrichtlijn’), te wijzigen. In zijn uitvoerige analyse becommentarieert Nettesheim de voorgestelde wijzigingen aan de Tolrichtlijn,
die het toepassingsgebied ervan sterk uitbreiden en die de richtlijn in de
toekomst ook van toepassing maken op lichte voertuigen.
Nettesheim focust zich voornamelijk op de wettelijke basis waarop het
voorstel van de Europese Commissie is gebaseerd en de verenigbaarheid
van het voorstel met de Europese beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. De analyse bevat geen inhoudelijk oordeel t.a.v. de voorgestelde wijzigingen.

Conclusie en resultaten

Wat de wettelijke basis betreft, is het voorstel van richtlijn enerzijds gebaseerd op art. 91 VWEU (bevoegdheid van de EU over het “gemeenschappelijk vervoerbeleid”), en anderzijds op art. 113 VWEU (harmonisatie van wetgeving over bepaalde belastingen). Nettesheim is van mening dat het gros van de nieuwe bepalingen van het voorstel binnen deze
rechtsgrond passen. Hij meent echter dat de nieuwe regeling omtrent de
toeslag op de infrastructuurheffingen en de wijze waarop deze wordt
aangewend door de lidstaten (nieuw art. 7 septies volgens het voorstel)
niet op één van deze rechtsgronden kan gebaseerd worden, maar dat de
EU zich daarvoor integendeel dient te beroepen op art. 352 VWEU. Deze
“competence creep” is volgens hem problematisch, vooral vanuit politiek oogpunt (hoewel hij wel toegeeft dat dit niet zozeer problematisch
is vanuit de rechtspraak van het Hof van Justitie).
Het Europees principe van subsidiariteit houdt in dat een materie geregeld dient te worden op een zo laag mogelijk niveau waarop dit op een
efficiënte wijze kan gebeuren. M.a.w.: op gebieden die niet onder haar
exclusieve bevoegdheden vallen, kan de Unie slechts optreden voor zover de doelstellingen van dit optreden niet op het niveau van de lidstaten
(nationaal, regionaal of zelfs lokaal) kunnen worden bereikt (art. 5 lid 3
VEU). Nettesheim meent dat het voorstel van richtlijn niet te verantwoorden valt vanuit dit subsidiariteitsbeginsel. Hij wijst erop dat de Europese Commissie een aantal jaar geleden nog had benadrukt dat het
niet nodig was om een wegenheffing op personenwagens te reguleren
op EU-niveau. Bovendien wijst hij erop dat het voorstel van richtlijn de
lidstaten geenszins verplicht om een heffing op personenwagens in te
voeren, maar dat de EU dit domein anderzijds wel tracht te harmoniseren met verregaande regels. Volgens de auteur zijn er niet voldoende
voordelen die een optreden op EU-niveau kunnen verantwoorden.
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Volgens het proportionaliteitsbeginsel mag het optreden van de Uniewetgever niet verder gaan dat wat nodig is om de doelstellingen van de
EU-verdragen te bereiken (art. 5 lid 4 VEU). Dit komt ook tot uiting in de
keuze van wetgevingsinstrument: voor zover de doelstellingen hiermee
op afdoende wijze worden bereikt, moet de EU kiezen voor de minst restrictieve en minst harmoniserende maatregelen. Volgens Nettesheim is
het voorstel van richtlijn om meerdere redenen disproportioneel, o.a.
omdat het hele wegennetwerk van de lidstaten in het voorstel geviseerd
wordt en omdat het voorstel de intentie heeft om gebruiksrechten af te
schaffen, dit terwijl lidstaten wel vrij blijven om geen enkele vorm van
wegenheffing in te voeren.
Nettesheim bekritiseert dus (op een relatief uitgebreide en onderbouwde wijze) waarom het voorstel van richtlijn volgens hem problematisch is vanuit enkele fundamentele EU-principes.
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5 Financieel-economisch luik

Accelerating the transformation to a low carbon passenger transport system. The role of
car purchase taxes, feebates, road taxes and scrappage incentives in the UK
Auteur(s)

Brand, C., Anable, J., & Tran, M.

Publicatiedatum

2013

Onderwerp

Fiscale maatregelen om broeikasgassen te verminderen

Relevantie WP

WP 6
WP 8

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunten: In de paper wordt voor verschillende types belastingen onderzocht in welke mate ze aan de volgende vereisten voldoen:
1) Het verminderen van de uitstoot van uitlaat- en broeikasgassen overheen de totale life cycle van een wagen;
2) Budgetneutraliteit voor de overheid;
3) Geen tegengestelde (adverse) effecten op het bezit en gebruik
van de wagen.
Beperkingen: De verschillende belastingen worden voornamelijk in isolatie bestudeerd. De auteurs erkennen dat een combinatie van verschillende maatregelen mogelijks de beste oplossing is en dat er verder onderzoek gedaan kan worden in deze richting.

Conclusie en resultaten

Algemeen: De belangrijkste beleidsimplicatie is dat, om zowel de directe als de indirecte uitstoot van broeikasgassen door de vervoerssector te verminderen, de regeringen zich moeten concentreren op het
ontwerpen van stimuleringsregelingen met sterke prijssignalen ex ante.
Deze prijssignalen moeten "koolstofarm" belonen en "koolstofbelastend" straffen.
Beleidsinstrumenten moeten ook in een vroeg stadium (ontwerpfase)
worden onderworpen aan een onderzoek naar de gevolgen op langere
termijn op vlak van inkomsten en uitgaven van de overheid en er moet
aandacht worden besteed aan de noodzaak van flankerende maatregelen om enerzijds de totale inkomsten te verhogen en anderzijds de
marginale kosten van het rijden in stand te houden.
Specifieke bevindingen:
- Maatregelen in de vorm van ‘car purchase feebates’ blijken
het meest effectief te zijn in het stimuleren van groene
technologische ontwikkelingen en het verminderen van
life cycle uitstoot van wagens. Indien deze feebates doordacht ontwikkeld worden (en worden aangepast doorheen
de tijd) zorgen ze ervoor dat consumenten niet overladen
worden met een hele reeks andere belastingen. Daarnaast
is deze maatregel, indien goed uitgewerkt, budgetneutraal.
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-

-

Een systeem waarin de wegbelasting sterk afhankelijk is van
de mate van uitstoot van de wagen (highly graduated road
taxes or VED) kan ook succesvol zijn voor het verminderen
van de uitstoot, maar ondanks dat het een handige inkomstenstroom genereerd voor de overheid (die dan kan worden gebruikt voor groene initiatieven), stoot deze belasting
vaak op verzet van bestuurders, doordat het wordt gezien
als een extra taks op motorvoertuigen (context UK).
Schrootschema’s (scrappage schemes) waarin gebruikers financieel aangemoedigd worden om hun oude wagen in te
ruilen voor een nieuwe, blijken weinig effectief in het licht
van de doelstellingen en kunnen de life cycle uitstoot van
wagens zelfs verhogen.
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Mileage-Based Road User Charges
Auteur(s)

Kirk, R., & Levinson, M.

Publicatiedatum

2016

Onderwerp

Kilometerheffing als alternatief/complement voor brandstofheffingen
in de Verenigde Staten

Relevantie WP

WP 6
WP 4
WP 5

Uitgangspunten en beperkingen

Gezien inkomsten uit accijnzen op brandstof onvoldoende zijn om de
investeringen in het transportbeleid in de Verenigde Staten te financieren, wordt gedacht aan kilometerheffing als een alternatieve of
aanvullende belasting. De paper vermeldt een aantal potentiële nadelen van kilometerheffing, waaronder:
- Bezorgdheden i.v.m. privacy (in geval van GPS lokalisatie);
- Hogere kosten voor de uitrol van het systeem, het innen van
tolgelden en handhaving;
- De administratieve uitdagingen door het groot aantal voertuigen;
- Politieke tegenkanting.
Daarnaast worden een aantal casestudies beschreven van kleinschaligere kilometerheffingssystemen in de Verenigde Staten en het buitenland.
Beperking: De paper vormt vooral een vergelijking van een potentieel
nieuw systeem met de huidige brandstofaccijnzen en blijft op de vlakte
m.b.t. de details van kilometerheffing.

Conclusie en resultaten

-

Op mogelijke oplossingen voor het privacy issue wordt niet
dieper ingegaan. Wel wordt gesteld dat privacy issues vaak
aan de basis liggen voor politieke tegenkanting voor een
kilometerheffingssysteem in de ontwerpfase.

-

Ervaringen in de VS en andere landen leren dat de administratie- en handhavingskosten m.b.t. het innen van kilometerheffing in een vork van 5% tot 13% van de inkomsten
liggen.
• Ook wanneer de berekening van de verschuldigde heffing gebeurt op basis van de kilometerregistratie door
OBU’s, worden de kosten op minimaal 5% van de inkomsten geschat.
• Bestaande tolsystemen (<> kilometerheffing) in de VS
rapporteren kosten voor facturatie en inning van 7%12%.
• Vergoedingen voor krediet- en bankkaarten bedragen
ongeveer 3,45% van de inkomsten.
• Het innen van heffingen van mensen zonder bankkaart
of bankrekening vormt een potentieel probleem in de
VS.
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•

-

Leakage rates bedragen 5%-10% voor de bestaande tolen heffingssystemen in de Verenigde Staten.

Een mogelijk alternatief voor kilometerheffing via een
OBU is dat de gereden kilometers worden afgeleid bij een
tankbeurt a.d.h.v. het verbruik en de getankte hoeveelheid.
Dit laat echter geen enkele differentiatie in tarieven toe.

Detailcijfers per casestudie worden niet weergegeven in dit analyse verslag.
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KPMG toll benchmarking study: an evolution of tolling
Auteur(s)

KPMG International (Beaty, S.)

Publicatiedatum

2015

Onderwerp

Benchmarkstudie naar verschillende tolsystemen bij meer dan 40 tolheffingsinstanties.
In dit luik ligt de focus op het bepalen van een tarief en de exploitatie van
het systeem ( de vermelding onder ‘Technisch luik’)

Relevantie WP

WP 3
WP 6

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunten: De benchmarking studie geeft een overzicht van enerzijds ‘best-practices’ en anderzijds benchmarkingdata die de lezer in
staat stellen verschillende componenten van tolheffingssystemen met
elkaar te vergelijken.
Beperkingen: Door de verscheidenheid aan tolheffingssystemen komt
de vergelijkbaarheid van de data soms in het gedrang. De studie geeft
echter een breed overzicht van verschillende tolheffingssystemen, zowel door private als publieke partijen. De publieke partijen opereren
vaak onder concessie.
Bevindingen zijn grotendeels gebaseerd op survey onderzoek en niet op
een diepgaande kwantitatieve studie. Bevindingen zijn eerder indicatief
en richtinggevend.
De belangrijkste bevindingen en trends met betrekking tot prijszetting
en exploitatie van het systeem kunnen als volgt worden samengevat:
Evolueren in de richting van markt-gebaseerde prijszetting:
- 80% van de tolheffers heeft te maken met een vastgelegde
prijs (door een autoriteit of via een contract). Zij zijn aangewezen op kostenreducties om hun marges te verbeteren.
- 60% van de tolheffers is vragende partij voor meer flexibiliteit in het zelf bepalen van hun prijzen.
Een breed gamma aan inningsmethoden:
- Er bestaat een breed gamma aan inningsmethodes:

Conclusie en resultaten

-

De meeste tolheffers gebruiken een combinatie van inningsmethoden.
75% van de tolheffers laat nog steeds cashbetalingen of betalingen via een ATM toe.
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Het innen van tolgelden moet nog steeds het hoofd bieden aan allerhande uitdagingen:
- De voornaamste uitdagingen zijn stijgende kosten verbonden aan inning, zwartrijders, uitdagingen op vlak van wetgeving of politieke tegenkanting en technologische problemen:

Interoperabiliteit wordt steeds crucialer:
- 65% van de tolheffers geeft aan interoperabel te zijn met andere tolagentschappen.
- Interoperabiliteit wordt geregeld via diverse technologische
platformen. 64% van de tolheffers geeft aan gebruik te maken van intelligente transport systemen (ITS).

Indien er wordt samengewerkt met andere tolagentschappen worden er vaak overeenkomsten gesloten tussen verschillende service providers m.b.t. wie het risico draagt ingeval er niet geïnd kan worden.
Open Road Tolling wordt steeds populairder:
- ORT = Een elektronisch systeem waarbij bestuurders worden
geregistreerd en tolgelden worden geïnd, zonder dat de bestuurder moet stoppen, vertragen of aanschuiven.
- ORT wordt gezien als één van de belangrijkste toekomstige
hefbomen om tolheffing meer kostenefficiënt te maken.
35% van de tolheffers geeft aan dat OTR deel uitmaakt van
hun toekomstige strategische focus, terwijl 76% aangeeft
cash te willen bannen als betalingsmethode.
-
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UK transport for London, Publications and reports regarding the congestion charge
Auteur(s)

UK Transport for London

Publicatiedatum

variërend

Onderwerp

Verschillende documenten gerelateerd aan de invoering en de exploitatie van een congestieheffing in Londen.

Relevantie WP

WP 6*
WP 4
WP 9
WP 11
Onderdeel 2

Uitgangspunten en beperkingen

Londen communiceert zeer open naar burgers m.b.t. haar congestieheffingssysteem. Daartoe publiceert het een hele reeks documenten
om de bevolking te informeren. Deze documenten omvatten onder
meer:
1. Documentatie rond de werking van het systeem en periodieke updates van deze documentatie;
2. Stakeholderconsultatie en motivatie rond het opheffen van
de extensie (Western Extension Zone) van de congestieheffingszone in 2011;
3. Monitoringsrapporten en onderzoeksrapporten m.b.t. de
werking van het systeem;
4. Factsheets rond de werking en de exploitatie van het systeem tot en met vandaag
Volgende bespreking geeft een overzicht van de informatiesoorten die
de documenten bevatten. Voor de gedetailleerde inhoud van de documenten wordt verwezen naar de bron.

Conclusie en resultaten

1. Documentatie rond de werking van het systeem en periodieke updates van deze documentatie
Deze documentatie omvat onder meer:
- Het geografisch toepassingsgebied;
- De verschillende voertuigen onderworpen en vrijgesteld
van de heffing;
- Informatie rond het betalen en eventueel terugvorderen
van verschuldigde heffing;
- Informatie rond de sancties ingeval van niet naleving van
de regels van het systeem.
2. Stakeholderconsultatie en motivatie rond het opheffen van de extensie van de congestieheffingszone in 2011
- Resultaten van een consultatieronde bij verschillende stakeholders rond het opheffen van de WEZ;
- Inzicht in de belangrijkste vragen en antwoorden die gegeven werden tijdens de stakeholderconsultatie;

Uitrol van een systeem van wegenheffing: reeds uitgevoerde onderzoek (OIWP1)
Pagina 148 van 162

-

Overzicht van de mogelijk gevolgen van het opheffen van
de WEZ.
3. Monitoringsrapporten en onderzoeksrapporten m.b.t. de werking
van het systeem in aanloop naar de uitbreiding (WEZ) in 2008
- 6 monitoringsrapporten (2003-2008) met cijfers rond verkeerspatronen, congestievorming, het openbaar vervoer,
de impact van congestieheffingen op het bedrijfs- en economisch landschap, ongeval cijfers, handhaving, milieu impacten, kosten, baten en inkomsten van het systeem.
- Onderzoeksrapporten m.b.t. de elasticiteit van de vraag
naar verplaatsingen met de wagen naar Centraal Londen
(2008)
4. Factsheets rond de werking en de exploitatie van het systeem tot en
met vandaag.
Deze bevatten allerhande cijfers
- Gemiddelde aantal geïnde heffingen
- Gemiddeld geïnd bedrag
- Gemiddeld aantal taxi’s
- Gemiddeld aantal verhuurde voertuigen dat de zone
binnenkomt
- Aantal webhits
- Aantal oproepen in het callcenter
- Gebruikte betaalmethoden
- Aantal toegekende kortingen
- - Cijfers rond handhaving (aantal PV’s, …)
*

Werd geklasseerd in dit luik door de grote relevantie van de cijfergegevens uit de factsheets voor WP6
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6 Participatie, Communicatie en draagvlakvorming luik

A political economy model of road pricing
Auteur(s)

De Borger, B. & S. Proost

Publicatiedatum

2012

Onderwerp

Evaluatie omtrent het draagvlak voor rekeningrijden in Londen en
Stockholm.

Relevantie WP

Onderdeel 2
WP 8

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunt: Het model in de studie tracht een verklaring te geven
voor de praktische invoering van rekeningrijden. Hierbij worden Londen
en Stockholm als relevante voorbeelden besproken.
Het model biedt een mogelijke verklaring voor de empirische vaststelling dat de invoering van rekeningrijden in Londen en Stockholm gepaard gaan met aanzienlijke investeringen en subsidies in het openbaar
vervoer.

Conclusie en resultaten

Er was vóór de invoering van rekeningrijden ook een wijdverspreid verzet tegen rekeningrijden. Het draagvlak is in de loop der tijd gegroeid
nadat rekeningrijden ingeburgerd geraakten. Het model toont aan dat
de onzekerheid bij automobilisten zich tot een meerderheid vormt voor
rekeningrijden wordt ingevoerd, maar deze groep verminderd na invoeging van het rekeningrijden.
De ex ante meerderheid die tegen rekeningrijden is impliceert dat er
geen meerderheid is voor het organiseren van een experiment dat de
individuele onzekerheid zou wegnemen. Dit kan de organisatie van experimenten door de overheid tegen de wil van de bevolking verklaren,
en gebeurde onder andere in Stockholm.
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The political economy of cordon tolls
Auteur(s)

De Borger, B., & Russo, A.

Publicatiedatum

2018

Onderwerp

Mogelijke conflicten naar aanleiding van een cordonheffing in stedelijke gebieden

Relevantie WP

Onderdeel 2
WP 8

Uitgangspunten en beperkingen

Het implementeren van rekeningrijden (via afstandsmetingen) is vaak
technisch moeilijker toepasbaar in druk bevolkte gebieden. Daarom
wordt cordonheffing vaak gezien als een makkelijker implementeerbare manier van wegenheffing in stedelijke gebieden (Londen, Milaan,
Stockholm, Singapore, …).
Vaak is het echter niet de technologie die een struikelblok vormt voor
de invoering van een cordonheffing, maar de verschillende conflicten
die ontstaan n.a.v. deze tolheffing. Zo zijn er, bij het invoeren van een
cordonheffing, belangenconflicten die het publiek draagvlak voor het
cordon onderuit kunnen halen. Deze belangenconflicten situeren zich
tussen:
- Pendelaars binnen en pendelaars buiten het cordon;
- Gebruikers van de wagen en gebruikers van het openbaar
vervoer;
- Rijken en armen;
- Wanneer de tol zich vertaalt in verschillen in huurprijzen
voor huizen binnen versus buiten het cordon: eigenaars en
huurders.

Conclusie en resultaten

Volgende belangconflicten leiden ertoe dat het publiek draagvlak voor
cordonheffing vaak laag is:
1) Pendelaars buiten het cordon zijn vragende partij voor een tol
die lager is dan het sociaal optimum en percipiëren de tol dus
als te hoog. Zij zijn immers de enigen die de tol moeten betalen.
2) Rijke automobilisten zijn vragende partij voor een tol hoger dan
het sociaal optimum, aangezien het verkeer voor hun niet genoeg afneemt door de te laag gepercipieerde tol.
3) Pendelaars die reeds de bus namen, ervaren enkel een toegenomen drukte als resultaat van de tol.
4) Als de heffing leidt tot hogere huurprijzen in het cordon, zullen
enkel degene die vastgoed bezitten in het cordon de heffing
ondersteunen.
Een mogelijke mitigerende maatregel om het verzet tegen tolheffing
tegen te gaan, is het investeren van de tolgelden in openbaar vervoer.
Tot slot blijkt het makkelijker om publieke steun te krijgen voor een
cordonheffing in het stadscentrum dan voor een cordonheffing in de
buitenwijken.
(Deze voorspellingen worden bevestigd wanneer het theoretisch model
wordt getoetst aan de case studie van Milaan).
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The Stockholm congestion charges: an overview

Auteur(s)

Eliasson, J.

Publicatiedatum

2014

Onderwerp

Overzicht van beleidsimplicaties omtrent de invoering van een congestieheffing in Stockholm

Relevantie WP

Onderdeel 2
WP 10

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunt: Het doel van dit verslag is een overzicht te geven van de
lessen die uit de invoering van de congestieheffing in Stockholm kunnen worden getrokken.
Ondanks groeiende problemen met congestie en luchtkwaliteit in de
stad, en investeringen op de weg of in het openbaar vervoer, die
hoogstwaarschijnlijk niet voldoende zullen zijn om de congestie en milieu problemen aan te pakken, aarzelen steden met het invoeren van
congestietarieven. De laatste jaren lijkt het er echter op dat dit aan het
veranderen is. Zo hebben de steden als: Londen (2003), Stockholm
(2006), Durham (2002), Milaan (2008), Rome (2001), Göteborg (2013)
en Valletta (2007) een vorm van heffingen of vergunningen ter bestrijding van congestie en/of milieu ingevoerd.
De congestieheffing in Stockholm heeft tot een aanzienlijke vermindering van de congestie geleid, en heeft ook woelig politiek debat overleeft in 2006 - waarin de heffing zelf tijdelijk is op non-actief werd gezet
- en uiteindelijk door meer dan twee derde van de bevolking wordt gesteund. De voornaamste lessen die moeten worden meegenomen zijn:

Conclusie en resultaten

1. Het technische systeem werkte vanaf het begin
Het aantal verkeerde identificaties was uiterst laag, en vanuit het perspectief van de gebruiker werkte alles naadloos. De administratie heeft
ook grote inspanningen gedaan om een klantvriendelijk systeem te ontwikkelen.
2. De voorlichtingscampagne had gewerkt
De mensen wisten wat ze moesten doen. Te verwachten problemen
met mensen die niet wisten dat ze moesten betalen, of niet wist hoe te
betalen, kwamen niet voor.
3. Zichtbare vermindering van congestie
De verbeteringen in reistijden en de stedelijke omgeving waren vanaf
het begin zichtbaar was. De verbazing van het zien van bijna lege straten tijdens de spits, voornamelijk in de eerste maanden, kan niet genoeg benadrukt worden. Hierdoor werd de potentie van rekeningrijden

Uitrol van een systeem van wegenheffing: reeds uitgevoerde onderzoek (OIWP1)
Pagina 152 van 162

overweldigend bewezen, en de negatieve argumenten verschoven van
"het zal niet werken" naar andere, vaak constructievere, argumenten.
4. Uitgebreide en wetenschappelijke evaluatie
Zelfs indien de effecten zichtbaar zijn, moet men de harde cijfers over
de vermindering van verkeersvolumes en congestie benadrukken.
Hierin moeten zoveel mogelijk professionele en onafhankelijk onderzoekers, met verschillende achtergronden en organisaties, in staat zijn
uit te leggen en te evalueren wat de effecten van de congestieheffing
zijn. Hoe sterker hierdoor de bewijslast van de positieve effecten van
de congestieheffing aangroeit, hoe moeilijker hier tegenover een discours kan worden opgestart.
5. Duidelijke doelstellingen
Het systeem had duidelijke en meetbare doelstellingen - vermindering
van congestie en verbetering van het milieu in de binnenstad - en het
systeem werd zichtbaar met deze doelstellingen in het achterhoofd
ontworpen. Bovendien zijn aan deze doelstellingen voldaan.
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Is congestion pricing fair? Consumer and citizen perspectives on equity effects
Auteur(s)

Eliasson, J.

Publicatiedatum

2016

Onderwerp

De eerlijkheid van congestieheffingen vanuit zowel eigen belang als
maatschappelijk belang

Relevantie WP

Onderdeel 2

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunt: De paper evalueert of congestieheffingen beschouwd
kunnen worden als eerlijk. Hierbij worden twee standpunten ingenomen. Enerzijds wordt gekeken vanuit het standpunt van de ‘klant’, anderzijds vanuit het standpunt van de ‘inwoner’.
Voor klanten (~focus op eigenbelang) zijn volgende elementen belangrijk: ‘veranderingen in reiskosten’, ‘veranderingen in reistijden’ en
‘voordelen die ze halen uit de bestedingen van de heffing (bijvoorbeeld
een beter openbaar vervoer).
Voor inwoners (~focus op maatschappelijk belang) zijn volgende elementen belangrijk: ‘billijkheid’, ‘procedurele eerlijkheid’ en ‘impact op
omgevings- en milieuproblematieken’
De studie maakt gebruik van surveydata in Stockholm, Göteborg, Helsinki en Lyon.

Conclusie en resultaten

De belangrijkste conclusies vanuit het klantenperspectief zijn:
- Betaalde tolgelden zijn sterk gecorreleerd met het inkomen: grootverdieners betalen meer tol.
- Wanneer de betaalde tolgelden worden geschaald als percentage van het inkomen, blijkt echter dat lage inkomens
procentueel meer betalen (~regressieve heffing).
- De aanwendingen van tolgelden bepalen dus in grote mate
hoe eerlijk heffingen zijn vanuit klantenperspectief. Indien
tolgelden niet aangewend worden om een inkomsten(her)verschuiving van arm naar rijk te bewerkstelligen,
kunnen ze als ‘oneerlijk’ gezien worden.
- Wanneer alle elementen uit het klantenperspectief (niet
louter de betaalde tolgelden) in overweging worden genomen (toegang tot de wagen, waarde van tijdsbesparingen,
aantal verplaatsingen) is de taks progressief, hoe meer je
verdient, hoe meer de taks je proportioneel kost.
- Zowel lage inkomens als hoge inkomens passen hun gedrag
aan bij het invoeren van een congestieheffing.
- Toevoegen van een vrijstelling voor bedrijfswagens draagt
bij tot de regressiviteit van het systeem (lage inkomens worden dan proportioneel zwaarder getroffen).
De belangrijkste conclusies vanuit het inwonersperspectief zijn:
- De mate waarin een congestieheffing als eerlijk wordt beschouwd vanuit maatschappelijk perspectief, hangt echter
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-

niet sterk of nauwelijks samen met de inkomenscategorie.
De onderlinge verschillen zijn klein.
De beperkte verschillen die bestaan, zijn in het voordeel van
mensen met een gemiddeld inkomen, voor hen blijken congestieheffingen het eerlijkst vanuit maatschappelijk standpunt.
Het is dus niet zo dat congestieheffingen meer beantwoorden aan datgene dat hoge inkomens percipiëren als eerlijk
(vanuit een maatschappelijk perspectief).
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Cost Distribution and the Acceptability of Road Pricing
Auteur(s)

Percoco, M.

Publicatiedatum

2017

Onderwerp

De impact van de kostendistributie op het draagvlak voor wegenheffing

Relevantie WP

Onderdeel 2
(WP 8)

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunt: Het publiek draagvlak voor een wegentaks wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder de verwachtingen van de
inwoners over de toekomstige verkeerssituatie, het bewustzijn van de
relevantie van de wegenheffing, vertrouwdheid met het debat rond
wegenheffing, gepercipieerde eerlijkheid, milieuoverwegingen, afhankelijkheid van de wagen en de uitkomst van een proefperiode.
Deze paper toont aan dat naast de bovengenoemde elementen ook
de statistische distributie van de kosten gerelateerd aan de invoering
van een wegentaks belangrijk is voor het de bepaling van een publiek
draagvlak en de resultaten van een potentieel referendum.

Conclusie en resultaten

Indien de ‘mediane stemgerechtigde’ een hogere marginale kost per
gereisde kilometer heeft dan de ‘gemiddelde stemgerechtigde’ (dit
impliceert bijvoorbeeld dat de mediane stemgerechtigde minder afhankelijk is van de wagen dan de gemiddelde stemgerechtigde of dat
een extra kilometer reizen voor hem duurder is dan voor de gemiddelde inwoner), dan zullen er meer mensen voor dan tegen invoering
stemmen.
Hoe hoger het verschil in marginale kosten tussen de mediane versus
de gemiddelde stemgerechtigde (=hoe groter deze heterogeniteit in
kosten), hoe groter het publieke draagvlak.
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Income and access inequalities of a cordon pricing
Auteur(s)

Souche, S., Mercier, A., & Ovtracht, N.

Publicatiedatum

2015

Onderwerp

Impact van cordonheffing op inkomensongelijkheid en toegankelijkheid
van stedelijke gebieden

Relevantie WP

Onderdeel 2
WP 4
(WP 8)

Uitgangspunten en beperkingen

De paper onderzoekt de impact van wegenheffing (in deze paper cordonheffing) op twee soorten ongelijkheden aan de hand van verschillende ongelijkheidsindicatoren. In de eerste plaats gekeken naar de impact op de inkomensongelijkheid. Daarnaast wordt gekeken naar de
impact op de toegang tot de stedelijke gebieden (‘acccessibility’ ~ benodigde tijd om de verplaatsing naar het centrum te maken) waar het
cordon geldt en of de ongelijkheid daar verder toeneemt.
Beperkingen: Inkomensongelijkheid wordt uitsluitend gemeten aan de
hand van de Gini coëfficiënt. De auteurs erkennen dat extra maatstaven
voor inkomensongelijkheden de resultaten zouden versterken.

Conclusie en resultaten

De resultaten van de paper zijn in lijn met de rest van de literatuur rond
dit onderwerp en bevestigen dat het heffen van tol de ongelijkheden
verhoogt. Meer specifiek:
- De inkomensongelijkheid neemt het meeste toe voor bewoners in het absolute centrum van het cordon en vlak
buiten het cordon (binnenste en buitenste ring), aangezien
voor deze mensen de tijdswinsten niet opwegen tegen de
extra reiskosten.
- Door het heffen van de tol worden vooral de centrale zones
binnen het cordon toegankelijker, de impact op de zones
buiten het cordon in kleiner.
- Het heffen van de tol maakt jobs in het centrum van de stad
toegankelijker/aantrekkelijker. Gebieden waar de initiële
toegankelijkheid sterk gelimiteerd was door de congestie
(initieel grote tijdsverliezen om er te geraken), zien de
grootste vooruitgang.
- De totale aantrekkelijkheid (combinatie van reistijd en
reiskost) van jobs buiten het centrum neemt af, aangezien
de beperkte toegenomen toegankelijkheid niet opweegt tegen de extra kost dit aantal jobs te berekenen.
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Hoe rechtvaardig is Anders Betalen voor Mobiliteit?
Auteur(s)

Tertoolen, G., Moret, M.

Publicatiedatum

2008

Onderwerp

Gepercipieerde rechtvaardigheid van het ABvM systeem door toekomstige
gebruikers.

Relevantie WP

Onderdeel 2
WP 8
WP 10
In dit artikel wordt ingegaan op hoe rechtvaardig automobilisten de voorgenomen invoering van de ABvM kilometerheffing in Nederland vinden.
Deze invoering werd vooropgesteld voor 2012.

Uitgangspunten en
beperkingen

Er wordt niet enkel gekeken naar hoe rechtvaardig men het principe van
ABvM vindt, maar ook naar hoe rechtvaardig men vindt dat het besluitvormingsproces rond deze invoering is verlopen.
Globaal blijkt dat sommige aspecten van Anders Betalen voor Mobiliteit
(ABvM) door veel mensen als rechtvaardig worden gezien, zoals het meer
betalen bij meer autogebruik en/of milieuvervuiling. Andere aspecten, zoals
het meer betalen in de spits en in de Randstad (~een ring van verstedelijking
in centraal Nederland rondom een meer landelijk gebied), worden niet eenduidig als rechtvaardig beschouwd.

Met betrekking tot de rechtvaardigheid van het proces van besluitvorming
kan worden geconcludeerd dat het merendeel van de ondervraagde automobilisten een negatief beeld hiervan heeft. Ze voelen zich weinig betrokken
in de besluitvorming en kunnen zich niet geheel vinden in hoe het proces
Conclusie en resultaverloopt.
ten
In de acceptatie en tevredenheid rond het principe van ABvM is er niet alleen gekeken naar rechtvaardigheid. Er is ook gekeken naar de voorspellende waarde van zowel de eigen individuele belangen als de belangen voor
het collectief in termen van milieu en algemene bereikbaarheid.
De resultaten van dit onderzoek suggereren dat het verwachte effect voor
het collectief veruit de belangrijkste voorspeller is voor zowel acceptatie
als tevredenheid rond het besluit, meer nog dan principes van rechtvaardigheid. Individuele belangen lijken minder van belang te zijn in de voorspelling van zowel acceptatie als tevredenheid rond het besluit.
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Who has the right to travel during peak hours? On congestion pricing and ‘desirable’ travelers
Auteur(s)

Vanoutrive, T., & Zijlstra T.

Publicatiedatum

2018

Onderwerp

Wie heeft het recht om te rijden tijdens de spitsuren?

Relevantie WP

Onderdeel 2
(WP 4)

Uitgangspunten en beperkingen

Uitgangspunt: Het achterliggend idee van congestieheffing is het reduceren van verkeer op spitsmomenten. In de meeste studies en papers wordt de vraag ‘wie heeft het recht om te rijden tijdens piekuren’
beantwoord aan de hand van een onpersoonlijk en anoniem concept,
namelijk de betalingsbereidheid van de reizigers. Zij die bereid zijn extra te betalen om in de spitsuren te rijden, kunnen dat ook.
Men kan de vraag ook omdraaien en zich afvragen ‘wie heeft het
meeste nood om in de spits te rijden’. Ook deze vraag zou kunnen worden beantwoord aan de hand van de betalingsbereidheid, door te stelen dat mensen die het meeste nood hebben om in de spits te rijden
hier ook het meeste voor willen betalen. Deze paper hanteert echter
een experiment waarin aan andere mensen (buitenstaanders) wordt
gevraagd wie in hun ogen het meeste recht heeft om tijdens spitsuren
te rijden. Op deze manier wordt de betalingsbereidheid van de reiziger
buiten spel gezet.
Beperking: De paper geeft geen antwoord op de vraag in welke mate
deze mening van buitenstaanders meegenomen dient te worden bij het
vastleggen van het transportbeleid.

Conclusie en resultaten

Er worden twee vragen gesteld tijdens het experiment, namelijk 1) wie
heeft het meeste recht om zich tijdens de spitsuren met de auto te verplaatsen en 2) wie heeft het meeste recht om zicht tijdens de spitsuren
met de trein te verplaatsen.
Uit het experiment blijkt dat buitenstaanders van mening zijn dat volgende personen het recht hebben om zich tijdens te spits met de wagen te verplaatsen:
- Mensen die een auto delen (carpoolers, meerdere passagiers per wagen) en pendelaars (bestemming werk), in tegenstelling tot mensen die reizen voor ontspanning;
- Mensen waarvoor het nemen van alternatieve vervoersmiddelen een sterke toename in reistijd zou betekenen in
tegenstelling tot mensen die via alternatieve vervoersmiddelen even snel ter plaatse raken.
Uit het experiment blijkt dat buitenstaanders van mening zijn dat volgende personen het recht hebben om zich tijdens te spits met de trein
te verplaatsen:
- Mensen die zich, indien de trein geen optie is, alleen met de
wagen zouden verplaatsen, in tegenstelling tot mensen die
over carpool alternatieven beschikken of ook een latere/vroegere trein kunnen nemen;
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Mensen die hun eigen ticket betalen, in tegenstelling tot
mensen die niet zelf betalen;
Mensen die onderweg zijn naar het werk of naar een examen, in tegenstelling tot mensen die onderweg zijn voor
hun opleiding of om een ziek persoon te bezoeken.
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7 Conclusie

Dit analyseverslag geeft een samenvattend overzicht van de bestaande (academische) literatuur rond
wegenheffing die in het kader van deze opdracht als relevant wordt beschouwd.
De belangrijkste bevindingen uit de verschillende wetenschappelijke studies en papers werden thematisch gebundeld in 5 domeinen of “luiken”: een algemeen, technisch -, juridisch - , financieel-economisch luik en een luik rond participatie, communicatie en draagvlakvorming. Deze studies en papers
werden gegroepeerd naargelang de belangrijkste focus van de geanalyseerde artikels, aangezien in
sommige gevallen meerdere thema’s (en werkpakketten) aan bod komen. In volgende alinea’s wordt
per domein een overzicht gegeven van de voornaamste onderwerpen die werden besproken.
Het algemeen luik geeft een overzicht van de literatuur interessant voor alle werkpakketten. Hier werd
bijvoorbeeld algemene achtergrondinformatie over de verschillende aspecten van een systeem van
Wegenheffing opgenomen, alsook studies die de resultaten van concrete internationale cases bespreken.
De literatuur opgenomen in het technisch luik vormt een eerste belangrijke input voor een onderbouwde keuze m.b.t. de architectuur van de oplossing voor de Wegenheffing en de handhaving, en
dit voor onderwerpen als technologische uitwerking, tarificatie, implementatieplan, handhaving, data
privacy, robuustheid naar de toekomst toe, uitbreidbaarheid, etc. van de verschillende heffingsvormen.
In dit luik werd bijvoorbeeld literatuur opgenomen over de verschillende vormen van wegenheffing:
tolheffing, zoneheffing, cordonheffing, (slimme) kilometerheffing en diverse vormen van spitsheffing.
Daarnaast beschrijft de literatuur ook de effecten van deze vormen van Wegenheffing op vlak van
welzijn, verkeersvolumes (congestie), milieu, ruimtelijke distributie (stad versus platteland), inkomensgroepen (hoge versus lage inkomens), sociaal kapitaal (bezoeken aan familie en vrienden), inkomsten
en exploitatiekosten, publiek- en politiek draagvlak en de gevolgen voor transportplanning. Hierbij
maakt de literatuur o.a. gebruik van benchmarkanalyses tussen verschillende (Europese) steden om
als best-practices te dienen, en om beleidsimplicaties aan te reiken die in overweging kunnen worden
genomen bij het verder uitwerken van een wegenheffingssysteem in Vlaanderen.
Vanuit een breder perspectief onderzoekt de opgenomen literatuur bijvoorbeeld ook de vergroening
van de fiscaliteit. Hierin wordt de mogelijkheid om een verschuiving door te voeren van belastingen
op arbeid naar belastingen op milieuvervuiling (groene taxshift) besproken, of wordt een overzicht van
de verschillende belastingen die de Vlaanderen tout court kan inzetten om de fiscaliteit effectief en
efficiënt te vergroenen. Bij het invoeren of verschuiven van (nieuwe) belastingen heerst ook de vraag
wie er uiteindelijk “opdraait” voor deze extra belastingen, vandaar dat er ook literatuur is opgenomen
die de distributie-effecten (impact op welvaart van verschillende bevolkingsgroepen) van verschillende belastingen gerelateerd aan wagenbezit bespreekt.
Het juridisch luik behandelt een aantal belangrijke overwegingen vanuit juridisch standpunt. Ten eerste zullen de bevoegdheidsgrenzen van het Vlaamse Gewest afhankelijk zijn van de wijze waarop de
heffing zal worden ingevoerd. De opgenomen literatuur maakt een algemeen onderscheid tussen de
kwalificatie van de heffing als belasting of als retributie. Daarnaast moet rekening gehouden worden
met het voorstel tot wijziging van de Europese Tolrichtlijn, dat momenteel op tafel ligt. Tot slot rijkt
de literatuur in het juridisch luik diverse aandachtspunten aan die meegenomen dienen te worden
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tijdens deze opdracht, o.a. de repercussies op de vennootschapsbelasting, bezorgheden vanuit de
privacy wetgeving, overwegingen met betrekking tot het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel en de verdeling van de lasten tussen weggebruikers met en zonder bedrijfswagen.
De papers uit het financieel-economisch luik gaan dieper in op het marktmodel en de financiële haalbaarheid van de verschillende systemen van Wegenheffing. Hierbij wordt o.a. notie gemaakt van budgetneutraliteit en wordt eveneens gewezen op het belang van de volledigheid van het financieel model om alle relevante inkomsten- en kostenposten te vatten. Daarnaast toont de literatuur aan dat er
een grote diversiteit bestaat omtrent de invulling van het marktmodel binnen verschillende systemen
van wegenheffing. De afweging tussen taken die de overheid in eigen beheer uitvoert en taken die
worden uitbesteed aan verschillende service providers bepaalt enerzijds de hoogte van de verschillende inkomsten en kosten voor de overheid en anderzijds de tijdsstructuur van deze inkomsten en
kosten.
De studies en papers die handelen rond participatie, communicatie en draagvlakvorming tonen aan
dat het publiek en politiek draagvlak voor wegenheffing een nodige voorwaarde zijn om een systeem
succesvol te implementeren. In het verleden bleek immers dat conflicten op verschillende niveaus het
grootste struikelblok vormen voor de invoering van een systeem van wegenheffing. Binnen de literatuur worden een aantal determinanten van dit draagvlak geïdentificeerd waaraan ook binnen deze
opdracht aandacht zal worden besteed. Zo zijn bv. de aanwending van de tolgelden, de impact op het
congestieniveau (effectiviteit) en de mate van regressiviteit van de heffing belangrijke determinanten.
Daarnaast wijst de literatuur op het belang vaan eenduidige en regelmatige communicatie.
Doorheen de opdracht zal dit analyseverslag periodiek up-to-date worden gehouden met nieuwe
onderzoeken, papers en studies. Wijziging t.o.v. vorige versies zullen duidelijk worden aangegeven,
en het nieuwe document zal steeds worden gedeeld met de projectgroep.
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1 Management samenvatting

Voorliggende analyse kadert in onderdeel 1 – werkpakket 3: Marktmodel van het project “Uitrol van
een systeem van wegenheffing”. Een performant systeem van wegenheffing vereist een weloverwogen markt- en organisatiemodel: een geoliede, doordacht vormgegeven samenwerking tussen diverse
private en publieke actoren, en dit in een context van een evoluerend Europees kader, een streven
naar interoperabiliteit en een op vandaag nog niet bevestigde mate van interesse van potentiële
(E)ETS-providers in een wegenheffing systeem voor lichte voertuigen. Tevens bepaalt het marktmodel
mee of het project straks succesvol en kostenefficiënt in de markt kan worden gezet.
In fase 1 zijn we hiervoor gestart met het opstellen van een afwegingskader, op basis waarvan we
verschillende mogelijke marktmodellen op een gestructureerde wijze kunnen beoordelen op functioneel-technisch, financieel, en juridisch-fiscaal vlak.
Belangrijk hierbij is dat we in fase 2 ook hebben verder gebouwd op de trechtering gemaakt in fase 1,
en ons dus gericht hebben op een gebiedsdekkende kilometerheffing. Voor het marktmodel is dit niet
steeds doorslaggevend, maar niettemin relevant, aangezien specifieke aspecten zoals bijvoorbeeld de
vraagstelling naar de invulling van map-matching en tolberekening relevant zijn voor een kilometerheffing maar niet voor andere vormen van wegenheffing.
Op basis van eigen analyses en de input vanuit de internationaal uitgevoerde marktconsultatie werkten we verschillende mogelijke marktmodellen uit. Hieruit resulteerde een basis markt- en organisatiemodel, en vier variante modellen.
Voor alle modellen geldt dat:
 Het markt- en organisatiemodel dient opgebouwd te worden in lijn met de EETS-richtlijn, o.a.:
o een maximaal open marktmodel met een reële mogelijkheid tot toetreding voor andere
(E)ETS Providers (SP’s) dan de Preferred Service Provider (PSP), mits zij aan de voorwaarden van een vooraf door de Toll Charger te publiceren tolgebiedverklaring voldoen, en een
bilaterale overeenkomst met de Toll Charger ondertekenen.
Uit de marktconsultatie bleek op heden geen erg grote interesse: enkele EETS-dienstaanbieders, die op heden ook reeds actief zijn in de vrachtwagenheffing, waren aanwezig en
gaven aan vooral interesse te hebben voor de professionele markt met grote vloten eerder
dan de particuliere markt. Andere type spelers waarvan enige interesse verwacht werd,
zoals bedrijven actief in fleet management, track&trace, ... hebben niet deelgenomen aan
de marktconsultatie. Gezien het vroege stadium (studiefase) waarin de markt werd geconsulteerd, lijkt evenwel te vroeg om hieruit reeds te besluiten dat er geen interesse vanwege zulke partijen zou zijn. Eerder dient hieruit te worden geconcludeerd dat bij een
eventuele implementatie van een systeem van wegenheffing een erg proactieve benadering van zulke partijen aangewezen is. Uit het onderzoek blijkt aldus het belang van een
open marktmodel.
o iedere gecertificeerde SP kan diensten aanbieden aan Gebruikers in het kader van het primaire systeem. De aard van het secundaire systeem, en specifieke eisen (zoals mogelijks
het moeten voorzien van fysieke distributiepunten of ook het afhandelen van cash betalingen) passen niet bij het business model van EETS-providers.
o Gebruikers zijn vrij hun SP te kiezen, en hebben met hem een privaatrechtelijke (contractuele) verhouding;
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één Nationaal contactbureau per lidstaat, dat als contactbureau optreedt voor potentiële
EETS-providers die hun diensten willen aanbieden in één of meerdere van de toldomeinen
in België;
o één onafhankelijke Bemiddelende instantie per lidstaat, voor bemiddeling tussen EETSproviders, de Toll Chargers en in voorkomend geval de Coördinerende instelling.
 Wat handhaving betreft, wordt de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) als Handhavingscentrum (HC)
verantwoordelijk voor de handhaving, gelet op zijn expertise betreffende verkeersfiscaliteit in al
zijn facetten.
 De inkoop van handhavingsapparatuur (camera’s) gebeurt bij een Enforcement Equipment Provider (EEP) die tevens diensten aanbiedt inzake onderhoud en de periodieke verplaatsing van flexibele handhavingsapparatuur.
o

De belangrijkste diversifiërende kenmerken (invulling) van deze modellen zijn:
- Basismodel: geïntegreerde contractering van het primair en secundair systeem bij Preferred
Service Provider (PSP), waarbij PSP en (E)ETS-providers (SP’s) ook map-matching en tolberekeningsdiensten uitvoeren. De handhavingsdiensten worden opgenomen door het Handhavingscentrum en de Communicatiedienst door de Coördinerende instelling
T.o.v. dit basismodel variëren de varianten als volgt:
- Variant 1: afzonderlijke contractering van primair en secundair systeem, de Communicatiedienst wordt opgenomen door de Toll Charger
- Variant 2: afzonderlijke contractering van primair systeem, secundair systeem door Toll Charger geëxploiteerd en de Communicatiedienst wordt opgenomen door de Toll Charger
- Variant 3: afzonderlijke contractering van map-matching en tolberekening
- Variant 4: afzonderlijke contractering van handhavingsdiensten
Het basis markt- en organisatiemodel kan als volgt grafisch weergegeven worden:

De belangrijkste uitgangspunten en gemaakte keuzes in dit basismodel zijn:
- Eerste keuze binnen het basismodel is dat de Vlaamse overheid het gehele systeem van wegenheffing aankoopt als een reeks van afzonderlijk gecontracteerde servicecontracten (in tegenstelling tot bv. de loutere aankoop van uitrusting/systemen).
- Het basismodel voorziet één Preferred Service Provider (PSP) voor het primair en secundair
systeem.
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-

Elke service provider (PSP alsook (E)ETS providers) staat zelf in voor de end-to-end dienstverlening, met inbegrip van map-matching en tolberekening.
Een reeks ondersteunende handhavingsdiensten (bv. datamining) worden door het Handhavingscentrum intern uitgevoerd.
De Communicatiedienst, die instaat voor de uitvoering van de algemene communicatie, wordt
door de Coördinerende instelling opgenomen.

Het basis marktmodel en de vier varianten werden getoetst aan een ruim afwegingskader bestaande
uit 22 elementen. Uit die analyse blijkt dat elk model een aantal voordelen en nadelen met zich meebrengt, voornamelijk op vlak van marktverstoring of monopolievorming, eenvoud in aansturing door
overheid, het bestaan van mogelijke interface risico’s en het sturen van de Gebruikers naar het primair
systeem.
Het basismodel toont naast een aantal belangrijke voordelen ook een aantal aandachtspunten (zie
verder). Variant 1 (afzonderlijke private opdrachtnemers voor primair en secundair systeem) en variant 4 (private opdrachtnemer voor ondersteunende handhavingsdiensten zoals datamining) brengen
weinig voordelen ten aanzien van het basis marktmodel en/of creëren nieuwe aandachtspunten. Deze
twee varianten zijn bijgevolg minder opportuun.
Varianten 2 en 3 zijn mogelijks wel interessant.
Variant 2, waarin het secundair systeem veeleer door de overheid zelf wordt beheerd en ingevuld,
heeft enkele interessante voordelen ten aanzien van het basis marktmodel: er wordt vermeden dat de
PSP een nog belangrijker aandeel van de markt heeft, daling afhankelijkheid van de PSP, afname van
het opstartrisico, een door de overheid ingevulde secundaire dienstverlener is neutraler t.a.v. (E)ETSproviders, en de overheid heeft geen (of minder) commerciële incentive om Gebruikers niet aan te
sporen maximaal het primaire systeem te gebruiken. Aandachtspunt is uiteraard wel dat de overheid
over de nodige middelen moet beschikken om zelf invulling te geven aan het secundaire systeem.
M.b.t. het secundair systeem wordt bijgevolg de voorkeur gegeven aan variant 2 boven het basismodel.
In variant 3 wordt een architectuur geboden waarin de belangrijke kerntaken van map-matching en
tolberekening door een afzonderlijke, centrale dienstverlener worden aangeboden. De Gebruiker
heeft hierbij nog steeds enkel een privaatrechtelijke (contractuele) relatie met zijn (P)SP, en niet met
de map-matcher. Zowel het basis marktmodel en variant 3 hebben inzake map-matching / tolberekening elk hun voor- en nadelen, en de keuze tussen beide is niet eenduidig. Er dient in essentie een
afweging gemaakt te worden over:
- de mate waarin variant 3 kan helpen om de markt meer open te stellen voor (E)ETS-providers
en de daarmee verwachte innovatie (voordeel van variant 3);
- de mate waarin een centrale map-matching tot overkoepelende kostenbesparingen leidt (vermijden van dubbel werk, vermijden van procedures voor Gebruikers tegen verschillende berekening van de tol, …);
- de mate waarin men een single-point-of failure wenst te creëren inzake map-matching en tolberekening;
- de mate waarin de end-to-end verantwoordelijkheid van de service providers wordt doorbroken en de overheid integratie- en interfacerisico op zich neemt in het kernproces van registratie en inning van de tol, en
- de mate waarin vastgehouden wordt aan een hoge (financiële) aansprakelijkheid van de SP’s
en direct afroepbare garanties (wat impact heeft op de financierbaarheid van het systeem)
- de mate dat men het capaciteits- en kredietrisico wenst te spreiden over meerdere SP’s
Belangrijk nadeel in dit model is het doorbreken van de end-to-end verantwoordelijkheid van elke individuele dienstverlener en het ‘interface risico’ dat de overheid als systeemintegrator op zicht neemt.
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De te realiseren kostenbesparing (die we ruw inschatten op 15 miljoen euro van de investeringskost,
of omgerekend naar jaarlijkse systeemkost: 5 miljoen euro (incl. exploitatie- en financieringskosten,
bv. controle op correcte doorvoering van aanpassingen)) dient te worden afgewogen tegen de kostprijs van het risico van het niet kunnen verhalen op de SP’s van problemen in de werking van SP’s op
de SP’s omwille van onduidelijkheden of issues in de toewijzing van verantwoordelijkheden in de onder
de verantwoordelijkheid van de overheid staande interfacing. De belangrijkste reden om centrale map
matching te overwegen blijkt het faciliteren van de toegang tot de markt voor alternatieve / kleinere
service providers, een premisse die in een specifieke consultatie bij de concrete aanbesteding van het
systeem in de markt moet worden afgetoetst.
Met betrekking tot de visie op het organisatie- en marktmodel voor een gebiedsdekkende kilometerheffing, concludeert het onderzoek dat elk onderzocht model zowel voor- als nadelen heeft, en voornamelijk het basismodel, variant 2 en variant 3 in functie van de wenselijkheid zullen dienen afgewogen te worden t.o.v. elkaar om hierin een (beleids)keuze te kunnen maken. Nadere keuzes in het
marktmodel zullen ook de bevindingen m.b.t. de gebruikte technologieën, handhaving, financiële haalbaarheid en juridische haalbaarheid wijzigen of verder verfijnen. Hiermee dient op een geïntegreerde
manier mee omgegaan te worden.
De wijze waarop de contracten tussen de diverse partijen worden vormgegeven, zal een invloed hebben op het voldoen aan de vooropgestelde doelstellingen van een systeem van wegenheffing. Hieronder worden dan ook de conclusies van het onderzoek m.b.t. aspecten van contractvorm, risico-allocatie en financierbaarheid, ESR2010-classificatie en gunningsprocedure van de voornaamste contracten
(PSP, (E)ETS SP en EEP) beschreven.
Vooral het contract met de Preferred Service Provider vereist aandacht. Uit het onderzoek bleken een
aantal kernrisico’s die zorgvuldig tussen partijen moeten worden gealloceerd:
- het capaciteitsrisico (aantal Gebruikers, aantal Gebruikers in het primaire versus het secundaire systeem, verdeling Gebruikers over PSP vs. (E)ETS providers, technologiekeuze van de
Gebruiker) is quasi onmogelijk te beheersen door private partijen en dient (mee) door de overheid te worden gedragen;
- het opstartrisico kent technische aspecten die door private partijen beheersbaar zijn, maar
ook volumeaspecten, bv. wat gebruikersondersteuning betreft) die evenmin beheersbaar zijn
door private partijen;
- het kredietrisico (risico dat de Gebruikers niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen) op de Gebruiker kan door private opdrachtnemers worden gedragen wanneer de overheid de mogelijkheden creëert om dit risico te beheersen. Meer concreet betekent dit dat de
PSP in de mogelijkheid moet zijn om gegarandeerde betaalmiddelen te vragen van de Gebruiker, en om Gebruikers die zich niet houden aan de vooropgestelde regels, op de zwarte lijst te
plaatsen zodat zij in het handhavingscircuit terechtkomen.
Een te sterk doorgedreven allocatie van deze en andere risico’s naar de private partijen zal negatieve
gevolgen hebben voor de haalbaarheid en financierbaarheid van de opdracht, wat een gebrek aan
kandidaten, een gebrek aan concurrentie, een ongunstige onderhandelingspositie van de overheid en
daardoor mogelijks een te hoge kostprijs van het systeem met zich kan brengen.
Het verdient dan ook aanbeveling om hier bij het vormgeven van de bestekdocumenten en contracten
zorgvuldig over te waken en evenwichtige oplossingen te zoeken, samen met marktpartijen, waartoe
in het bijzonder de concurrentiegerichte dialoog als gunningsprocedure geschikt is. Het is hierbij mogelijk dat op dat moment nog verfijningen gebeuren aan bv. het markt- en organisatiemodel of de
technische aspecten van het primair en secundair systeem, en handhaving.
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De taakinhoud van de Preferred Service Provider kan, met het oog op het vergoedingsmodel, als volgt
worden onderverdeeld:
- taken inzake registratie van verplaatsingen, berekening en inning van tol die vergelijkbaar zijn
met de dienstverlening van een (E)ETS-provider;
- aanvullende taken van openbare dienstverlening.
De vergoeding van de PSP voor het eerste luik dient maximaal aan te sluiten op het vergoedingsmodel dat voor de (E)ETS-providers wordt voorzien. Op die manier kan de gelijke behandeling van tussen
PSP en (E)ETS-partijen worden aangetoond en neemt het risico op klachten daaromtrent af.
Voor wat betreft het tweede luik dient een vergoedingsmodel te worden uitgewerkt dat rekening
houdt met de kostenstructuur van de PSP, die deels uit vaste en deels uit variabele kosten.
Op de bruto vergoeding kunnen prestatiekortingen, onbeschikbaarheidskortingen of boetes worden
verrekend indien de PSP niet of niet volledig voldoet aan de gestelde (functionele) eisen en KPI’s.
Daarnaast kan van de PSP geëist worden dat hij een tolinkomstengarantie ter beschikking stelt,
waarop verschuldigde maar niet tijdig afgedragen tolinkomsten kunnen worden geïnd.
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2 Doel en aanpak

2.1 Doel van dit document
Een performant systeem van wegenheffing vereist een weloverwogen marktmodel: een geoliede,
doordacht vormgegeven samenwerking tussen diverse private en publieke actoren, en dit in een context van een evoluerend Europees kader, een streven naar interoperabiliteit en een op vandaag nog
niet bevestigde mate van interesse van potentiële (E)ETS-providers (SP’s) in een wegenheffing systeem
voor lichte voertuigen. Tevens bepaalt het marktmodel mee of het project straks succesvol en kostenefficiënt in de markt kan worden gezet.
Vanuit onze gezamenlijke kennis van tolheffingssystemen in verschillende landen en op basis van onze
ervaring met de ontwikkelende EETS-markt en onze diepgaande inzichten in de Europese regelgeving
en de evoluties daarin, trachten we in dit rapport een marktmodel te distilleren dat het best mogelijk
tegemoet komt aan de objectieven die eraan worden gesteld.
Finaal beogen we om een marktmodel te ontwikkelen waarin de vermarkting kan gebeuren op een
manier die het best aansluit bij de wijze waarop de markt is georganiseerd, toekomstbestendig is,
waarbij de concurrentie tussen marktpartijen maximaal kan spelen, etc. Deze doelstellingen worden
samen met de andere doelstellingen uit het afwegingskader specifiek in de ontwikkeling en evaluatie
meegenomen. Daar kan de overheid later, bij het gunnen van de overheidsopdracht en implementatie
van het project, de vruchten van plukken in de vorm van ruim voldoende marktinteresse en competitieve prijszettingen.
Bij de invulling van het marktmodel komt ten slotte ook de organisatie aan overheidszijde aan bod. Er
zijn een aantal taken, voornamelijk rond handhaving, die de facto door de overheid moeten worden
waargenomen. De wijze waarop het marktmodel wordt opgezet, bepaalt ook de nood aan opvolging
en coördinatie door de overheid (bv. de coördinatie van meerdere afzonderlijke contracten versus één
enkel geïntegreerd Preferred Service Provider (PSP)-contract).

2.2 Aanpak: gevolgde stappen
2.2.1 Opstellen van een afwegingskader (fase 1)
We zijn gestart met, in samenwerking met de andere werkpakketten, een afwegingskader bestaande
uit 22 elementen op te stellen aan de hand waarvan we in fase 2 verschillende mogelijke marktmodellen op een gestructureerde wijze kunnen beoordelen op functioneel-technisch, financieel, en juridischfiscaal vlak.

2.2.2 Uitwerken van mogelijke invullingen van het marktmodel
Bij het begin van fase 2 werden enkele mogelijke marktmodellen gedefinieerd om deze, na besprekingen met de projectorganisatie, voor te leggen aan de deelnemers in de marktconsultatie. Hierbij
werd vertrokken van de Visienota’s Wegenheffing en Handhaving, en de eerste resultaten in het onderzoek.
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2.2.3 Toetsing via marktconsultatie
Ter validatie en verfijning van de mogelijke invullingen en wenselijkheid/ haalbaarheid van het marktmodel, hebben we relevante aspecten van het marktmodel afgetoetst met een aantal marktpartijen
die hebben deelgenomen aan de marktconsultatie.

2.2.4 Evaluatie van het marktmodel o.b.v. het afwegingskader
Voor de evaluatie van het basismodel o.b.v. het afwegingskader, zijn we gestart met een inventarisatie
van de verschillende diensten, rollen en taken die noodzakelijk vervuld dienen te worden in een systeem van wegenheffing. Teneinde een zo volledig mogelijke inventarisatie te bekomen werd vertrokken van de Visienota’s Wegenheffing en Handhaving, maar hebben we ook kunnen putten uit onze
bestaande kennis van en ervaring met het kilometerheffing systeem voor vrachtwagens in België en
de ervaring met systemen van wegenheffing in het buitenland.
Samen met de resultaten uit de vorige stappen, werden verschillende modellen uitgewerkt die verder
onderzocht worden: een basis markt- en organisatiemodel, en vier variante modellen.
Het basismodel werd geëvalueerd aan de hand van het in stap 1 gedefinieerde afwegingskader. De
doelstelling van deze evaluatie betreft immers het verkrijgen van inzicht en bevestigen van het markten organisatiemodel, maar ook het identificeren van mogelijke aandachtspunten en risico’s verbonden
aan het marktmodel en het formuleren van mogelijke beheersmaatregelen.
Via het afwegingskader toetsten we het basismarktmodel o.a. af op volgende doelstellingen/randvoorwaarden:
- concurrentieel marktmodel met open karakter;
- financiële, fiscale en juridische haalbaarheid;
- flexibiliteit, kwaliteit en continuïteit van het systeem;
- transparant en eenvoudig in zijn werking;
De variante modellen, werden o.b.v. deze resultaten vergeleken met het basis model, waardoor mogelijke voor- en nadelen, risico’s en beheersmaatregelen op specifieke aspecten van het afwegingskader ook voor hen in kaart werden gebracht. Een overzicht van de verschilpunten wordt in bijlage opgenomen.

2.2.5

Aspecten van contractering

De evaluatie van het basis model werd vervolgens aangevuld met een analyse op volgende assen:
- aard van de opdracht en type contract;
- aandachtspunten inzake risico-allocatie;
- vergoedingsmodel;
- financierbaarheid;
- ESR2010-classificatie;
- plaatsingsprocedure overheidsopdracht.

Uitrol van een systeem van wegenheffing: marktmodel (OIWP3)
Pagina 11 van 81

3 Uitgangspunten

Deze nota kent een aantal uitgangspunten:
 We bouwen verder op de trechtering gemaakt in fase 1, en richten ons op een gebiedsdekkende kilometerheffing. Voor het marktmodel is dit niet steeds doorslaggevend, maar niettemin relevant, aangezien specifieke aspecten zoals bijvoorbeeld de vraagstelling naar de invulling van map-matching en tolberekening relevant zijn voor een kilometerheffing maar niet
voor andere vormen van wegenheffing.
 We bouwen het markt- en organisatiemodel op in lijn met de EETS-richtlijn, o.a.:
o een maximaal open marktmodel met een reële mogelijkheid tot toetreding voor andere
(E)ETS Providers (SP’s) dan de Preferred Service Provider (PSP), mits zij aan de voorwaarden van een vooraf door de Toll Charger te publiceren tolgebiedverklaring voldoen, en een
bilaterale overeenkomst met de Toll Charger ondertekenen;
o Gebruikers zijn vrij hun SP te kiezen, en hebben met hem een privaatrechtelijke (contractuele) verhouding;
o één Nationaal contactbureau per lidstaat, dat als contactbureau optreedt voor potentiële
EETS-providers die hun diensten willen aanbieden in één of meerdere van de toldomeinen
in België;
o één onafhankelijke Bemiddelende instantie per lidstaat, voor bemiddeling tussen EETSproviders, de Toll Chargers en in voorkomend geval de Coördinerende instelling.
 We voorzien maximale afstemming met de andere werkpakketten uit het onderzoek, aangezien de resultaten uit de andere werkpakketten de opbouw en evaluatie van het marktmodel
mee sturen, maar eveneens gezien het marktmodel ook zelf een impact zal hebben op de resultaten in de andere werkpakketten.
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4 Analyse

4.1 Bevindingen uit de marktconsultatie
We zijn dit onderzoek gestart met een aantal mogelijke marktmodellen (opgemaakt a.d.h.v. de Visienota Wegenheffing en Handhavingsnota Wegenheffing, gepubliceerd door de Vlaamse overheid) voor
te leggen en te bespreken met de deelnemers van de marktconsultatie. Deze bevindingen hebben ons
een beter inzicht gegeven in enerzijds de invulling van het model, maar anderzijds ook de wenselijkheid
en haalbaarheid.
Hieronder geven we de belangrijkste bevindingen uit de marktconsultatie m.b.t. het marktmodel
weer. Voor meer gedetailleerde informatie, verwijzen we naar het rapport van de marktconsultatie
zelf:
- In tegenstelling tot onze verwachtingen, en ondanks rechtstreeks aanschrijven van meerdere partijen, kregen we weinig of geen reactie van partijen die potentieel een rol als (E)ETS-provider zouden kunnen opnemen, zoals Track&Trace aanbieders, fleet managers en MaaS-providers, maar
bijvoorbeeld ook telecomoperatoren of banken, wat mogelijks wijst op een (op heden) beperkte
interesse in, of geringe bekendheid met het systeem van wegenheffing.
- Daarnaast geven de EETS-providers waarmee we hebben gesproken, aan dat zij zich vooral wensen
te richten op zakelijke (B2B) klanten/(grote) fleets. Hierdoor ontstaat het beeld dat een mogelijks
significant deel van de (vooral individuele en particuliere) Gebruikers door de PSP zal moeten
worden bediend, en deze hierdoor dus een belangrijke rol zal toegewezen krijgen.
- Heel wat respondenten gaven aan voordelen te zien in het kiezen voor een geïntegreerd contract
voor de Preferred Service Provider, nl. één PSP die zowel diensten in het primaire als secundaire
systeem aanbiedt. Door deze niet afzonderlijk te gunnen is het mogelijk om kostenefficiënt te
werken omdat bepaalde processen (vnl. in klantenmanagement, facturatie, inning, etc.) overlappend of gelijk zijn. Ook kan de PSP in voorkomend geval makkelijker communiceren met de Gebruiker wanneer hij het overzicht over beide systemen heeft. Tenslotte mag verwacht worden dat
een afzonderlijke aanbieder van het secundaire systeem moeilijk geïncentiveerd kan worden om
zijn klanten aan te sporen van het primaire systeem gebruik te maken wanneer hij daardoor zelf
omzet zou verliezen.
- Een aantal respondenten hebben de mogelijkheid aangegrepen om hun visie te geven over de
optie voor een afzonderlijk gegunde en centrale entiteit die zal instaan voor map-matching en
tariefberekening. Dit bleek een onderwerp met duidelijk diverse opvattingen pro en contra, waarbij de end-to-end verantwoordelijkheid, mogelijke interface-risico’s en de positie van de SP’s in het
geven van een bankgarantie, doorslaggevende elementen waren om deze entiteit volgens de deelnemers niet afzonderlijk te gunnen.
- Voor handhaving werd aangegeven om te werken met een breed netwerk van camera’s (camera’s
van de Enforcement Equipment Provider maar ook van Politie, Satellic, …) in combinatie met aanvullende datamining technieken. Daarom werd gesuggereerd te voorzien in een Enforcement
Equipment Provider (EEP) alsook een Enforcement Service Provider (ESP) die op basis van de
totaliteit aan informatie (niet louter die afkomstig van de EEP, aan datamining zou doen), beide in
contractuele relatie met het Handhavingscentrum.
- Laatst gaven de respondenten aan dat het voorzien van grote hoeveelheden registratie-eenheden
(RE) geen probleem is i.t.v. productiecapaciteit. Wel gaven ze aan om vanuit de overheid in de
specificaties enkel de functionaliteiten te beschrijven, en het type RE over te laten aan de markt.
In het licht van het grote aantal Gebruikers formuleerden de meeste deelnemers wel de aanbeveling om de implementatie te faseren, maar dan eerder om redenen van gebruikersondersteuning.
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4.2 Betrokken partijen in het markt- en organisatiemodel
Voor het ontwerp van het basis markt- en organisatiemodel (en mogelijke varianten) voor het systeem
van wegenheffing hebben we gewerkt met een aantal relevante “bouwstenen”, nl. de verschillende
mogelijke partijen in het marktmodel. Elk van deze partijen zal een specifieke rol vervullen in het model. Deze partijen volgen uit de EETS-richtlijn alsook uit eigen inzichten uit het onderzoek en de visienota Wegenheffing en visienota Handhaving, gepubliceerd door de Vlaamse overheid.

De taken van deze partijen zijn:
- Toll Charger (op niveau van het Vlaams Gewest): verantwoordelijke van het toldomein binnen de
EETS en verantwoordelijk voor het algemeen kader waarbinnen de overige entiteiten in het marktmodel hun taken dienen uit te voeren (incl. communicatiestrategie).
- Coördinerende instelling (op niveau van het Vlaams Gewest): die specifiek voor het Vlaamse systeem van wegenheffing voor lichte voertuigen optreedt als operationeel verantwoordelijk voor de
heffing van de tol binnen het toldomein (i.e. het aansturen en coördineren van de service providers) (bv. Viapass in het kader van de kilometerheffing voor zware vrachtwagens).
- De EETS-richtlijn voorziet tevens dat één onafhankelijke Bemiddelende instantie per lidstaat
wordt ingericht voor bemiddeling (bv. geschillen in het kader van onderhandelingen of contractuele relaties) tussen EETS-providers, de Toll Chargers en in voorkomend geval de Coördinerende
instelling.
- De EETS-richtlijn voorziet dat er één zogenaamde Nationaal contactbureau per lidstaat wordt ingericht, dat als contactbureau optreedt voor potentiële EETS-providers die hun diensten willen
aanbieden in één of meerdere van de toldomeinen in België. In de EETS-richtlijn wordt de rol van
Nationaal Contactbureau niet verregaand uitgewerkt. “Het contactbureau faciliteert en coördineert, op verzoek van de EETS-aanbieder, vroegtijdige administratieve contacten tussen de EETSaanbieder en de tolheffers die verantwoordelijk zijn voor de EETS-gebieden op het grondgebied van
de lidstaat.” De rol kan dus relatief eng worden geïnterpreteerd.
- PSP (of PPSP en PSSP): De PSP (Preferred Service Provider) staat als dienstverlener in voor de registratie, (eventueel berekening), inning en doorstorting van de wegenheffing. Ingeval het primaire
en het secundaire systeem afzonderlijk worden gecontracteerd, is sprake van een PPSP (Preferred
Uitrol van een systeem van wegenheffing: marktmodel (OIWP3)
Pagina 14 van 81

-

-

-

-

-

-

Primary System Service Provider) en een PSSP (Preferred Secondary System Service Provider). In
tegenstelling tot (E)ETS-providers wordt de PSP aangesteld via een overheidsopdrachtenprocedure. De PSP heeft ten aanzien van de (E)ETS-providers ook bijkomende taken, waaronder bv. het
bedienen van een vooropgesteld aantal Gebruikers en het niet kunnen weigeren van Gebruikers
(bv. in geval van mindere kredietwaardigheid).
(E)ETS Provider: (E)ETS providers staan als dienstverlener in voor de registratie, (eventueel berekening), inning en doorstorting van de wegenheffing voor de bij hen aangesloten Gebruikers. Een
geregistreerde en geaccrediteerde (E)ETS Provider sluit daartoe een bilaterale overeenkomst af
met het Vlaams Gewest (en doorloopt aldus, anders dan de PSP, geen overheidsopdrachtenprocedure). De (E)ETS-provider bepaalt zelf vrij welke Gebruikers hij wenst te bedienen.
Handhavingscentrum (op niveau van het Vlaams Gewest): het Handhavingscentrum staat in voor
de handhaving van het Vlaamse systeem van wegenheffing, en kan zich hierin laten bijstaan door
het uitbesteden van de inkoop van handhavingsapparatuur aan een Enforcement Equipment Provider (EEP) en de inkoop van handhavingsdiensten inzake dataverwerking en datamining aan een
Enforcement Service Provider (ESP)
De inkoop van handhavingsapparatuur (camera’s) bij een Enforcement Equipment Provider (EEP)
wordt losgekoppeld van de inkoop/opzet van een handhavingsdiensten inzake dataverwerking en
datamining (Enforcement Service provider). De EEP levert ook een beperkt aantal diensten (onderhoud handhavingsapparatuur, verplaatsen flexibele handhavingsapparatuur).
De Enforcement Service Provider (ESP) levert ondersteunende handhavingsdiensten (verwerking
informatie vanuit handhavingsapparatuur, datamining).
Communicatiedienst (op niveau van het Vlaams Gewest): staat in voor de uitvoering van de algemene communicatie betreffende het Vlaamse systeem van wegenheffing. Gezien de veelheid aan
partijen in het kader van de wegenheffing (verschillende SP’s, PS en SS, centrale map-matcher, …)
lijkt het wenselijk één centraal contactpunt te voorzien voor de Gebruiker vanwaar de ontvangen
vragen gedispatched kunnen worden naar de meest gerede partij in functie van de aard van de
vraag (bv. algemene vragen inzake wegenheffing door Communicatiedienst, contractvragen en
praktische vragen inzake PS naar de juiste SP, vragen inzake secundair systeem naar PSSP, …).
Een Concessiehouder is een organisatie die in opdracht van een overheid een deel van een wegennet beheert en exploiteert (bv. N.V. Tunnel Liefkenshoek of straks ook BAM NV). In het kader
van de wegenheffing is de Concessiehouder de eigenaar van een toldomein binnen de EETS. De
Concessiehouder zal de in de concessieovereenkomst toegewezen taken uitvoeren. Concrete uitwerking wat betreft de Scheldeoeververbinding in Antwerpen dient verder onderzocht en beslist
te worden naarmate meer duidelijkheid ontstaat over de invulling van de projectstructuur en exploitatie van de gecombineerde huidige en toekomstige Scheldeoeververbindingen.
De Gebruiker is de eigenaar, dan wel, waar toepasselijk, de economische eigenaar van een heffingsplichtig voertuig. Veelal gelijk aan de nummerplaathouder.

4.3 Basis markt- en organisatiemodel
4.3.1 Grafische weergave
Het model dat afgebeeld wordt in onderstaande figuur beschrijft een basis markt- en organisatie model waarin een aantal keuzes werden gemaakt o.b.v. analyses tijdens het onderzoek, besprekingen
met de projectorganisatie en de resultaten uit de marktconsultatie. Om deze figuren zo visueel mogelijk te houden, worden de “algemene” rollen van Bemiddelende instantie, Nationaal Contactbureau en
Concessiehouder, hierin niet weergegeven. Deze aanpak en rollen worden ook per variant niet gewijzigd. In elke variant zal met een rode kader de aanpassingen t.o.v. het basismodel visueel worden geduid.
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4.3.2 Overzicht van de gehanteerde uitgangspunten en gemaakte keuzes
Elk van de gemaakte keuzes in bovenstaand basis markt- en organisatiemodel worden in dit onderdeel
kort toegelicht. De uitgebreide beschrijving van de rollen en taken alsook de evaluatie o.b.v. het afwegingskader is in de volgende onderdelen terug te vinden.
Keuzes gemeenschappelijk aan alle bestudeerde marktmodellen:
Eerste keuze binnen het basismodel is dat de Vlaamse overheid het gehele systeem van wegenheffing
aankoopt als een reeks van afzonderlijk gecontracteerde servicecontracten (in tegenstelling tot bv. de
loutere aankoop van uitrusting/systemen). Hierbij is de handhavingsketen (het ter beschikking stellen
van handhavingsapparatuur en aanverwante diensten) duidelijk losgekoppeld van de tolheffingsdiensten.
In lijn met het uitgangspunt van een open marktmodel, kunnen (E)ETS Providers (SP) een end-to-end
dienst aanbieden van registratie van de verplaatsing en/of facturatie aan Gebruikers, inning, en afdracht aan het Vlaams Gewest, van kilometerheffing op basis van de geregistreerde gegevens.
Rekening houdende met de bestaande situatie en de regelgeving worden volgende rollen als volgt
ingevuld:
- Toll Charger: Vlaams Gewest en desgevallend de Concessiehouders. De aanduiding van het Vlaams
Gewest als Toll Charger strookt met de conclusie uit werkpakket 7 dat de Vlaamse wegenheffing
in juridisch-fiscale zin het best laat implementeren als een belasting in plaats van een retributie.
We verwijzen naar werkpakket 7 (hoofdstuk 5.3) voor verdere toelichting.
- Coördinerende instelling: Viapass zou deze rol, samen met de rol van Nationaal Contactbureau,
geïntegreerd kunnen invullen (de definitie in de EETS-richtlijn van Nationaal Contactbureau laat
evenwel ook toe dat een andere entiteit zou optreden als Coördinerende instelling voor de
Vlaamse wegenheffing - in voorkomend geval dient de taakverdeling tussen Viapass voor de kilometerheffing vrachtwagens en de Vlaamse Coördinerende instelling goed te worden vastgelegd.)
Viapass beschikt over reële praktijkervaring met de opstart en exploitatie van het kilometerheffingssysteem voor vrachtwagens en goede contacten met de nu reeds aanwezige EETS-providers.
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Enige interregionale afstemming en regelingen zullen evenwel nodig zijn om Viapass als interregionale entiteit in staat te stellen om bijkomende taken op zich te nemen voor één van de Gewesten.
Zo moet bv. het samenwerkingsakkoord voor de oprichting van Viapass aangepast worden, in overleg met de verschillende gewesten.
Er wordt voorgesteld dat het Vlaams Gewest als Toll Charger de contracten met de PSP en de
(E)ETS-service providers zou afsluiten. Indien de Coördinerende instelling een afzonderlijke rechtspersoon zou zijn en als contracterende partij zou optreden, dient er immers op te worden toegezien dat zij voldoende en juridisch correct gemandateerd is door het Vlaams Gewest als Toll Charger om (met name in het kader van EETS) de nodige engagementen van de Toll Charger t.a.v. de
service providers te kunnen opnemen. Deze complexiteit wordt vermeden door de overeenkomsten rechtstreeks door de Toll Charger te laten afsluiten. Niets staat vervolgens in de weg dat de
Coördinerende instelling instaat voor contract management.
Handhavingscentrum: voorgesteld wordt dat Vlabel deze rol opneemt, gelet op zijn expertise betreffende verkeersfiscaliteit in al zijn facetten (inkohieren, inning en invordering, handhaving, wetgeving) en het feit dat Vlabel nu reeds deze rol opneemt in het kader van de kilometerheffing voor
het vrachtvervoer.
Voorgesteld wordt een Enforcement Equipment Provider te contracteren die instaat voor de ter
beschikkingstelling van handhavingsapparatuur met inbegrip van gerelateerde diensten (met
name de periodieke verplaatsing van verplaatsbare camera’s – dit volgens een door het Handhavingscentrum opgesteld schema). De EEP wordt door het Vlaams Gewest geselecteerd na een beroep op de mededinging. Hij sluit een overeenkomst af en wordt aangestuurd door het Handhavingscentrum.
De EETS-richtlijn voorziet dat één onafhankelijke Bemiddelende instantie per lidstaat wordt ingericht. In het kader van de kilometerheffing voor zware vrachtwagens werd reeds een Bemiddelende Instantie opgericht, bestaande uit de ombudsman/vrouw van elk Gewest. Interregionaal
overleg en wijzigingen aan het samenwerkingsakkoord waarmee de Bemiddelende instantie werd
opgericht, zullen vereist zijn om de Bemiddelende instantie in zijn huidige constellatie toe te laten
om ook op te treden in het kader van de Vlaamse wegenheffing voor lichte voertuigen. Concrete
uitwerking van deze samenwerking dient verder onderzocht en beslist te worden, alsook de impact
op de interne werking en het huishoudelijk reglement van het huidige orgaan.
De EETS-richtlijn voorziet dat er één zogenaamde Nationaal contactbureau per lidstaat wordt ingericht. Gezien op heden Viapass deze functie reeds vervuld, lijkt het aangewezen dat dit ook zo
zou blijven en dat Viapass ook t.a.v. de Vlaamse kilometerheffing voor lichte voertuigen deze rol
zou opnemen. Ook hier geldt dat het samenwerkingsakkoord tussen de gewesten mogelijks (beperkt) aangepast moet worden om deze rol ook op te nemen.
Inzake communicatie situeert de communicatiestrategie naar het brede publiek zich bij de Toll
Charger. Gezien het belang van communicatie in complexe systemen als deze, is het aangewezen
dat de Vlaamse overheid hierover de regie behoudt en rechtstreeks aanstuurt.
Er dient een (overheids)entiteit voorzien te worden waar de Gebruiker in (administratief) beroep
kan gaan tegen de toepassing van de belastings(wet) (zoals ook voor andere belastingen het geval
is).

Keuzes specifiek voor het basis marktmodel:
Het basismodel voorziet één Preferred Service Provider (PSP) voor het primair en secundair systeem
(geïntegreerd contract en realisatie). In het basis marktmodel levert de PSP end-to-end diensten aan
de Gebruikers die gelijkaardig zijn aan de diensten zoals aangeboden door de (E)ETS Providers, maar
ook bepaalde additionele “diensten van algemeen belang” omvatten (zoals bepaald in overeenkomst
met het Vlaams Gewest). De PSP wordt door het Vlaams Gewest geselecteerd na een beroep op de
mededinging. Hij sluit een overeenkomst af met het Vlaams Gewest en wordt aangestuurd door de
Coördinerende instelling.
Uitrol van een systeem van wegenheffing: marktmodel (OIWP3)
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De map-matching en tolberekening maakt onderdeel uit van de end-to-end benadering, waarbij de
PSP en elk van de SP’s zelf instaan voor de volledige verwerking vanaf registratie van GPS-locaties tot
inning en afdracht van de tolgelden, en dit dus inclusief de daartoe benodigde activiteiten inzake mapmatching en tolberekening.
Het basis marktmodel stelt voor dat het Handhavingscentrum een reeks ondersteunende handhavingsdiensten (bv. datamining) zou internaliseren binnen zijn diensten en dus geen ESP te voorzien.
Dit kan gemotiveerd worden omwille van het feit dat handhavingsbeelden en -data vanuit verschillende bronnen kunnen komen (niet enkel de EEP maar idealiter ook Politie, Satellic, etc. namelijk gegevens die reeds ter beschikking zijn van de overheid – zie werkpakket 7 (hoofdstuk 2.12)), en dat dit
aansluit bij bestaande expertise en processen i.k.v. het systeem van de vrachtwagens binnen Vlabel,
en zo mogelijk efficiëntiewinsten gerealiseerd kunnen worden. Bovendien wenst Vlabel zelf ook actief
in te staan voor ondersteunende processen (datamining). Binnen Vlabel kan zo reeds opgeleid personeel geheroriënteerd worden. deze heroriëntering dringt zich mogelijk op, indien de werklast voor de
verkeersbelastingen zou verminderen.
Inzake communicatie voorziet het basismodel dat de uitvoering ervan zich situeert bij de Coördinerende instelling, die bijgevolg de Communicatiedienst op zich neemt. De uitvoering van deze communicatie zou ook door een private partij in het marktmodel kunnen opgenomen worden, maar de aansturing blijft de verantwoordelijkheid van de Coördinerende instelling. Concrete uitwerking hiervan
dient verder onderzocht en beslist te worden naarmate meer duidelijkheid ontstaat over de invulling
Coördinerende instelling.

4.3.3 Omschrijving van de rollen en taken van de verschillende partijen
Hieronder zijn, per partij uit het voorgestelde basismodel, de belangrijkste (functionele) rollen en taken opgenomen. Voor de technische toelichting bij elk van deze rollen en taken, verwijzen we naar de
nota van werkpakket 5 en werkpakket 9.
Rollen en taken die specifiek zijn voor het basismodel, en niet van toepassing zijn op (bepaalde) varianten ervan, staan in onderstaande tabellen in groen vermeld.
Rollen en taken van de Toll Charger (TC)
Rollen
Uitwerken en beheren van de architectuur van
het systeem van wegenheffing

Taken (niet-limitatief)
-

Uitwerken en beheren van de geografische
dekking van het systeem van wegenheffing
Uitwerken, aanpassen en beheren van het regelgevend en fiscaal kader voor het systeem
van wegenheffing

-

Inrichten en beheren bemiddelende instantie,
Coördinerende instelling en Handhavingscentrum

-

Sturen op strategisch niveau (strategie wegenheffing
en handhaving i.k.v. de wegenheffing)
Vaststellen van de tarieven en tariefwijzigingen
Bepalen van eventuele vrijstellingen en flankerende
maatregelen
Bepalen van het betolde wegennet en de wijziging
daarin
Bepalen van het toldomein en de wijziging daarin
Uitwerken en beheren van het gewestelijk regelgevend
kader (in lijn met bestaande EETS-regelgeving en Tolgebiedverklaring)
Uitwerken en beheren van het gewestelijk fiscaal kader
Afstemmen met overige Gewesten en alle beleidsniveaus
Inrichten en beheren van de bemiddelende instantie,
Coördinerende instelling en Handhavingscentrum
Voldoende fondsen ter beschikking stellen om de vergoeding van de Coördinerende instelling en Handhavingscentrum aan de PSP en EEP te waarborgen
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Afsluiten van overeenkomsten met de PSP en
andere (E)ETS Providers
Ontvangen van de heffing
Opstellen en beheren communicatiestrategie
m.b.t. het systeem van wegenheffing

-

Gunnen overheidsopdracht en afsluiten van overeenkomst met PSP
Afsluiten van overeenkomst en met (E)ETS Providers
Ontvangen van de heffing die wordt afgedragen door
de PSP en andere (E)ETS Providers
Bepalen van de communicatiestrategie naar het brede
publiek m.b.t. het systeem van wegenheffing (zowel
voor primair - als secundair systeem en handhaving)

Rollen en taken van de Coördinerende instelling (CI)
Rollen
Beheren van overeenkomsten met de PSP en
andere (E)ETS Providers

Taken (niet-limitatief)
-

Opmaken en beschikbaar stellen van de Toll
Context Data voor het systeem van wegenheffing in Vlaanderen

-

Controleren afdracht en opvolgen prestaties
van de PSP en (E)ETS Providers

(Operationeel) Uitvoeren van publieksbrede
communicatie m.b.t. het systeem van wegenheffing

-

-

-

Beheren van de overeenkomst met PSP
Erkennen, certifiëren en beheren van de overeenkomst
met andere (E)ETS Providers
Berekenen en opvolgen van de vergoedingen aan de
PSP en andere (E)ETS Providers
Opmaken van de actuele Toll Context Data die het wegennet en tarieven voor het systeem van wegenheffing
in Vlaanderen bevat
Beschikbaar stellen van de actuele Toll Context Data
aan de relevante partijen in het marktmodel
Controleren van de afdrachten en het opvolgen van de
prestaties door de PSP en andere (E)ETS Providers
a.h.v. performantie-indicatoren (KPI’s)
Uitvoeren van periodieke audits op de (P)SP’s
Afstemmen met Toll Charger rond strategie publieksbrede communicaties m.b.t. het systeem van wegenheffing (zowel voor primair - als secundair systeem en
handhaving)
Uitvoeren van publieksbrede communicaties m.b.t. het
systeem van wegenheffing

Rollen en taken van het Handhavingscentrum (HC)
Rollen

Taken (niet-limitatief)

Afsluiten en beheren van overeenkomsten
met EEP, en andere externe partijen (bv. CI,
Politie, etc.)

-

Opstellen en beheren signaleringsstrategie
m.b.t. het systeem van wegenheffing

-

Opvolgen prestaties van EEP

-

Ontvangen en controleren van de Black List en
White List

-

Gunnen van overeenkomst met EEP
Afsluiten en beheren van de overeenkomst met EEP
Controleren en opvolgen van de vergoedingen aan EEP
Afsluiten en beheren van de overeenkomst met externe partijen (bv. CI, Politie, etc.)
Bepalen van de signaleringsstrategie m.b.t. het systeem van wegenheffing (bv. waar er welke verkeersborden moeten staan)
Opvolgen van de prestaties door de EEP a.h.v. performantie-indicatoren (KPI’s)
Ontvangen en controleren van de kentekens op de
Black List en White List (van PSP en SP’s)
Creëren van een handhavingsrecord bij afwijking
Verzenden (automatisch) van de geüpdatet White List
en Black List naar de handhavingsapparatuur en de mobiele teams
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Beheren lijst vrijgestelde voertuigen

Ontvangen van data voor de handhaving van
de EEP, PSP, (E)ETS Providers, Politiediensten
en CI

-

Beoordelen van vrijstellingsaanvragen en desgevallend
advies over het al dan niet onder het materieel toepassingsgebied van de Wegenheffing vallen
Onderhouden van de lijst met vrijgestelde voertuigen
Ontvangen van data voor de handhaving van verschillende partijen (EEP, PSP, (E)ETS Providers, Politiediensten en CI)

Analyseren en controleren van data voor de
handhaving (manuele en automatische analyse)

-

Analyseren en controleren van handhavingsdata (manueel en automatisch via datamining technieken)

Vaststellen van overtredingen

-

Opleggen en invorderen van boetes

-

Vaststellen van overtredingen op de regels m.b.t. het
systeem van wegenheffing
Opleggen van boetes wanneer er een overtreding is
vastgesteld
Innen en (dwang)invorderen van de opgelegde boetes
Afwikkelen van (herinnerings)procedures voor boetes
Ontvangen fraudemeldingen van P(SP)
Detecteren en vaststellen van fraude (manueel en automatisch via Datamining technieken)
Aankopen en beheren van de apparatuur nodig voor de
handhaving door de mobiele teams (bv. voertuigen,
communicatieapparatuur, etc.)
Behandelen van reacties op opgelegde boetes

-

Detecteren en vaststellen van fraude

Aankopen en beheren van de handhavingsapparatuur voor de mobiele teams

-

Beheren van klantendienst voor geïmpacteerde Gebruikers

-

Uitvoeren van administratieve controles

-

Uitwisselen van gegevens met de handhavingsambtenaren van de mobiele teams
Uitwisselen van benodigde gegevens met relevante
Belgische instanties
Opvragen van gegevens bij aanvullende databanken
(D.I.V., KBO, rijksregister, handhaving snelheid, parkeren, LEZ, etc.)

Rollen en taken van de Preferred Service Provider (PSP)
De universele dienstverlening, en dus de additionele taken t.o.v. een (E)ETS Provider, worden aangeduid
in het cursief. Er wordt steeds geduid of het over het Primair systeem (PS) of het Secundair systeem (SS)
gaat.
Rollen
Afsluiten en beheren van contractuele band met Gebruikers

Ontvangen en implementeren
van de Toll Context Data voor
het systeem van wegenheffing
in Vlaanderen

Taken (niet-limitatief)
-

-

-

Afsluiten en beheren van contractuele band met Gebruikers
(Verplicht) afsluiten en beheren van overeenkomst
met Gebruikers die er niet in slagen een overeenkomst af te sluiten met een andere (E)ETS Provider in
het primair systeem
Ontvangen van de actuele Toll Context Data van de
Coördinerende instelling die het wegennet en tarieven voor het systeem van wegenheffing in Vlaanderen bevat
Correct implementeren van de Toll Context Data in
eigen systemen.

PS

SS

X

X

X

X

X

X

X
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Registeren, controleren en
verwerken van kilometer- en
Gebruikersregistratie

-

-

-

Ter beschikking stellen van registratie-eenheden aan
Gebruikers via verschillende kanalen
Ter beschikking stellen van e-Ticketing1 aan Gebruikers van het secundair systeem via verschillende verkoopkanalen
Het kunnen bedienen van een door het Vlaams Gewest vooropgesteld aantal Gebruikers in het primaire en het secundaire systeem
Registreren, controleren en verwerken in de backoffice van Gebruikersdata
Registreren, controleren en verwerken in de backoffice van door registratie-eenheden en/of
smartphone applicaties verzonden verplaatsingsdata, inclusief map-matching

X
X

X

X

X

X

X

Berekenen van de verschuldigde heffing

-

Berekenen van de verschuldigde heffing per Gebruiker

X

X

Aanrekenen en innen van de
verschuldigde heffing

-

Ter beschikking stellen van diverse (gegarandeerde)
betaalmethoden voor de Gebruikers
Aanrekenen aan de Gebruiker en innen via (gegarandeerde) betaalmethoden
Afdragen van de heffing namens de Gebruiker aan
de Coördinerende instelling en/of Concessiehouder

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Afdragen van de verschuldigde heffing aan de Coördinerende instelling en/of Concessiehouder

-

Beheren van zijn deel van de
Black List en White List

-

Detecteren en melden van
fraude

-

Beheren van klantendienst
voor Gebruikers

-

Aanleveren van (niet-geanonimiseerde) data aan het Handhavingscentrum voor de uitvoering van de handhaving

-

Aanleveren van (geanonimiseerde) data aan de Vlaamse
overheid voor beleidsdoeleinden, operationele werking en
verkeersmanagement

-

-

-

Toevoegen of verwijderen van kentekens op de
Black List en White List
Verzenden van de geüpdatet White List en Black List
naar het Handhavingscentrum
Detecteren van fraude
Melden van fraudedetectie aan Gebruiker en aan
Handhavingscentrum
(Meertalig) Uitvoeren van de relevante ondersteunende processen (klantenservice) voor de Gebruikers, afhandeling van problemen met de werking
van hun registratie-eenheden, behandeling van vragen of klachten over facturatie, etc.
(Niet real-time) Aanleveren van (niet-geanonimiseerde) data aan het Handhavingscentrum voor de
uitvoering van de handhaving
Aanleveren van (geanonimiseerde) data aan de
Vlaamse overheid voor beleidsdoeleinden (niet realtime data, bv. dagelijks of wekelijks)
Aanleveren van (geanonimiseerde) data aan de
Vlaamse overheid voor hun operationele werking
(offline data)
Aanleveren van (geanonimiseerde) data aan de
Vlaamse overheid voor verkeersmanagement (realtime data)

X

1 e-Ticketing is een methode van heffen op basis van een (elektronisch) inboeksysteem. Dit kan zowel een tijd -, afstandgebonden vignet als een routeticket zijn.
We verwijzen naar werkpakket 5 voor de concrete uitwerking van het secundair systeem.
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Beschikbaar stellen datastromen en performantie-indicatoren (KPI’s) aan de Coördinerende instelling en Vlabel

-

-

Opvolgen en sturen op ontwikkelingen van Value Added Services

-

-

Verschaffen van kijkfunctie aan Coördinerende instelling en Vlabel in alle functionaliteiten en datastromen van het systeem (continu toegang, via elektronische weg)
Ter beschikking stellen van gegevens aan de Coördinerende instelling voor de controle van de afdrachten en de naleving van de performantie-indicatoren
(KPI’s)
Verlenen van medewerking aan Coördinerende instelling bij periodieke audits
Toelaten van VAS diensten van de overheid of derden
op zijn platform (zowel in backoffice als op registratie-eenheden)
Ontwikkelen van VAS-diensten op vraag van de
Vlaamse overheid

X

X

X

X

X

X

X
X

Rollen en taken van de (E)ETS Provider (SP)
Rollen

Taken (niet-limitatief)

Afsluiten en beheren van overeenkomsten
met Gebruikers

-

Afsluiten en beheren van overeenkomsten met Gebruikers

Ontvangen van de Toll Context Data voor het
systeem van wegenheffing in Vlaanderen

-

Registeren, controleren en verwerken van kilometer- en Gebruikersregistratie

-

Ontvangen van de actuele Toll Context Data van de Coordinerende instelling die het wegennet en tarieven
voor het systeem van wegenheffing in Vlaanderen bevat
Ter beschikking stellen van registratie-eenheden aan
Gebruikers
Registreren, controleren en verwerken in de backoffice
van Gebruikersdata
Registreren, controleren en verwerken in de backoffice
van door registratie-eenheden verzonden verplaatsingsdata, inclusief map-matching
Berekenen van de verschuldigde heffing per Gebruiker

-

Berekenen van de verschuldigde heffing

-

Aanrekenen en innen van de verschuldigde
heffing

-

Aanrekenen aan de Gebruiker en innen via betaalmethoden

Afdragen van de verschuldigde heffing aan de
Coördinerende instelling en/of Concessiehouder

-

Afdragen van de heffing namens de Gebruiker aan de
Coördinerende instelling en/of Concessiehouder

Beheren van zijn deel van de Black List en
White List

-

Toevoegen of verwijderen van kentekens op de Black
List en White List
Verzenden van de geüpdatet White List en Black List
naar het Handhavingscentrum
Detecteren van fraude
Melden van fraudedetectie aan Gebruiker en aan Handhavingscentrum
Uitvoeren van de relevante ondersteunende processen
(klantenservice) voor de Gebruikers die met hem een
overeenkomst afsloten, afhandeling van problemen met
de werking van hun registratie-eenheden, behandeling
van vragen of klachten over facturatie, etc.
(Niet real-time) Aanleveren van (niet-geanonimiseerde)
data aan het Handhavingscentrum voor de uitvoering
van de handhaving

Detecteren en melden van fraude

-

Beheren van klantendienst voor Gebruikers

-

Aanleveren van (niet-geanonimiseerde) data
aan het Handhavingscentrum voor de uitvoering van de handhaving

-
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Aanleveren van (geanonimiseerde) data aan
de Vlaamse overheid voor beleidsdoeleinden,
operationele werking en verkeersmanagement

-

-

Beschikbaar stellen datastromen en performantie-indicatoren (KPI’s) aan de Coördinerende instelling en Vlabel

-

-

-

Aanleveren van (geanonimiseerde) data aan de Vlaamse
overheid voor beleidsdoeleinden (niet real-time data,
bv. dagelijks of wekelijks)
Aanleveren van (geanonimiseerde) data aan de Vlaamse
overheid voor hun operationele werking (offline data)
Aanleveren van (geanonimiseerde) data aan de Vlaamse
overheid voor verkeersmanagement (real-time data)
Verschaffen van kijkfunctie aan Coördinerende instelling en Vlabel in alle functionaliteiten en datastromen
van het systeem (continu toegang, via elektronische
weg)
Ter beschikking stellen van gegevens aan de Coördinerende instelling voor de controle van de afdrachten en
de naleving van de performantie-indicatoren (KPI’s)
Verlenen van medewerking aan Coördinerende instelling bij periodieke audits

Rollen en taken van de Enforcement Equipment Provider (EEP)
Taken (niet-limitatief)

Rollen
Ontwikkelen, realiseren en beheren van de
handhavingsapparatuur

-

Ontwikkelen, plaatsen en beheren van de verkeers- en informatieborden m.b.t. het systeem van wegenheffing

-

-

Ontwikkelen, realiseren en beheren van de apparatuur
nodig voor de handhaving
Financieren van de nodige investeringen in handhavingsapparatuur
Ontwikkelen, plaatsen en beheren van verkeers- en informatieborden die de heffingsplicht voldoende kenbaar maken aan de Gebruikers
Afstemmen met Handhavingscentrum over de signalisatiestrategie (bv. waar de verkeersborden moeten staan)
Verzamelen van de door de handhavingsapparatuur gegenereerde data in een backoffice

Verzamelen van de door de handhavingsapparatuur gegenereerde data

-

Aanleveren van door de handhavingsapparatuur gegeneerde data aan het Vlaams Gewest,
met name het Handhavingscentrum

-

Aanleveren van door de handhavingsapparatuur gegeneerde data voor de uitvoering van de handhaving door
het Handhavingscentrum

Beschikbaar stellen datastromen en performantie-indicatoren (KPI’s) aan het Handhavingscentrum

-

Verschaffen van kijkfunctie aan Handhavingscentrum in
alle functionaliteiten en datastromen van het systeem
(continu toegang, via elektronische weg)
Ter beschikking stellen van gegevens aan het Handhavingscentrum voor de controle van de naleving van de
performantie-indicatoren (KPI’s)

-

4.3.4 Evaluatie op basis van het afwegingskader
We evalueren bovenstaande gemaakte keuzes m.b.t. het basis model aan de hand van de in fase 1
gedefinieerde doelstellingen/randvoorwaarden en afwegingskader2. De onderbouwende argumentatie is hierbij meegegeven. De doelstelling van deze evaluatie betreft immers het verkrijgen van inzicht
in het meest wenselijk en haalbaar model.

2

We verwijzen hiervoor naar de nota i.k.v. werkpakket 2 van onderdeel 1 in het onderzoek.
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Deze gemaakte keuzes motiveren we a.h.v. een aantal duidelijke voordelen. We wijzen ook op de risico’s (nadelen) die deze keuzes met zich meebrengen, welke voornamelijk via maatregelen in de gunningsprocedure en contractuele (prestatie)overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de private partijen zullen beheerst moeten worden. Zowel de motivatie, risico’s als mogelijke beheersmaatregelen
worden hieronder besproken.
We benadrukken dat deze nota zich enkel beperkt tot het aspect “marktmodel”, en naar de rapporten
van de andere werkpakketten verwijst voor andere dimensies die aan bod kunnen komen (technisch,
juridisch, financieel- economisch, etc.).
Evaluaties die specifiek zijn voor het basismodel en niet van toepassing zijn op de varianten ervan staan
in onderstaande tabellen in groen vermeld.
Cat

Type van effect

Evaluatie van het basis model
Voordeel Het principe van een open marktmodel is hierbij een zeer belangrijk uitgangspunt. Het marktmodel staat volledig open voor potentiële
(E)ETS-providers die naast de PSP een deel van de Gebruikers wensen te
bedienen. Het feit dat de handhaving en de EEP volledig wordt gescheiden
van de tolinning en de PSP, is hierin een belangrijk element, nu (E)ETS-providers geen rechtstreekse afhankelijkheid of interface meer hebben met
de PSP.
Tijdens de marktconsultatie is vastgesteld dat de interesse van potentiële
(E)ETS Providers op heden erg beperkt lijkt. Er waren enkel EETS-providers
aanwezig die op heden ook reeds actief zijn in de kilometerheffing voor
zware vrachtwagens; zij geven alvast aan vooral gefocust te zijn op B2B
cliënteel (grote fleets, etc.).

F1

De mate waarin
marktverstoring of
monopolievorming
kan ontstaan

Nadeel De kans bestaat aldus dat de PSP een relatief groot deel van de
Gebruikers zal (moeten) bedienen. De aanwezigheid van een grote en dominante PSP kan mogelijks marktverstorend werken t.a.v. relatief kleine
(E)ETS Providers (bv. (te) veel inspanning moeten leveren voor klein deel
van de markt).
Dit is een aandachtspunt in elk van de beschouwde marktmodellen.
Nadeel Het combineren van het primair en secundair systeem in één hand,
kan aanleiding geven tot een nog wat grotere PSP.
Nadeel Het voorzien in een end-to-end verantwoordelijkheid (map-matching en tolberekening bij SP’s) kan een drempel vormen voor bepaalde
potentiële (kleinere) (E)ETS providers (die hier geen ervaring mee hebben),
waardoor het aandeel van de PSP in de markt mogelijks groter kan zijn.
Belangrijke conclusie hieruit is om hiermee in de latere vermarktingsstrategie rekening te houden en beheersmaatregelen in te bouwen:
-

zien we nog altijd een potentiële rol weggelegd voor partijen als financiële instellingen, telecomoperatoren, MaaS-aanbieders, Track&Trace
aanbieders, etc. gezien dergelijke partijen ook nu reeds GPS locatiedata verwerken, een bestaande klantenbasis hebben, apps aan het uitrollen zijn met mobiliteitsfuncties, reeds actief zijn in elektronisch/mobiel betalingsverkeer, etc. Dit zal een concurrentiële marktwerking
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-

-

toelaten, en de positie van de PSP uitdagen. Belangrijke beheersmaatregel is een proactieve benadering en zelfs bewustmaking van potentiële spelers, en dit zo vroeg mogelijk nadat een beleidsbeslissing tot
uitrol van een systeem van kilometerheffing is genomen, dat men zich
op verschillende manieren hier toch op kan organiseren;
een transparant vergoedingsmodel dat, voor gelijkaardige diensten,
een vergoeding in het vooruitzicht stelt voor (E)ETS-providers die volgens eenzelfde methodiek wordt bepaald;
zorgen voor voldoende mededinging bij de gunning van de overheidsopdracht aan de PSP;
de door de PSP te leveren verschillende diensten beperkt houden.

We zien op heden nog een duidelijke nood aan het kunnen aanbieden van
OBU’s als registratie-eenheid naast smartphones en apps. Het aantal benodigde OBU’s zal aanzienlijk lager zijn in een scenario zonder
smartphone/apps, maar omwille van het zeer hoge aantal Gebruikers in
het (primaire) systeem, spreken we alsnog snel over zeer grote aantallen
OBU’s. Partijen die over de nodige productiecapaciteit beschikken, zullen
duidelijk over een competitief voordeel beschikken, wat in zijn ergste vorm
marktverstorend kan werken en de mededingingsgraad negatief zou kunnen beïnvloeden.
Dit doet zich evenwel voor in elke invulling van het marktmodel, en kan
enigszins gemitigeerd worden door beheersmaatregelen in de gunningsprocedure zoals het toelaten dat OBU-providers niet-exclusief als onderaannemers voor meerdere kandidaat-opdrachtnemers kunnen optreden.
Voordeel Het principe van een open marktmodel is hierbij een zeer belangrijk uitgangspunt. Het marktmodel staat volledig open voor potentiële
(E)ETS-providers die naast de PSP een deel van de Gebruikers wenst te bedienen. Het feit dat de handhaving en de EEP volledig wordt gescheiden
van de tolinning en de PSP, is hierin een belangrijk element, nu (E)ETS-providers geen rechtstreekse afhankelijkheid of interface meer hebben met
de PSP.

F2

De mate waarin een
scenario gebaseerd is
op een heffingssysteem waarop andere
(bestaande) (E)ETS
Providers op efficiente wijze kunnen
aansluiten.

Wat betreft de link met de achterliggende technologie alsook de mogelijke
afstemming met andere heffingssystemen (en bijhorende investeringskosten als drempel) waarmee SP’s te maken krijgen bij aansluiten aan het systeem, zien we geen impact van het marktmodel op het efficiënt kunnen
aansluiten. Deze impact is voor alle mogelijke modellen gelijk (want technologie is gelijk).
Nadeel Het voorzien in een end-to-end verantwoordelijkheid (map-matching en tolberekening bij SP’s) kan een drempel vormen voor bepaalde
potentiële (kleinere) (E)ETS providers, die hier geen expertise in hebben
Een mogelijke beheersmaatregel hiervoor is het proactief sensibiliseren
van deze kleinere partijen dat men zich op verschillende manieren hier
toch kan op organiseren, en dit zo vroeg mogelijk nadat een beleidsbeslissing tot uitrol van een systeem van kilometerheffing is genomen.

F3

De eventuele vereisten inzake samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus (bv. regionaal

Het basismodel stelt enige vereisten inzake samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus:
-

Vlabel wordt als Handhavingscentrum verantwoordelijk voor de handhaving. Het Handhavingscentrum zal nauw moeten samenwerking
met de Coördinerende instelling voor de kilometerheffing.
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vs. lokaal, tussen gewesten, met de federale overheid).

-

-

-

In het kader van handhaving is er tussen het Handhavingscentrum, de
Politiediensten en Viapass samenwerking aangewezen (bv. het gedeeld gebruik van ANPR-camera’s voor uitvoering van de handhavingsdiensten).
Enige interregionale afstemming en regelingen zullen evenwel nodig
zijn om Viapass als interregionale entiteit in staat te stellen om bijkomende taken op zich te nemen voor één van de Gewesten.
Interregionaal overleg en wijzigingen aan het samenwerkingsakkoord
waarmee de huidige Bemiddelende instantie werd opgericht, zullen
vereist zijn om de werking van de Bemiddelende instantie in zijn huidige constellatie toe te laten om ook op te treden in het kader van de
Vlaamse wegenheffing.

Voor wat betreft de andere bestuursniveaus heeft de invulling van het
marktmodel geen impact op de afstemming en/of samenwerking. De behoefte aan een zekere mate van afstemming en samenwerking met lokale
overheden (bv. gebruik van camera’s voor handhaving - zie ook rapport
werkpakket 7) en het federaal niveau (bv. flankerende beleidsmaatregelen) dient zich aan in elk marktmodel.

F4

De mate waarin het
model toelaat onderdelen van het systeem gebundeld dan
wel afzonderlijk te
contracteren (bv.
combinatie registratie&inning vs. handhaving, primair en secundair systeem, …).

F5

De mogelijkheid van
het kunnen koppelen
van value added service (VAS) aan de onderdelen van het systeem van wegenheffing.

F6

De mate waarin een
scenario de mogelijke
kwalificatie van de
heffing als belasting
dan wel als retributie
zou beïnvloeden.

F7

De mate waarin het
marktmodel toelaat
om te sturen op de
kwaliteit van de
dienstverlening door

De vraagstelling rond de voor- en nadelen van gebundelde dan wel afzonderlijke contractering van systeemcomponenten heeft in het bijzonder betrekking op (1) primair/secundair systeem, (2) map-matching en tolberekening, (3) Enforcement Service Provider. Voor elk van deze drie wordt een
variant marktmodel ontwikkeld en besproken.

Voordeel Zoals aangegeven door een aantal partijen tijdens de marktconsultatie, stijgt het potentieel voor VAS indien de (P)SP zelf de map-matching uitvoert (vermits elke (P)SP voor haar klanten over de gegevens van
de gereden routes beschikt).
Verder zien we voor dit element dat voornamelijk de onderliggende technologie, de uitwerking van de latere gunning van de overheidsopdracht
en contractering doorslaggevend zal blijken: de invulling van het marktmodel vormt hier geen belemmering. We verwijzen naar sectie 4.8.
Het basis marktmodel (alsook de varianten) voorziet een ontvangst van de
heffing door het Vlaams Gewest. Dit houdt impliciet in dat er niet uitgegaan wordt van een kwalificatie van de heffing als retributie, maar wel van
de heffing als belasting. Een retributie, voor zover ze beoogd onder de btw
te vallen en btw-terugvorderbaarheid mogelijk te maken, veronderstelt
dat de heffing wordt geïnd in naam van en voor rekening van een publiekrechtelijke en btw-plichtige partij. We verwijzen naar het werkpakket 7 (juridisch-fiscaal) voor verdere toelichting.
De sturing op kwaliteit van de dienstverlening zal vooral bepaald worden
door contractuele clausules in de bestekteksten en contracten.
Zoals verder wordt toegelicht in sectie 4.8 wordt aanbevolen om vooral te
werken met prestatiecontracten, waarin een combinatie van functionele
eisen, een systeem van prestatiemonitoring en doorvertaling daarvan in
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de verschillende
dienstverleners

financiële prikkels via het vergoedingsmodel, maximaal toelaat om op kwaliteit te sturen.
We hebben onder F1 gewezen op de heden relatief beperkte interesse vanwege potentiële (E)ETS-providers. Hoe meer service providers actief zijn in
de markt, hoe beter dit is voor de onderlinge concurrentie, wat minstens
in theorie bevorderlijk is voor de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening. Ook vanuit dit perspectief is het dus van belang om zoals gesteld onder F1 een proactieve benadering van zulk spelers te voorzien van zodra
de beslissing tot invoering van het systeem van kilometerheffing voor
lichte voertuigen is genomen.
Nadeel Indien map-matching door iedere SP apart gebeurt, verhoogt de
kans op kleine verschillen in het aangerekend bedrag voor eenzelfde verplaatsing. Indien map-matching centraal gebeurt, is er een hogere concordantie in de map-matching tussen de verschillende SP’s. Er blijven echter
ook in dat geval nog andere redenen bestaan waarom er kleine verschillen
in het aangerekend bedrag voor eenzelfde route kunnen optreden tussen
verschillende SP’s (bv. afhankelijk van GPS frequentie en -nauwkeurigheid).

F8

F9

Evoluties in technologie en de mate waarin
het marktmodel toelaat om hier op gepaste wijze mee om
te gaan

Mate waarin taken en
risico’s toegewezen
kunnen worden aan
partijen die het best
geplaatst zijn om ze
op zich te nemen

Voordeel Gezien de handhavingsdiensten niet in de markt gezet worden, is
er een dienstverlener minder en is de TC zelf verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de dienstverlening
Voordeel Het uitgangspunt voor alle mogelijke modellen is een “open karakter”, waardoor elk model zal toelaten dat kleinere SP’s, naast de PSP,
ook kunnen toetreden tot het systeem, elk met hun eigen technologie. De
wijze van omgaan met evoluties in technologie zal vooral bepaald worden
door contractuele clausules in de bestekteksten en contracten.
Nadeel Een centrale map-matching (variant 3) maakt het kleinere spelers
makkelijker om toe te treden. Deze kleinere spelers zullen zich mogelijks
toeleggen op meer evolutieve technologieën / evoluties. Ook het feit dat
er meer spelers kunnen toetreden tot het model vergroot de kans dat er
beter ingespeeld wordt op evolutieve technologieën / evoluties.
Voordeel De markt is zelf in staat om te kiezen hoe ze zich organiseren
(end-to-end verantwoordelijkheid). Zij kunnen (1) zelf beroep doen op nu
reeds in de markt aanwezige aanbieders van map-matching en tolberekening zonder dat het Vlaams Gewest zelf hierin moet intermediëren, (2) zich
aansluiten als partner bij een bestaande EETS-provider die reeds over deze
capaciteit beschikt, of (3) alsnog zelf tot de ontwikkeling van zulke functionaliteit overgaan. Op deze manier wordt de realisatie van dit element (taken en risico’s toegewezen aan partijen die best geplaatst zijn) vervuld
door de marktwerking.
Voordeel Vlabel wordt als Handhavingscentrum verantwoordelijk voor de
handhaving, gezien zijn huidige rol in het innen van de verkeersbelastingen en gelet op zijn expertise betreffende verkeersfiscaliteit in al zijn facetten (inkohieren, inning en invordering, handhaving, wetgeving). Daarnaast stelt het basis marktmodel ook voor dat het Handhavingscentrum
een reeks ondersteunende handhavingsdiensten (bv. datamining) zou internaliseren binnen zijn diensten. Dit kan gemotiveerd worden daar dit
positiever is naar mogelijke privacy gerelateerde problemen omwille van
het feit dat handhavingsbeelden en -data vanuit verschillende bronnen
zal komen (niet enkel de EEP maar ook Politie, Satellic, etc. – zie variant
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4), Voor de handhavingsapparatuur worden de rollen en taken bij een private partij gelegd.
Voor de risico-allocatie wordt verwezen naar onderdeel 4.8.
Nadeel De Coördinerende Instelling wordt verantwoordelijk voor het uitvoeren van de communicatie, maar heeft hier mogelijks geen ervaring en
affiniteit mee. Deze entiteit zou zich hier wel op kunnen organiseren via
het uitbesteden aan een externe partij, maar het belang van goede communicatie mag niet onderschat worden voor het draagvlak.
Het basismodel (en de varianten) voorziet volgende mogelijke functioneel
en organisatorische aansluiting en inpassing in bestaande organisaties (en
hun systemen):
-

F10

Mate waarin het
marktmodel functioneel en organisatorisch aansluit op en
kan ingepast worden
in bestaande organisaties (Viapass, Vlabel, etc.) en systemen
(systemen Vlabel, kilometerheffingssysteem vrachtwagens)

-

-

-

Voordeel Vlabel wordt als Handhavingscentrum verantwoordelijk voor
de handhaving, gezien zijn huidige rol in het innen van de verkeersbelastingen en gelet op zijn expertise betreffende verkeersfiscaliteit in al
zijn facetten (inkohieren, inning en invordering, handhaving, wetgeving). Daarnaast stelt het basis marktmodel ook voor dat het Handhavingscentrum een reeks ondersteunende handhavingsdiensten (bv.
datamining) zou internaliseren binnen zijn diensten. Dit kan gemotiveerd worden omwille van het feit dat dit aansluit bij bestaande expertise en processen i.k.v. het systeem van de vrachtwagens binnen
Vlabel, en zo mogelijk efficiëntiewinsten gerealiseerd kunnen worden.
Bovendien wenst Vlabel zelf ook actief in te staan voor ondersteunende processen (datamining). Binnen Vlabel kan zo ook de impact
van de minimalisering van de verkeersbelastingen op de interne werking en organisatie (verschuiven van personeel en middelen) worden
gemitigeerd (indien hiertoe zou besloten worden).;
in het kader van handhaving is er tussen het Handhavingscentrum, de
Politiediensten en CI samenwerking aangewezen (bv. het gedeeld gebruik van ANPR-camera’s voor uitvoering van de handhavingsdiensten
- zie ook rapport van werkpakket 7);
Viapass zou de rollen van Nationaal contactbureau en Coördinerende
instelling in de voorgestelde markt- en organisatiemodellen geïntegreerd kunnen invullen. De organisatie beschikt over reële praktijkervaring met de opstart en exploitatie van het kilometerheffingssysteem
voor vrachtwagens en goede contacten met de nu reeds aanwezige
EETS-providers.
Nadeel Viapass heeft echter geen ervaring in communicatie naar de
burger toe (grootschalige callcenters, grootschalige campagnes, …)

Wat betreft de link met de achterliggende technologie alsook de mate
waarin het marktmodel kan ingepast worden in bestaande heffingssystemen (en bijhorende investeringskosten voor afstemming en interfaces),
zien we dat deze impact voor alle mogelijke modellen gelijk is (want technologie is gelijk).

F11

Eenvoud in aansturing door de overheid
en het bestaan van
mogelijke interface-risico’s

Voordeel Het basis marktmodel gaat uit van een duidelijke end-to-end verantwoordelijkheid in hoofde van de PSP en de (E)ETS-providers over het
ganse proces van registratie van verplaatsingen tot inning en afdracht van
tolgelden. Dit vereenvoudigt het contractbeheer en vermijdt dat het
Vlaams Gewest geconfronteerd wordt met een integratie- en interfacerisico dat ontstaat wanneer dit end-to-end principe wordt doorgeknipt, bijvoorbeeld wanneer map-matching en tolberekening afzonderlijk zouden
worden gecontracteerd verhoogt het aantal contracten beheerd door de
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overheid en het aantal interface-risico’s (bv. tussen de PSP en de (E)ETSproviders enerzijds en de afzonderlijke map-matching- en tolberekeningsdienstverlener anderzijds. We verwijzen hiervoor verder naar het variant
marktmodel 3.
Voordeel In het basis marktmodel worden de contracten met de PSP en
de (E)ETS-providers afgesloten met het Vlaams Gewest als Toll Charger.
Het contractbeheer kan gebeuren door de Coördinerende instelling. Het
beheer van de EEP zit onder verantwoordelijkheid van het Handhavingscentrum (Vlabel). Dit draagt bij aan de coördinatie, afstemming, overzichtelijkheid van het geheel van de contracten.
Voordeel Het samenbrengen van PS en SS bij 1 PSP beperkt het aantal partijen / te beheren contracten.
Nadeel Het samenbrengen van de PS, SS en map-matching bij 1 partij resulteert in 1 grote PSP met een aanzienlijke onderhandelingspositie.
Nadeel Door de communicatiedienst onder te brengen bij de CI, die deze
dienstverlening eventueel uitbesteed, ontstaat er een bijkomende interface tussen de Vlaamse overheid, die de strategie bepaalt, en de uitvoerder
van de strategie.

F12

F13

De mate waarin het
marktmodel resulteert in een transparant systeem (o.a.
wat betreft de kosten)

De mate waarin het
marktmodel kan bijdragen tot het realiseren van kostenbesparingen en/of
schaalvoordelen.

We zien geen betekenisvolle impact van de gekozen invulling van het
marktmodel (basismodel noch varianten) op de mate waarin het marktmodel resulteert in een transparant systeem, dit zal eerder bepaald worden
contractuele clausules in de bestekteksten en contracten.
Zoals reeds gesteld onder F1 is het uitgangspunt voor het basismodel (en
alle varianten) een open marktmodel, en dus principieel gericht op deelname van (E)ETS-partijen. Transparantie in de kosten en vergoedingen aan
de PSP vs. de (E)ETS-partijen kan bijdragen tot een hogere participatiegraad. We verwijzen naar sectie 4.8 waar aspecten van contractering verder worden toegelicht.
Voordeel De keuze voor 1 PSP (primair en secundair systeem bij 1 PSP) leidt
tot het realiseren van kostenbesparingen en schaalvoordelen d.m.v. vermijden van gelijkaardige processen in het primair en secundair systeem, en
dus het realiseren van efficiëntiewinsten in processen zoals klantenmanagement, facturatie, inning, etc.. Zo zal een PSP die zowel het primaire als
het secundaire systeem beheert, gebeurlijk beter in staat zijn om Gebruikers te helpen, o.a. in geval van “dubbele” boekingen in het primaire én
het secundaire systeem (bv. wanneer gebruik er twijfelt over correcte registratie in het primaire systeem en veiligheidshalve ook in het secundaire
systeem een registratie doet, etc.).
Nadeel De keuze om map-matching en tolberekening door elk van de SP’s
te laten uitvoeren, kan louter op zich beschouwd kostenverhogend werken.
Voordeel Deze keuze voor Vlabel als Handhavingscentrum draagt bij aan
het realiseren van kostenbesparingen en schaalvoordelen, gezien zijn huidige rol in het innen van de verkeersbelastingen en gelet op zijn huidige
expertise betreffende verkeersfiscaliteit in al zijn facetten (inkohieren, inning en invordering, handhaving, wetgeving). Daarnaast stelt het basis
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marktmodel ook voor dat het Handhavingscentrum een reeks ondersteunende handhavingsdiensten (bv. datamining) zou internaliseren binnen
zijn diensten. Dit kan o.a. gemotiveerd worden omwille van het feit dat dit
aansluit bij bestaande expertise en processen i.k.v. het systeem van de
vrachtwagens binnen Vlabel, en zo mogelijk efficiëntiewinsten gerealiseerd kunnen worden. Binnen Vlabel kan zo reeds opgeleid personeel geheroriënteerd worden. deze heroriëntering dringt zich mogelijk op, indien
de werklast voor de verkeersbelastingen zou verminderen.
Voordeel De keuze voor Viapass als CI draagt mogelijks bij aan het realiseren van kostenbesparingen en schaalvoordelen, gezien zijn huidige rol in
de kilometerheffing voor het vrachtvervoer.
De risico-allocatie (zie ook onderdeel 4.8), de hoogte van de prikkels (boetes, prestatiekortingen, etc.) en de directheid waarmee die kunnen worden
afgeroepen (abstracte bankgarantie), zoals vastgelegd in de latere bestekdocumenten en contracten, zullen bepalend zijn voor de financierbaarheid
in hoofde van de private partijen.

F14

De mate waarin het
marktmodel en de
daarin opgenomen
taak- en risico-allocatie de financierbaarheid van het systeem
beïnvloedt.

Voordeel Belangrijk daarbij is de mate waarin de risico’s ook door de private partijen kunnen beheerst worden, en die is relatief groter in het basis
marktmodel waarin wordt geopteerd voor end-to-end verantwoordelijkheid in hoofde van de PSP en de (E)ETS-providers over het ganse proces
van registratie van verplaatsingen tot inning en afdracht van tolgelden, bv.
bij afhankelijkheid van een afzonderlijke dienstverlener voor map-matching en tolberekening, kan in combinatie met een hoge aansprakelijkheid
en direct afroepbare garanties aanleiding geven tot problemen inzake financierbaarheid (om nog niet te spreken van een mogelijk gebrek aan risico-appetijt in hoofde van de (E)ETS Providers zelf). We verwijzen hiervoor
verder naar het variant marktmodel 3.
Nadeel De capaciteits- en kredietrisico’s (zie punt 4.8) zijn groot en zitten
vooral bij de PSP gezien de kleine kans op (meerdere) kleine SP’s t.g.v. de
decentralisatie van de mapmatching (die door hun bestaan deze risico’s
mee opvangen)
De invulling van het basis marktmodel heeft ons inziens geen invloed op
de ESR-classificatie van de diverse contracten.

F15

De impact van het
marktmodel op de
ESR2010-classificatie
van het systeem.

De keuze dat het Handhavingscentrum het systeem van datamining intern
zou realiseren (i.p.v. in te sourcen als dienst) maakt per definitie dat de
daartoe gemaakte investeringskosten een uitgave vormen met invloed op
het vorderingensaldo. Het is evenwel moeilijk om in te zien dat er op kostenefficiënte wijze alternatieve inkoopvormen kunnen gehanteerd worden
die, voor de relatief beperkte investeringskost, een eerder “ESR-neutrale”
oplossing in het vooruitzicht stellen.
Verdere aspecten van ESR2010 worden belicht in sectie 4.8.

F16

Mate van aansluiting
van het marktmodel
op hoe de markt georganiseerd is.

Voordeel Tijdens de marktconsultatie is vastgesteld dat de interesse van
potentiële (E)ETS Providers op heden erg beperkt lijkt. Er waren enkel
EETS-providers aanwezig die op heden ook reeds actief zijn in de kilometerheffing voor zware vrachtwagens; zij geven alvast aan vooral gefocust
te zijn op B2B cliënteel (grote fleets, etc.).
Toch zien we nog altijd een potentiële rol weggelegd voor partijen als financiële instellingen, telecomoperatoren, MaaS-aanbieders, Track&Trace
aanbieders, etc. gezien dergelijke partijen ook nu reeds GPS locatiedata
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verwerken, een bestaande klantenbasis hebben, apps aan het uitrollen zijn
met mobiliteitsfuncties, reeds actief zijn in elektronisch/mobiel betalingsverkeer, etc. Dit kan een concurrentiële marktwerking toelaten, en de positie van de PSP uitdagen.Het principe van een open marktmodel is hierbij
een zeer belangrijk uitgangspunt. Het marktmodel staat volledig open voor
potentiële (E)ETS-providers die naast de PSP een deel van de Gebruikers
wenst te bedienen. Het feit dat de handhaving en de handhavingsprovider
volledig wordt gescheiden van de tolinning en de PSP, is hierin een belangrijk element, nu (E)ETS-providers geen rechtstreekse afhankelijkheid of interface meer hebben met de PSP.
Nadeel Door de map-matching bij de SP te leggen, wordt de deelname aan
het systeem minder toegankelijk voor kleinere (E)ETS providers die reeds
GPS-locatiedata verwerken (bv. track&trace bedrijven), en/of reeds een
backoffice voor facturatie en inning hebben voor een bestaand klantenbestand. Er zijn evenwel andere opties voor zulke partijen om zich op deze
markt te begeven, maar dit vormt wel een bijkomende te overwinnen hindernis voor deze partijen. Zij kunnen (1) zelf beroep doen op nu reeds in
de markt aanwezige aanbieders van map-matching en tolberekening, (2)
zich aansluiten als partner bij een bestaande EETS-provider die reeds over
deze capaciteit beschikt, of (3) alsnog zelf tot de ontwikkeling van zulke
functionaliteit overgaan.
Nadeel De markt kan niet kiezen om bv. alleen in te staan voor PS of SS
daar de PSP instaat voor beide systemen.
Belangrijke conclusie hieruit is om hiermee in de latere vermarktingsstrategie rekening te houden en beheersmaatregelen in te bouwen:
-

-

-

-

F17

Conformiteit van het
marktmodel met
EETS-regelgeving

F18

Gevolgen van het
marktmodel voor de
navolgende gunning
van de overheidsopdracht van het systeem

de door de SP te leveren inspanningen beperkt houden, zodat een
maximaal aantal SP’s (ook kleinere) kunnen toetreden tot de opdracht;
proactieve benadering en zelfs bewustmaking van potentiële spelers,
en dit zo vroeg mogelijk nadat een beleidsbeslissing tot uitrol van een
systeem van kilometerheffing is genomen;
een transparant vergoedingsmodel dat, voor gelijkaardige diensten,
een vergoeding in het vooruitzicht stelt voor (E)ETS-providers die volgens eenzelfde methodiek wordt bepaald;
zorgen voor voldoende mededinging bij de gunning van de overheidsopdracht aan de PSP.

We passen de EETS-regelgeving toe als uitgangspunt, en hebben hierop
het basismodel opgebouwd (bv. open karakter, bemiddelende instantie,
nationaal contactbureau, etc.). Ook voor de verschillende mogelijke variante modellen, zien we voor dit element geen impact van de gekozen invulling van het marktmodel (basismodel noch varianten).
Voordeel In tegenstelling tot het systeem van kilometerheffing voor vrachtwagens worden de PSP en handhavingsprovider afzonderlijk gegund. Vermits evenwel geen directe afhankelijkheid tussen beide bestaat (geen potentiële compatibiliteitsissues tussen handhavingsapparatuur en de OBU)
stelt zich hier geen probleem.
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Voordeel In dit basismodel zullen er minder onderlinge interfaces en afhankelijkheden met de daarmee gepaard gaande discussies inzake afbakening van verantwoordelijkheden en risico’s, moeten beheerd worden
dan in de variante modellen 1 en 3 waarin het primair/secundair systeem
of map-matching en tolberekening apart gecontracteerd worden.

F19

F20

Impact van het marktmodel op de contractuele complexiteit

Mate waarin continuïteit gewaarborgd
wordt (onder meer de
mate van overdraagbaarheid van apparatuur, data, … bij beeindiging van contracten)

Voordeel De contracten met de PSP en de (E)ETS-providers worden afgesloten met het Vlaams Gewest als Toll Charger. Het contractbeheer kan
gebeuren door de Coördinerende instelling. Het beheer van de EEP zit onder verantwoordelijkheid van het Handhavingscentrum (Vlabel). Dit draagt
bij aan de overzichtelijkheid van het geheel van de contracten.
Nadeel Meer verschillende taken (PS en SS) zitten bij 1 partij waardoor het
contract complexer wordt. Minstens theoretisch kan gesteld worden dat
relatief kleinere contracten voor afzonderlijke systemen minder complex
zijn.
We zien voor dit element dat voornamelijk de uitwerking van de latere
gunning van de overheidsopdracht en contractering doorslaggevend kan
blijken: de gekozen invulling van het marktmodel heeft hier geen impact.
Zo kan in de overeenkomst met de PSP en EEP een apart onderdeel opgenomen worden rond het waarborgen van de continuïteit (o.a. gegevensoverdracht) bij beëindiging van het contract. We verwijzen naar sectie 4.8
voor verdere toelichting bij de contractering.
Het uitgangspunt is een “open marktmodel”, die maximale deelname van
(E)ETS-providers naast de PSP toelaat.

F21

Mate dat garanties
voorzien zijn dat elke
Gebruiker een overeenkomst met een
serviceprovider kan
afsluiten.

Een belangrijke vraag die daaruit volgt is de inschatting van het aantal Gebruikers in totaliteit, en het aantal Gebruikers dat door (E)ETS-providers
zal worden bediend: deze inschatting dient correct te gebeuren zodat elke
Gebruiker een overeenkomst kan afsluiten in het primair of secundair systeem. Vervolgens is ook de vraag bij wie het risico wordt gelegd om deze
inschatting te maken. Dit is echter niet verschillend tussen het basis marktmodel en de varianten. We verwijzen naar sectie 4.8.1 voor verdere toelichting bij de risico-allocatie ten aanzien van de PSP.
Waar de (E)ETS-providers niet kunnen worden verplicht om eender welke
klant te aanvaarden (bv. klanten met een lage kredietwaardigheid) kan dit
van de PSP wel vereist worden. Om hem in staat te stellen om ook voor
deze klanten het betalingsrisico te dragen, dient de PSP in staat te worden
gesteld om gegarandeerde betaalmiddelen te eisen van zulke Gebruikers
(er wordt hiervoor verwezen naar werkpakket 8 inzake flankerende beleid).
Er wordt in het systeem van wegenheffing ook een secundair systeem
voorzien, zodat iedere Gebruiker in elke situatie (smartphone vergeten, wil
geen OBU, etc.) een overeenkomst kan afsluiten.

F22

Mate waarin de inkomsten van de overheid gewaarborgd
kunnen worden.

Voordeel Bij een keuze voor het basis marktmodel met end-to-end processen bij PSP en (E)ETS-providers zonder externe map-matching en tolberekening, kunnen de SP’s door het Vlaams Gewest worden afgerekend
op de goede werking van het totaal (end-to-end verantwoordelijkheid).
De overheid is dus beter in de mogelijkheid om de verantwoordelijke partij te identificeren en aansprakelijk te houden, en heeft de mogelijkheid
om harde bankgaranties (eerste afroepgarantie) te vereisen.
Nadeel Door zowel het PS als het SS bij de PSP te voorzien, wordt het risico
van niet gewaarborgde inkomsten voor de overheid groter (gezien een
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groot deel van de inkomsten onderworpen wordt aan een mogelijke faling
van deze ene partij).
Nadeel Door geen centrale mapmatcher te voorzien is de kans op meerdere (kleine) SP’s kleiner en wordt het risico van niet gewaarborgde inkomsten voor de overheid groter (gezien een groot deel van de inkomsten onderworpen wordt aan een mogelijke faling van deze ene partij).
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4.4 Variant 1: Afzonderlijke contractering van primair en secundair systeem
& Communicatiedienst bij de Toll Charger
4.4.1 Grafische weergave

4.4.2 Overzicht van de gehanteerde uitgangspunten en gemaakte keuzes
In deze variant hernemen we het basismodel, behalve in de wijze van contractering van het primaire
en secundaire systeem. Het primaire en secundaire systeem worden in dit model afzonderlijk gecontracteerd door het Vlaams Gewest.
In dit variant model zijn er dus twee partijen hiervoor (i.p.v. één PSP): de Preferred Primary Service
Provider (PPSP) als voorkeursleverancier voor het primaire systeem, en de Preferred Secondary Service Provider (PSSP) als voorkeursleverancier voor het secundair systeem). Beide partijen zijn in contractuele relatie met het Vlaams Gewest, en worden beheerd door de Coördinerende instelling.
Inzake communicatie voorziet deze variant dat de uitvoering ervan zich situeert bij de Toll Charger
(naast de strategie), die bijgevolg de Communicatiedienst op zich neemt, bv via 1700. De uitvoering
van deze communicatie zou ook door een private partij in het marktmodel kunnen opgenomen of ondersteund worden, maar de aansturing blijft de verantwoordelijkheid van de Toll Charger.

4.4.3 Omschrijving van de rollen en taken van de verschillende partijen
We hernemen de rollen en taken van de verschillende partijen in het basismodel. Enkel de rollen en
taken van de significant gewijzigde/nieuwe partijen (de PPSP en PSSP in dit model) worden hieronder
beschreven.
Rollen en taken van de Toll Charger (TC)
Naast de taken en rollen vermeld onder het basis marktmodel, neemt de Toll Charger volgende rollen
en taken op zich:
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Rollen

Taken (niet-limitatief)
-

(Operationeel) Uitvoeren van publieksbrede
communicatie m.b.t. het systeem van wegenheffing

Uitvoeren van publieksbrede communicaties m.b.t. het
systeem van wegenheffing

Rollen en taken van de Coördinerende instelling (CI)
Voormelde taak m.b.t. het uitvoeren van publieksbrede communicatie vervalt in deze variant bij de CI
en verschuift naar de Toll Charger
Rollen en taken van de Preferred Primary Service Provider (PPSP)
De universele dienstverlening blijft dezelfde; de additionele taken t.o.v. een (E)ETS Provider, worden
aangeduid in het cursief.
Rollen
Afsluiten en beheren van contractuele band
met Gebruikers

Taken (niet-limitatief)
-

Ontvangen en implementeren van de Toll
Context Data voor het systeem van wegenheffing in Vlaanderen

-

Registeren, controleren en verwerken van
kilometer- en Gebruikersregistratie

-

-

Berekenen van de verschuldigde heffing

-

Aanrekenen en innen van de verschuldigde
heffing

-

Afdragen van de verschuldigde heffing aan
de Coördinerende instelling en/of Concessiehouder

-

Beheren van zijn deel van de Black List en
White List

-

Detecteren en melden van fraude

-

Afsluiten en beheren van contractuele band met Gebruikers
(Verplicht) afsluiten en beheren van overeenkomst met
Gebruikers die er niet in slagen een overeenkomst af te
sluiten met een andere (E)ETS Provider in het primair systeem
Ontvangen van de actuele Toll Context Data van de Coordinerende instelling die het wegennet en tarieven
voor het systeem van wegenheffing in Vlaanderen bevat
Correct implementeren van de Toll Context Data in eigen systemen.
Ter beschikking stellen van registratie-eenheden aan
Gebruikers via verschillende kanalen
Het kunnen bedienen van een door het Vlaams Gewest
vooropgesteld aantal Gebruikers in het primaire systeem
Registreren, controleren en verwerken in de backoffice
van Gebruikersdata
Registreren, controleren en verwerken in de backoffice
van door registratie-eenheden verzonden verplaatsingsdata, inclusief map-matching
Berekenen van de verschuldigde heffing per Gebruiker
Ter beschikking stellen van diverse (gegarandeerde) betaalmethoden voor de Gebruikers
Aanrekenen aan de Gebruiker en innen via (gegarandeerde) betaalmethoden
Afdragen van de heffing namens de Gebruiker aan de
Coördinerende instelling en/of Concessiehouder
Toevoegen of verwijderen van kentekens op de Black
List en White List
Verzenden van de geüpdatet White List en Black List
naar het Handhavingscentrum
Detecteren van fraude
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Beheren van klantendienst voor Gebruikers

-

Aanleveren van (niet-geanonimiseerde)
data aan het Handhavingscentrum voor de
uitvoering van de handhaving

-

Aanleveren van (geanonimiseerde) data
aan de Vlaamse overheid voor beleidsdoeleinden, operationele werking en verkeersmanagement

-

-

Beschikbaar stellen datastromen en performantie-indicatoren (KPI’s) aan de Coördinerende instelling en Vlabel

-

-

Opvolgen en sturen op ontwikkelingen van
Value Added Services

-

-

Melden van fraudedetectie aan Gebruiker en aan Handhavingscentrum
(Meertalig) Uitvoeren van de relevante ondersteunende
processen (klantenservice) voor de Gebruikers die met
hem een contractuele band afsloten, afhandeling van
problemen met de werking van hun registratie-eenheden, behandeling van vragen of klachten over facturatie,
etc.
(Niet real-time) Aanleveren van (niet-geanonimiseerde)
data aan het Handhavingscentrum voor de uitvoering
van de handhaving
Aanleveren van (geanonimiseerde) data aan de Vlaamse
overheid voor beleidsdoeleinden (niet real-time data,
bv. dagelijks of wekelijks)
Aanleveren van (geanonimiseerde) data aan de Vlaamse
overheid voor hun operationele werking (offline data)
Aanleveren van (geanonimiseerde) data aan de Vlaamse
overheid voor verkeersmanagement (real-time data)
Verschaffen van kijkfunctie aan Coördinerende instelling en Vlabel in alle functionaliteiten en datastromen
van het systeem (continu toegang, via elektronische
weg)
Ter beschikking stellen van gegevens aan de Coördinerende instelling voor de controle van de afdrachten en
de naleving van de performantie-indicatoren (KPI’s)
Verlenen van medewerking aan Coördinerende instelling bij periodieke audits
Toelaten van VAS diensten van de overheid of derden op
zijn platform (zowel in backoffice als op registratie-eenheden)
Ontwikkelen van VAS-diensten op vraag van de Vlaamse
overheid, dit tegen vooraf afgesproken standaardtarieven

Rollen en taken van de Preferred Secondary Service Provider (PSSP)
De universele dienstverlening is dezelfde als in het basismodel; de additionele taken t.o.v. een (E)ETS
Provider, worden aangeduid in het cursief.
Rollen

Taken (niet-limitatief)

Afsluiten en beheren van contractuele band
met Gebruikers

-

Afsluiten en beheren van contractuele band met Gebruikers

Registeren, controleren en verwerken van
kilometer- en Gebruikersregistratie

-

Ter beschikking stellen van e-Ticketing aan Gebruikers
van het secundair systeem via verschillende verkoopkanalen
Het kunnen bedienen van een door het Vlaams Gewest
vooropgesteld aantal Gebruikers in het secundaire systeem
Registreren, controleren en verwerken in de backoffice
van Gebruikersdata
Berekenen van de verschuldigde heffing per Gebruiker

-

Berekenen van de verschuldigde heffing

-

Aanrekenen en innen van de verschuldigde
heffing

-

Innen van de verschuldigde heffing o.b.v. onmiddellijke
betaling en afleveren betaalbewijs
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Afdragen van de verschuldigde heffing aan
de Coördinerende instelling en/of Concessiehouder

-

Afdragen van de heffing namens de Gebruiker aan de
Coördinerende instelling en/of Concessiehouder

Beheren van zijn deel van de Black List en
White List

-

Toevoegen of verwijderen van kentekens op de Black
List en White List
Verzenden van de geüpdatet White List en Black List
naar het Handhavingscentrum
Detecteren van fraude
Melden van fraudedetectie aan Gebruiker en aan Handhavingscentrum
(Meertalig) Uitvoeren van de relevante ondersteunende
processen (klantenservice) voor de Gebruikers.
(Niet real-time) Aanleveren van (niet-geanonimiseerde)
data aan het Handhavingscentrum voor de uitvoering
van de handhaving

Detecteren en melden van fraude

-

Beheren van klantendienst voor Gebruikers

-

Aanleveren van (niet-geanonimiseerde)
data aan het Handhavingscentrum voor de
uitvoering van de handhaving

-

Aanleveren van (geanonimiseerde) data
aan de Vlaamse overheid voor beleidsdoeleinden en de operationele werking

-

-

Beschikbaar stellen datastromen en performantie-indicatoren (KPI’s) aan de Coördinerende instelling en Vlabel

-

-

-

Aanleveren van (geanonimiseerde) data aan de Vlaamse
overheid voor beleidsdoeleinden (niet real-time data,
bv. dagelijks of wekelijks)
Aanleveren van (geanonimiseerde) data aan de Vlaamse
overheid voor hun operationele werking (offline data)
Verschaffen van kijkfunctie aan Coördinerende instelling en Vlabel in alle functionaliteiten en datastromen
van het systeem (continu toegang, via elektronische
weg)
Ter beschikking stellen van gegevens aan de Coördinerende instelling voor de controle van de afdrachten en
de naleving van de performantie-indicatoren (KPI’s).
Verlenen van medewerking aan Coördinerende instelling bij periodieke audits

4.4.4 Evaluatie op basis van het afwegingskader
We evalueren bovenstaande gemaakte keuzes m.b.t. deze variant relatief t.o.v. het basismodel, aan
de hand van de in fase 1 gedefinieerde doelstellingen/randvoorwaarden en afwegingskader3. De onderbouwende argumentatie is hierbij meegegeven.
Deze gemaakte keuzes motiveren we a.h.v. een aantal duidelijke voordelen. We wijzen ook op de risico’s (nadelen) die deze keuzes met zich meebrengen, welke voornamelijk via maatregelen in de gunningsprocedure en contractuele (prestatie)overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de private partijen zullen beheerst moeten worden. Zowel de motivatie, risico’s als mogelijke beheersmaatregelen
worden hieronder besproken.
We benadrukken dat deze nota zich enkel beperkt tot het aspect “marktmodel”, en naar de rapporten
van de andere werkpakketten verwijst voor andere dimensies die aan bod kunnen komen (technisch,
juridisch, financieel- economisch, etc.).
Evaluaties die specifiek zijn voor variant 1, en niet van toepassing zijn op variant 2, staan in onderstaande tabellen in groen vermeld.

3

We verwijzen hiervoor naar de nota i.k.v. werkpakket 2 van onderdeel 1 in het onderzoek.
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Cat

F1

Type van effect

De mate waarin
marktverstoring of
monopolievorming
kan ontstaan

Evaluatie van het basis model
Voordeel Het afzonderlijk contracteren van het primair en secundair systeem, zorgt voor een minder grote PSP, waardoor minder kans op marktverstorende werking t.a.v. relatief kleine (E)ETS Providers dan in het basismodel.
Nadeel Het afzonderlijk plaatsen van primair en secundair systeem zal niet
bevorderlijk zijn voor de maximalisatie van het gebruik van het primair
systeem omdat een PSSP zijn marktaandeel zal willen afschermen (bv.
door het koppelen van voordelen/kortingen aan het gebruik van het secundair systeem (we denken bv. aan het aanbieden van kortingen bij tankstations)), behoudens (dure) contractclausules die de PSSP compenseren
voor het verlies van klanten.
De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F2

De mate waarin een
scenario gebaseerd is
op een heffingssysteem waarop andere
(bestaande) (E)ETS
Providers op efficiente wijze kunnen
aansluiten.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F3

De eventuele vereisten inzake samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus (bv. regionaal
vs. lokaal, tussen gewesten, met de federale overheid).

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F4

De mate waarin het
model toelaat onderdelen van het systeem gebundeld dan
wel afzonderlijk te
contracteren (bv.
combinatie registratie&inning vs. handhaving, primair en secundair systeem, …).

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F5

De mogelijkheid van
het kunnen koppelen
van value added service (VAS) aan de onderdelen van het systeem van wegenheffing.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F6

De mate waarin een
scenario de mogelijke
kwalificatie van de
heffing als belasting
dan wel als retributie
zou beïnvloeden.
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De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F7

De mate waarin het
marktmodel toelaat
om te sturen op de
kwaliteit van de
dienstverlening door
de verschillende
dienstverleners

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F8

Evoluties in technologie en de mate waarin
het marktmodel toelaat om hier op gepaste wijze mee om
te gaan

Voordeel De communicatiedienst sluit zich beter aan bij de huidige core
business van de Toll Charger (bv. 1700 of een private partij), waardoor de
risico’s naar draagvlak toe beperkter zijn.

F9

Mate waarin taken en
risico’s toegewezen
kunnen worden aan
partijen die het best
geplaatst zijn om ze
op zich te nemen

Voordeel Door de communicatiedienst te situeren bij de Toll Charger, kan
deze functioneel en organisatorisch aansluiten bij en inpassing in de bestaande organisatie (en hun systemen). 1700 heeft reeds ervaring met de
invulling van een callcenter en het aansturen van een private partner voor
het uitvoeren van de communicatie

F10

Mate waarin het
marktmodel functioneel en organisatorisch aansluit op en
kan ingepast worden
in bestaande organisaties (Viapass, Vlabel, etc.) en systemen
(systemen Vlabel, kilometerheffingssysteem vrachtwagens)

F11

Eenvoud in aansturing door de overheid
en het bestaan van
mogelijke interface-risico’s

F12

De mate waarin het
marktmodel resulteert in een transparant systeem (o.a.
wat betreft de kosten)

F13

De mate waarin het
marktmodel kan bijdragen tot het reali-

Nadeel Deze variant zorgt voor een grotere complexiteit in het contractbeheer door het beheer van afzonderlijke contracten, met toch nog steeds
significant grote spelers en verantwoordelijkheden. De contracten zullen
weliswaar beperkter zijn van omvang, maar vereisen sowieso goede expertise voor beheer van het contract.
Nadeel Er ontstaan meer interfaces en partijen door het apart aan te besteden van het secundair systeem, waardoor het interfacerisico stijgt.
Voordeel Door de communicatiedienst onder te brengen bij de Toll Charger, die deze dienstverlening eventueel uitbesteed, verdwijnt de bijkomende interface tussen de Vlaamse overheid en de CI.
De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

Nadeel De keuze voor het afzonderlijk contracteren van het primair – en
secundair systeem, leidt tot kosteninefficiënties d.m.v gelijkaardige processen in het primair en secundair systeem, en dus het niet realiseren van
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seren van kostenbesparingen en/of
schaalvoordelen.

efficiëntiewinsten en schaalvoordelen in processen zoals klantenmanagement, facturatie, inning, etc.). Zo zal een PPSP apart van een PSSP, gebeurlijk minder goed in staat zijn om Gebruikers te helpen dan in het basismodel (o.a. in geval van “dubbele” boekingen in het primaire én het secundaire systeem, bv. wanneer gebruik twijfelt over correcte registratie in het
primaire systeem en veiligheidshalve ook in het secundaire systeem een
registratie doet, etc.).
Voordeel Door de communicatiedienst binnen de Toll Charger te situeren
doen er zich kostenbesparingen voor en schaalvoordelen: ofwel wordt het
callcenter geïntegreerd in het bestaande callcenter van 1700, ofwel wordt
deze dienst uitbesteed, juist zoals andere uitbestede callcenters, wat ook
tot schaalvoordelen en / of kostenbesparingen kan leiden.
.De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F14

De mate waarin het
marktmodel en de
daarin opgenomen
taak- en risico-allocatie de financierbaarheid van het systeem
beïnvloedt.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F15

De impact van het
marktmodel op de
ESR2010-classificatie
van het systeem.

F16

Mate van aansluiting
van het marktmodel
op hoe de markt georganiseerd is.

Voordeel Deze variant laat toe het primair en secundair systeem apart te
contracteren. Dit heeft als gevolg dat de markt zelf in staat is om te kiezen
of ze één of beide percelen nemen (PS en / of SS).

Conformiteit van het
marktmodel met
EETS-regelgeving

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F17

F18

Gevolgen van het
marktmodel voor de
navolgende gunning
van de overheidsopdracht van het systeem

F19

Impact van het marktmodel op de contractuele complexiteit

F20

Mate waarin continuïteit gewaarborgd
wordt (onder meer de
mate van overdraagbaarheid van apparatuur, data, … bij beeindiging van contracten)

Nadeel Het valt niet uit te sluiten dat eenzelfde partij zich zowel voor het
primaire als voor het secundaire systeem kandidaat stelt. Dit kan leiden tot
tactische gedrag tijdens de gunningsprocedure, wat extra aandacht van de
overheid vergt.
Nadeel Er vormt zich mogelijks het risico dat bij een aanbestedingsprocedure geen geschikte kandidaat wordt gevonden voor het secundaire systeem.
Nadeel In deze variant ontstaat er een extra contract. Minstens theoretisch
kan gesteld worden dat relatief kleinere contracten voor afzonderlijke systemen minder complex zijn. Maar zelfs afzonderlijk zijn beide contracten
behoorlijk omvangrijk en complex.
De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.
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De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F21

Mate dat garanties
voorzien zijn dat elke
Gebruiker een overeenkomst met een
serviceprovider kan
afsluiten.

F22

Mate waarin de inkomsten van de overheid gewaarborgd
kunnen worden.

Voordeel De overheid is minder afhankelijk van één enkele preferred service provider. Dit is echter te relativeren: het secundair systeem zal nooit
een voldoende alternatief zijn voor een volledig ontbreken van een primair
systeem (ook niet bij opstartproblemen met het primair systeem).

Uitrol van een systeem van wegenheffing: marktmodel (OIWP3)
Pagina 41 van 81

4.5 Variant 2: Afzonderlijke contractering van primair systeem, secundair
systeem door Toll Charger geëxploiteerd & Communicatiedienst bij de
Toll Charger
4.5.1 Grafische weergave

4.5.2 Overzicht van de gehanteerde uitgangspunten en gemaakte keuzes
In deze variant hernemen we het basismodel, behalve in de wijze van contractering van het primaire
en secundaire systeem. Het primaire systeem wordt in dit model afzonderlijk gecontracteerd door het
Vlaams Gewest, het secundair systeem wordt door de overheid zelf geëxploiteerd.
In dit variant model zijn er dus twee partijen hiervoor (i.p.v. één PSP): de Preferred Primary Service
Provider (PPSP) als voorkeursleverancier voor het primaire systeem, en de Preferred Secondary Service Provider (PSSP) als overheidsinstelling voor het secundair systeem.
Inzake communicatie voorziet deze variant (zoals variant 1) dat de uitvoering ervan zich situeert bij de
Toll Charger (naast de strategie), die bijgevolg de Communicatiedienst op zich neemt, bv. via 1700. De
uitvoering van deze communicatie zou ook door een private partij in het marktmodel kunnen opgenomen worden, maar de aansturing blijft de verantwoordelijkheid van de Toll Charger.
Voor de meeste rollen en taken wordt verwezen naar variant 1; in deze tweede variant wordt de rol
van PSSP opgenomen wordt het Vlaams Gewest (en onder beheer van de Toll Charger)
De rol van een externe marktpartij voor het secundair systeem in zo’n scenario kan worden ingeperkt tot het aanleveren van een informaticasysteem dat door de overheid geëxploiteerd wordt. Het
vergoedingsmechanisme van zulk een dienstverlener zal er anders uitzien, met een vergoeding die
niet afhankelijk is van het in het secundair systeem behandelde volume.. Uiteraard kan de vergoeding
nog steeds afhankelijk gemaakt worden van het al dan niet behalen van KPI’s, die dan vooral betrekking
zullen hebben op de beschikbaarheid en correcte werking van het secundaire systeem.
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Evaluatie op basis van het afwegingskader
We evalueren bovenstaande gemaakte keuzes m.b.t. deze variant relatief t.o.v. variant 1, aan de hand
van de in fase 1 gedefinieerde doelstellingen/randvoorwaarden en afwegingskader4. De onderbouwende argumentatie is hierbij meegegeven.
Deze gemaakte keuzes motiveren we a.h.v. een aantal duidelijke voordelen. We wijzen ook op de risico’s (nadelen) die deze keuzes met zich meebrengen, welke voornamelijk via maatregelen in de gunningsprocedure en contractuele (prestatie)overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de private partijen zullen beheerst moeten worden. Zowel de motivatie, risico’s als mogelijke beheersmaatregelen
worden hieronder besproken.
We benadrukken dat deze nota zich enkel beperkt tot het aspect “marktmodel”, en naar de rapporten
van de andere werkpakketten verwijst voor andere dimensies die aan bod kunnen komen (technisch,
juridisch, financieel- economisch, etc.).

4

Cat

Type van effect

Evaluatie van het basis model en t.o.v. variant 1

F1

De mate waarin
marktverstoring of
monopolievorming
kan ontstaan

Voordeel Doordat de Toll Charger het secundair systeem zelf uitbaat, vervalt de ongewenste incentive door de PSSP die Gebruikers ervan kan weerhouden de overstap naar het primair systeem te maken. De Toll Charger
kan deze overstap zelfs bevorderen.
De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. variant 1.

F2

De mate waarin een
scenario gebaseerd is
op een heffingssysteem waarop andere
(bestaande) (E)ETS
Providers op efficiente wijze kunnen
aansluiten.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. variant 1.

F3

De eventuele vereisten inzake samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus (bv. regionaal
vs. lokaal, tussen gewesten, met de federale overheid).

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. variant 1.

F4

De mate waarin het
model toelaat onderdelen van het systeem gebundeld dan
wel afzonderlijk te
contracteren (bv.
combinatie registratie&inning vs. handhaving, primair en secundair systeem, …).

F5

De mogelijkheid van
het kunnen koppelen

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. variant 1.

We verwijzen hiervoor naar de nota i.k.v. werkpakket 2 van onderdeel 1 in het onderzoek.
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van value added service (VAS) aan de onderdelen van het systeem van wegenheffing.
De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. variant 1.

F6

De mate waarin een
scenario de mogelijke
kwalificatie van de
heffing als belasting
dan wel als retributie
zou beïnvloeden.

Voordeel Door de exploitatie van het secundair systeem door de Toll Charger valt er een dienstverlener weg en wordt de Toll Charger zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening.

F7

De mate waarin het
marktmodel toelaat
om te sturen op de
kwaliteit van de
dienstverlening door
de verschillende
dienstverleners

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. variant 1.

F8

Evoluties in technologie en de mate waarin
het marktmodel toelaat om hier op gepaste wijze mee om
te gaan

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. variant 1.

F9

Mate waarin taken en
risico’s toegewezen
kunnen worden aan
partijen die het best
geplaatst zijn om ze
op zich te nemen

Nadeel De overheid dient zich te organiseren naar het zelf beheren van het
SS, waar zij geen ervaring mee heeft

F10

Mate waarin het
marktmodel functioneel en organisatorisch aansluit op en
kan ingepast worden
in bestaande organisaties (Viapass, Vlabel, etc.) en systemen
(systemen Vlabel, kilometerheffingssysteem vrachtwagens)

F11

Eenvoud in aansturing door de overheid
en het bestaan van
mogelijke interface-risico’s

F12

De mate waarin het
marktmodel resulteert in een transparant systeem (o.a.

Voordeel: Deze variant zorgt voor een kleinere complexiteit in contractbeheer daar het beheer voor het secundair systeem vervalt en eventueel vervangen wordt door een contract van levering en onderhoud van een informaticasysteem, wat eenvoudiger in beheer zal zijn

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. variant 1.
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wat betreft de kosten)
Nadeel De Toll Charger zal zich intern moeten organiseren (bv. nodige organisatie, personeel, aansturing etc. ). Hier zijn kosten aan verbonden.

F13

De mate waarin het
marktmodel kan bijdragen tot het realiseren van kostenbesparingen en/of
schaalvoordelen.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. variant 1.

F14

De mate waarin het
marktmodel en de
daarin opgenomen
taak- en risico-allocatie de financierbaarheid van het systeem
beïnvloedt.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. variant 1.

F15

De impact van het
marktmodel op de
ESR2010-classificatie
van het systeem.

F16

Mate van aansluiting
van het marktmodel
op hoe de markt georganiseerd is.
Conformiteit van het
marktmodel met
EETS-regelgeving

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. variant 1.

F17

F18

Gevolgen van het
marktmodel voor de
navolgende gunning
van de overheidsopdracht van het systeem

Voordeel Aangezien de uitbating van het secundair systeem niet op de
markt gebracht wordt, wordt tactische gedrag vermeden tijdens de gunningsprocedure (indien eenzelfde partij zich zowel voor het primaire als het
secundaire systeem kandidaat stelt).

F19

Impact van het marktmodel op de contractuele complexiteit

Voordeel Het contract voor de uitbating van het secundair systeem vervalt
en wordt eventueel vervangen door een contract voor aanleveren en onderhouden van een informaticasysteem, wat eenvoudiger van aard zal zijn.

F20

Mate waarin continuïteit gewaarborgd
wordt (onder meer de
mate van overdraagbaarheid van apparatuur, data, … bij beeindiging van contracten)

Voordeel De uitbater van het secundair systeem wordt vervangen door een
contractpartij i.v.m. aanleveren en onderhouden van een informaticatoepassing. Dit vergroot de waarborging van de continuïteit (alleen het informaticasysteem dient overgedragen te worden op het einde van het contract).

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. variant 1.

F21

Mate dat garanties
voorzien zijn dat elke
Gebruiker een overeenkomst met een
serviceprovider kan
afsluiten.

Voordeel Deze variant brengt de uitbating van het secundair systeem niet
op de markt, alleen eventueel het aanleveren en onderhouden van het informaticasysteem, wat beter aansluit op hoe de markt momenteel georganiseerd is.
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F22

Mate waarin de inkomsten van de overheid gewaarborgd
kunnen worden.

Voordeel Gezien het secundair systeem niet langer door een private partij
wordt geëxploiteerd, is de overheid niet langer blootgesteld aan het risico
van faling van zulke private partij. Daartegenover staat dan dat de overheid
zichzelf op een kwaliteitsvolle manier moet organiseren teneinde de inkomsten te waarborgen.
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4.1 Variant 3: Afzonderlijke contractering van map-matching en tolberekening
4.1.1 Grafische weergave

4.1.2 Overzicht van de gehanteerde uitgangspunten en gemaakte keuzes
In het basismodel voeren de (E)ETS Providers en PSP de activiteiten m.b.t. map-matching en tolberekening zelf uit. Deze variant is gewijzigd t.o.v. het basismodel, doordat dat de map-matching en tolberekening afzonderlijk worden aanbesteed aan een private dienstverlener. Elke (E)ETS Provider, met
inbegrip van de PSP, zou in dit model beroep doen op deze afzonderlijke dienstverlener en daartoe
data-interfaces opzetten.
De private dienstverlener voor map-matching en tolberekening zit onder contractuele relatie met het
Vlaams Gewest. De overeenkomst wordt beheerd door de Coördinerende instelling.

4.1.3 Omschrijving van de rollen en taken van de verschillende partijen
We hernemen de rollen en taken van de verschillende partijen in het basismodel. Enkel de rollen en
taken van de significant gewijzigde/nieuwe partijen (de PSP, SP’s en entiteit voor map-matching-tolberekening) worden hieronder beschreven.
Rollen en taken van de Toll Charger (TC)
Naast de taken en rollen vermeld onder het basis marktmodel, neemt de Toll Charger volgende rollen
en taken op zich:
Rollen
Afsluiten van overeenkomst met de entiteit
voor map-matching entolberekening

Taken (niet-limitatief)
-

Gunnen overheidsopdracht en afsluiten van overeenkomst met de entiteit voor map-matching / tolberekening
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Rollen en taken van de Coördinerende instelling (CI)
Naast de taken en rollen vermeld onder het basis marktmodel, neemt de Coördinerende instellingvolgende rol en taken op zich
Rollen

Taken (niet-limitatief)

Beheren van overeenkomst met de entiteit
voor map-matching en tolberekening

-

Beheren van de overeenkomst met de entiteit voor
map-matching en tolberekening
Berekenen en opvolgen van de vergoedingen aan de entiteit voor map-matching en tolberekening

Rollen en taken van de Preferred Service Provider (PSP)
De universele dienstverlening blijft gelijk aan deze in het basismodel. de additionele taken t.o.v. een
(E)ETS Provider, worden aangeduid in het cursief. Er wordt steeds geduid of het over het Primair systeem (PS) of het Secundair systeem (SS) gaat.
Rollen
Afsluiten en beheren van
contractuele band met Gebruikers

Registeren, controleren en
verwerken van kilometeren Gebruikersregistratie

-

-

-

-

SS

Afsluiten en beheren van contractuele band met Gebruikers
(Verplicht) afsluiten en beheren van overeenkomst met
Gebruikers die er niet in slagen een overeenkomst af te
sluiten met een andere (E)ETS Provider in het primair systeem.
Ter beschikking stellen van registratie-eenheden aan Gebruikers via verschillende kanalen
Ter beschikking stellen van e-Ticketing aan Gebruikers
van het secundair systeem via verschillende verkoopkanalen
Het kunnen bedienen van een door het Vlaams Gewest
vooropgesteld aantal Gebruikers in het primaire en het
secundaire systeem
Registreren, controleren en verwerken in de backoffice
van Gebruikersdata
Registreren, controleren en verwerken in de backoffice
van door registratie-eenheden verzonden verplaatsingsdata
Aanleveren van positiedata aan de externe map-matcher

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

Aanleveren van positiedata
aan externe map-matcher

-

Ontvangen van de berekening van de verschuldigde
heffing

-

Ontvangen van de berekening van de verschuldigde heffing per Gebruiker vanwege de externe map-matcher

X

Aanrekenen en innen5 van
de verschuldigde heffing

-

Ter beschikking stellen van diverse (gegarandeerde) betaalmethoden voor de Gebruikers
Aanrekenen aan de Gebruiker en innen via (gegarandeerde) betaalmethoden
Afdragen van de heffing namens de Gebruiker aan de Coordinerende instelling en/of Concessiehouder

X

X

X

X

X

X

Toevoegen of verwijderen van kentekens op de Black List
en White List

X

X

-

5

PS

Taken (niet-limitatief)

Afdragen van de verschuldigde heffing aan de Coördinerende instelling en/of
Concessiehouder

-

Beheren van zijn deel van de
Black List en White List

-

X

Cf. de EETS-richtlijn zit de klantenrelatie bij de SP, dit wil zeggen dat de inning niet kan gebeuren door de map-matcher.
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-

Detecteren en melden van
fraude

-

Beheren van klantendienst
voor Gebruikers

-

Aanleveren van (geanonimiseerde) data aan de
Vlaamse overheid voor verkeersmanagement

-

Beschikbaar stellen datastromen en performantieindicatoren (KPI’s) aan de
Coördinerende instelling en
Vlabel

-

-

Opvolgen en sturen op ontwikkelingen van Value Added Services

-

-

Verzenden van de geüpdatet White List en Black List
naar het Handhavingscentrum en externe map-matching
provider
Detecteren van fraude
Melden van fraudedetectie aan Gebruiker en aan Handhavingscentrum
(Meertalig) Uitvoeren van de relevante ondersteunende
processen (klantenservice) voor de Gebruikers die met
hem een contractuele band afsloten, afhandeling van
problemen met de werking van hun registratie-eenheden, behandeling van vragen of klachten over facturatie,
etc.
Aanleveren van (geanonimiseerde) data aan de Vlaamse
overheid voor verkeersmanagement (real-time data).

Verschaffen van kijkfunctie aan Coördinerende instelling
en Vlabel in alle functionaliteiten en datastromen van
het systeem (continu toegang, via elektronische weg)
Ter beschikking stellen van gegevens aan de Coördinerende instelling voor de controle van de afdrachten en
de naleving van de performantie-indicatoren (KPI’s).
Verlenen van medewerking aan Coördinerende instelling bij periodieke audits
Toelaten van VAS diensten van de overheid of derden op
zijn platform (zowel in backoffice als op registratie-eenheden)
Ontwikkelen van VAS-diensten op vraag van de Vlaamse
overheid, dit tegen vooraf afgesproken standaardtarieven

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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Rollen en taken van de (E)ETS Provider (SP)
Rollen

Taken (niet-limitatief)

Afsluiten en beheren van overeenkomsten
met Gebruikers

-

Afsluiten en beheren van overeenkomsten met Gebruikers

Registeren, controleren en verwerken van kilometer- en Gebruikersregistratie

-

Ter beschikking stellen van registratie-eenheden aan
Gebruikers
Registreren, controleren en verwerken in de backoffice
van Gebruikersdata
Registreren, controleren en verwerken in de backoffice
van door registratie-eenheden verzonden verplaatsingsdata
Aanleveren van positiedata aan de externe map-matcher

-

Aanleveren van positiedata aan externe mapmatcher

-

Ontvangen van de berekening van de verschuldigde heffing

-

Ontvangen van de berekening van de verschuldigde heffing per Gebruiker vanwege de externe map-matcher

Aanrekenen en innen6 van de verschuldigde
heffing

-

Aanrekenen aan de Gebruiker en innen via betaalmethoden

Afdragen van de verschuldigde heffing aan de
Coördinerende instelling en/of Concessiehouder

-

Afdragen van de heffing namens de Gebruiker aan de
Coördinerende instelling en/of Concessiehouder

Beheren van zijn deel van de Black List en
White List

-

Toevoegen of verwijderen van kentekens op de Black
List en White List
Verzenden van de geüpdatet White List en Black List
naar het Handhavingscentrum en map-matching provider
Detecteren van fraude
Melden van fraudedetectie aan Gebruiker en aan Handhavingscentrum
Uitvoeren van de relevante ondersteunende processen
(klantenservice) voor de Gebruikers die met hem een
overeenkomst afsloten, afhandeling van problemen met
de werking van hun registratie-eenheden, behandeling
van vragen of klachten over facturatie, etc.
Aanleveren van (geanonimiseerde) data aan de Vlaamse
overheid voor verkeersmanagement (real-time data).

-

Detecteren en melden van fraude

-

Beheren van klantendienst voor Gebruikers

-

Aanleveren van (geanonimiseerde) data aan
de Vlaamse overheid voor verkeersmanagement

-

Beschikbaar stellen datastromen en performantie-indicatoren (KPI’s) aan de Coördinerende instelling en Vlabel

-

-

-

6

Verschaffen van kijkfunctie aan Coördinerende instelling en Vlabel in alle functionaliteiten en datastromen
van het systeem (continu toegang, via elektronische
weg)
Ter beschikking stellen van gegevens aan de Coördinerende instelling voor de controle van de afdrachten en
de naleving van de performantie-indicatoren (KPI’s)
Verlenen van medewerking aan Coördinerende instelling bij periodieke audits

Cf. de EETS-richtlijn zit de klantenrelatie bij de SP, dit wil zeggen dat de inning niet kan gebeuren door de map-matcher.
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Rollen en taken van de entiteit voor map-matching en tolberekening
Rollen
Ontvangen en implementeren van de Toll Context Data voor het systeem van wegenheffing
in Vlaanderen

Taken (niet-limitatief)
-

Map-matching

-

Berekenen en doorsturen van de verschuldigde heffing

-

Detecteren en melden van fraude

-

Aanleveren van (niet-geanonimiseerde) data
aan het Handhavingscentrum voor de uitvoering van de handhaving

-

Aanleveren van (geanonimiseerde) data aan
de Vlaamse overheid voor operationele werking en beleidsdoeleinden

-

Beschikbaar stellen datastromen en performantie-indicatoren (KPI’s) aan de Coördinerende instelling en Vlabel

-

-

-

-

Ontvangen van de actuele Toll Context Data van de Coordinerende instelling die het wegennet en tarieven
voor het systeem van wegenheffing in Vlaanderen bevat
Correct implementeren van de Toll Context Data in eigen systemen.
Ontvangen van de positiedata van de (P)SP’s
Verwerken van positionele data (gps punten) tot gereden routes (trip building)
Berekenen van de verschuldigde heffing per Gebruiker
Doorsturen van de berekening naar de relevante (P)SP
Detecteren van fraude
Melden van fraudedetectie aan Gebruiker, aan respectievelijke SP en aan Handhavingscentrum
(Niet real-time) Aanleveren van (niet-geanonimiseerde)
data aan het Handhavingscentrum voor de uitvoering
van de handhaving
Aanleveren van (geanonimiseerde) data aan de Vlaamse
overheid voor hun operationele werking (offline data)
Aanleveren van (geanonimiseerde) data aan de Vlaamse
overheid voor beleidsdoeleinden (offline data)
Verschaffen van kijkfunctie aan Coördinerende instelling en Vlabel in alle functionaliteiten en datastromen
van het systeem (continu toegang, via elektronische
weg)
Ter beschikking stellen van gegevens aan de Coördinerende instelling voor de controle van de berekeningen
en de naleving van de performantie-indicatoren (KPI’s)
Verlenen van medewerking aan Coördinerende instelling bij periodieke audits

4.1.4 Evaluatie op basis van het afwegingskader
We evalueren bovenstaande gemaakte keuzes m.b.t. deze variant relatief t.o.v. het basismodel, aan
de hand van de in fase 1 gedefinieerde doelstellingen/randvoorwaarden en afwegingskader7. De onderbouwende argumentatie is hierbij meegegeven.
Deze gemaakte keuzes motiveren we a.h.v. een aantal duidelijke voordelen. We wijzen ook op de risico’s (nadelen) die deze keuzes met zich meebrengen, welke voornamelijk via maatregelen in de gunningsprocedure en contractuele (prestatie)overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de private partijen zullen beheerst moeten worden. Zowel de motivatie, risico’s als mogelijke beheersmaatregelen
worden hieronder besproken.
We benadrukken dat deze nota zich enkel beperkt tot het aspect “marktmodel”, en naar de rapporten
van de andere werkpakketten verwijst voor andere dimensies die aan bod kunnen komen (technisch,
juridisch, financieel- economisch, etc.).
Er wordt geopperd dat dit model het enige is dat de overheid toelaat om, in conformiteit met vereisten
inzake data privacy, bepaalde controles te doen op de volledigheid en integriteit van reeksen routes

7

We verwijzen hiervoor naar de nota i.k.v. werkpakket 2 van onderdeel 1 in het onderzoek.
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van eenzelfde voertuig. Er wordt daarbij uitgegaan van de idee dat, wanneer de “trip data” per Gebruiker/voertuig zich bevindt bij elk van de dienstverleners, deze gegevens niet op een dusdanige manier
ter beschikking kunnen worden gesteld van het Handhavingscentrum dat zulke controles mogelijk zijn.
Meer fundamenteel wordt in twijfel getrokken of het Handhavingscentrum wel (tijdelijk) zou mogen
beschikken over alle trip data gelinkt aan een nummerplaat. Uit juridische analyse (we verwijzen naar
werkpakket 7 (hoofdstuk 6.2.20)) blijkt evenwel dat er argumenten kunnen geformuleerd worden
waarom de toelaatbaarheid van zulk een gegevensverzameling bij het Handhavingscentrum niet bij
voorbaat kan uitgesloten worden. De handhaving dient immers (in vergelijking met het systeem van
kilometerheffing voor zware vrachtwagens, waarbij OBU’s in real-time door DSRC kunnen uitgelezen
worden door handhavingsapparatuur, en waarbij niet de mogelijkheid wordt geboden aan Gebruikers
om zich gedurende een bepaalde tijd offline te regulariseren) veeleer offline te gebeuren via data analyses.
De idee is ook dat bij een door de overheid afzonderlijk gegunde map-matching/tolberekening, de
overheid wel reeds over die data beschikt voor andere doeleinden (namelijk het kunnen berekenen
van de verschuldigde tol). Het is echter de vraag of, indien het Handhavingscentrum niet afzonderlijk
over zulke data mag beschikken, een andere instelling binnen het Vlaams Gewest (al dan niet via die
afzonderlijke dienstverlener voor mapmatching) deze data dan wél zou mogen aanwenden voor handhavingsdoeleinden.
Cat

Type van effect

Evaluatie van het basis model
Voordeel De deelname aan het systeem wordt vergemakkelijkt voor potentiële (E)ETS providers die al GPS-locatiedata verwerken (bv.
track&trace bedrijven), en/of reeds een backoffice voor facturatie en inning hebben voor een bestaand klantenbestand. Hierdoor zal het aandeel
van de PSP in de markt mogelijks kleiner zijn (meer spelers).

F1

De mate waarin
marktverstoring of
monopolievorming
kan ontstaan

Er zijn evenwel andere opties voor zulke partijen om zich op deze markt te
begeven maar dit vormt wel een bijkomende te overwinnen hindernis voor
deze partijen. Zij kunnen (1) zelf beroep doen op nu reeds in de markt aanwezige aanbieders van map-matching en tolberekening zonder dat het
Vlaams Gewest zelf hierin moet intermediëren, (2) zich aansluiten als partner bij een bestaande EETS-provider die reeds over deze capaciteit beschikt, of (3) alsnog zelf tot de ontwikkeling van zulke functionaliteit overgaan.
Nadeel Met één centrale map-matching en tolberekening provider wordt
een (nieuwe) single point of failure gecreëerd.

F2

De mate waarin een
scenario gebaseerd is
op een heffingssysteem waarop andere
(bestaande) (E)ETS
Providers op efficiente wijze kunnen
aansluiten.

Zie voordeel vermeld onder F1, waarbij het faciliteren van de toegang tot
de markt voor alternatieve / kleinere service providers, een premisse is die
in de consultatie bij de concrete aanbesteding van het systeem in de markt
moet worden afgetoetst.
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De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F3

De eventuele vereisten inzake samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus (bv. regionaal
vs. lokaal, tussen gewesten, met de federale overheid).

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F4

De mate waarin het
model toelaat onderdelen van het systeem gebundeld dan
wel afzonderlijk te
contracteren (bv.
combinatie registratie&inning vs. handhaving, primair en secundair systeem, …).

F5

F6

F7

F8

De mogelijkheid van
het kunnen koppelen
van value added service (VAS) aan de onderdelen van het systeem van wegenheffing.

De mate waarin een
scenario de mogelijke
kwalificatie van de
heffing als belasting
dan wel als retributie
zou beïnvloeden.

De mate waarin het
marktmodel toelaat
om te sturen op de
kwaliteit van de
dienstverlening door
de verschillende
dienstverleners

Evoluties in technologie en de mate waarin

Nadeel Zoals aangegeven door een aantal partijen tijdens de marktconsultatie, vermindert het potentieel voor VAS in hoofde van de SP indien de
(P)SP niet zelf de map-matching uitvoert (vermits niet meer elke (P)SP voor
haar klanten over de gegevens van de gereden routes zal beschikken). De
SP zal daardoor een hogere systeemkost door de overheid vergoedt willen
zien.
Voordeel Daar staat tegenover dat de overheid eventueel zelf VAS kan
ontwikkelen op basis van de centraal verzamelde gegevens (gegevens zijn
evenwel niet real-time).
De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

Voordeel Door de map-matching centraal te laten gebeuren verkleint de
kans dat eenzelfde verplaatsing anders wordt aangerekend door de verschillende SP’s. Er blijven echter ook in dat geval nog andere redenen bestaan waarom er kleine verschillen in het aangerekend bedrag voor eenzelfde route kunnen bestaan tussen verschillende SP’s (bv. afhankelijk van
GPS frequentie en -nauwkeurigheid).
Voordeel Door de map-matching centraal te laten gebeuren dienen tariefen netwerkaanpassingen slechts door één partij doorgevoerd te worden,
waardoor dit voor alle SP op hetzelfde moment geïmplementeerd wordt.
Voordeel Door de centrale map-matcher is er slechts 1 partij voor het aanleveren van data voor beleidsdoeleinden, waardoor alle data op éénzelfde
manier wordt voorgesteld en aangeleverd, wat de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt. Deze taak maakt voor de map-matcher ook een
belangrijker deel uit van zijn takenpakket, waardoor veelvuldige bevraging
door de overheid makkelijker zal verlopen.
Voordeel Centrale map-matching maakt het kleinere spelers makkelijker
om toe te treden. Deze kleinere spelers zullen zich mogelijks toeleggen op
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het marktmodel toelaat om hier op gepaste wijze mee om
te gaan

meer evolutieve technologieën / evoluties. Ook het feit dat er meer spelers
kunnen toetreden tot het model vergroot de kans dat er beter ingespeeld
wordt op evolutieve technologieën / evoluties.

F9

Mate waarin taken en
risico’s toegewezen
kunnen worden aan
partijen die het best
geplaatst zijn om ze
op zich te nemen

Nadeel Geen end-to-end verantwoordelijkheid en risicobeheer van (E)ETS
Providers. De markt wordt niet toegelaten om zich zelf te organiseren op
de gehele keten (en zo de risico’s bij de meest gerede partij plaatsen), wanneer map-matching en tolberekening centraal wordt gezet.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F10

Mate waarin het
marktmodel functioneel en organisatorisch aansluit op en
kan ingepast worden
in bestaande organisaties (Viapass, Vlabel, etc.) en systemen
(systemen Vlabel, kilometerheffingssysteem vrachtwagens)

Nadeel Deze variant zorgt voor een grotere complexiteit in het contractbeheer door het beheer van afzonderlijke contracten en bijkomende integratie- en interfacerisico’s (t.g.v. doorknippen van de end-to-end verantwoordelijkheid van de SP’s), met toch nog steeds significant grote spelers
en verantwoordelijkheden. De contracten zullen weliswaar beperkter zijn
van omvang, maar vereisen sowieso goede expertise voor beheer van het
contract. Het contractbeheer wordt gedeeltelijk verlegd van het opvolgen
van functionele eisen naar het opvolgen van technische specificaties (interface definities).

F11

Eenvoud in aansturing door de overheid
en het bestaan van
mogelijke interface-risico’s

Nadeel Dit model creëert bijkomende interfaces en daaraan gerelateerde
risico’s tussen de PSP en de (E)ETS-providers enerzijds en de afzonderlijke
map-matching- en tolberekeningsdienstverlener anderzijds. Dit bovendien
in het kernproces van registratie & inning (waarmee we bedoelen dat het
risico op niet of incorrect functioneren van de interface met de externe
mapmatcher een veel grotere impact heeft op de continuïteit van de Wegenheffing dan wanneer een interface met 1 SP of in het handhavingsproces niet zou functioneren; het systeem van wegenheffing valt immers niet
om wanneer er zich problemen voordoen bij 1 SP of de handhaving gedurende enkele dagen niet zou functioneren).
Voordeel Door de centrale map-matcher bestaat er slechts één interface
(map-matcher – overheid) voor het aanleveren van data voor beleidsdoeleinden, waardoor alle data op éénzelfde manier wordt voorgesteld en aangeleverd, wat minder het geval zal zijn indien de data afkomstig is van verschillende SP’s.
Nadeel Met één centrale map-matching en tolberekening provider wordt
een (nieuwe en grotere ) single point of failure gecreëerd, en dus een bijkomende partij met een aanzienlijke onderhandelingspositie.
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F12

De mate waarin het
marktmodel resulteert in een transparant systeem (o.a.
wat betreft de kosten)

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

Voordeel Kostenbesparingen d.m.v. het vermijden van dubbel werk door
elke SP afzonderlijk m.b.t. map-matching en doordat de doorgevoerde actualisaties van tarief en netwerk slechts 1 keer gecontroleerd dienen te
worden (i.p.v. bij iedere SP).

F13

De mate waarin het
marktmodel kan bijdragen tot het realiseren van kostenbesparingen en/of
schaalvoordelen.

F14

De mate waarin het
marktmodel en de
daarin opgenomen
taak- en risico-allocatie de financierbaarheid van het systeem
beïnvloedt.

Voordeel Door de berekening van de tol te centraliseren, worden procedures vermeden m.b.t. inconsistenties tussen de aangerekende tol door de
verschillende SP’s voor eenzelfde traject, waardoor kosten bespaard worden door de SP’s.
Dit dient echter genuanceerd te worden vermits ook om andere redenen
verschillen kunnen ontstaan (niet alle RE’s zullen in exact dezelfde situatie
dezelfde locatiegegevens doorsturen). Het verdient sowieso aanbeveling
om in de wetgeving voorzieningen te treffen zodat Gebruikers zich niet
kunnen beroepen op onontkoombare minieme verschillen in het bedrag
van de heffing op eenzelfde traject.
De te realiseren kostenbesparing (die we ruw inschatten op 15 miljoen
euro van de investeringskost, of omgerekend naar jaarlijkse systeemkost:
5 miljoen euro (incl. exploitatie- en financieringskosten, bv. controle op
correcte doorvoering van aanpassingen) – zie werkpakket 6 hoofdstuk
6.3.3) dient te worden afgewogen tegen de kostprijs van het risico van het
niet kunnen verhalen van problemen in de werking van SP’s op de SP’s omwille van onduidelijkheden of issues in de toewijzing van verantwoordelijkheden in de onder de verantwoordelijkheid van de overheid staande interfacing.
Nadeel Het Vlaams Gewest zal interface- en integratierisico’s dienen te
beheren en coördineren tussen deze partijen. Het voorzien in een centrale
map-matching en tolberekening-entiteit zou bv. kunnen leiden tot een situatie waarin, bij een probleem, de Coördinerende instelling moeilijker in
de mogelijkheid is om de verantwoordelijke partij te identificeren en aansprakelijk te houden. In de marktconsultatie hebben meerdere partijen om
deze reden aangegeven dat zij slechts in staat zullen zijn om harde
(bank)garanties af te geven wanneer zij de volledige controle hebben over
het integrale end-to-end proces van registratie tot inning, zonder daarin
afhankelijk te zijn van een derde partij die door de overheid is gecontracteerd en waarover zij zelf geen rechtstreekse zeggenschap hebben.
Voordeel De capaciteits- en kredietrisico’s zijn kleiner door de grotere kans
op meer (kleinere) SP’s (die door hun bestaan het risico mee opnemen)
De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F15

De impact van het
marktmodel op de
ESR2010-classificatie
van het systeem.

F16

Mate van aansluiting
van het marktmodel

Voordeel De deelname aan het systeem wordt vergemakkelijkt voor potentiële (E)ETS providers die al GPS-locatiedata verwerken (bv.
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F17

F18

op hoe de markt georganiseerd is.

track&trace bedrijven), en/of reeds een backoffice voor facturatie en inning hebben voor een bestaand klantenbestand. Er zijn evenwel andere
opties voor zulke partijen om zich op deze markt te begeven, maar dit
vormt wel een bijkomende te overwinnen hindernis voor deze partijen. Zij
kunnen (1) zelf beroep doen op nu reeds in de markt aanwezige aanbieders
van map-matching en tolberekening (2) zich aansluiten als partner bij een
bestaande EETS-provider die reeds over deze capaciteit beschikt, of (3) alsnog zelf tot de ontwikkeling van zulke functionaliteit overgaan.

Conformiteit van het
marktmodel met
EETS-regelgeving

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

Gevolgen van het
marktmodel voor de
navolgende gunning
van de overheidsopdracht van het systeem

Nadeel In deze variant zullen er meer onderlinge interfaces en afhankelijkheden met de daarmee gepaard gaande discussies inzake afbakening
van verantwoordelijkheden en risico’s moeten beheerd worden, wat het
gunningsproces bemoeilijkt.
Nadeel. De kans bestaat dat dezelfde partij voor de twee percelen gaat
(tolinning en mapmatching), wat met name in de gunningsprocedure bijzondere situaties kan opleveren.
Nadeel: Indien vastgehouden wordt aan een hoge (financiële) aansprakelijkheid van de SP en direct afroepbare garanties, is het onzeker dat de service providers een voldoende risico-appetijt aan de dag leggen en nog interesse hebben in de opdracht (cf; de marktconsultatie).
Nadeel Het basis marktmodel gaat uit van een duidelijke end-to-end verantwoordelijkheid in hoofde van de PSP en de (E)ETS-providers over het
ganse proces van registratie van verplaatsingen tot inning en afdracht van
tolgelden. In deze variant wordt dit end-to-end principe doorgeknipt, en
bemoeilijkt dit het contractbeheer en zorgt ervoor dat het Vlaams Gewest
geconfronteerd wordt met een integratie- en interfacerisico. Als gevolg
daarvan ontstaat een grotere contractuele complexiteit voor het Vlaams
Gewest (door meerdere, complexe en diverse prestatieovereenkomsten
met de afzonderlijk gegunde partijen).
Nadeel: Er ontstaat een extra contract (met de map-matcher), dat complex
zal zijn

F19

Impact van het marktmodel op de contractuele complexiteit

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F20

Mate waarin continuïteit gewaarborgd
wordt (onder meer de
mate van overdraagbaarheid van apparatuur, data, … bij beeindiging van contracten)

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F21

Mate dat garanties
voorzien zijn dat elke
Gebruiker een overeenkomst met een
serviceprovider kan
afsluiten.
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Voordeel Het vermijden van mogelijke foutieve berekeningen van de verschuldigde tol door de verschillende SP’s, doordat de map-matching, trip
building en tolberekening voor elke Gebruiker op één en hetzelfde systeem
plaatsvindt. Het belang hiervan voor de overheid is evenwel beperkt, omdat afwijkingen doorgaans zeer minimaal zullen zijn, afwijkingen in plus en
min elkaar compenseren, en er wellicht gewerkt zal worden met een kleine
afrondingscomponent om onnauwkeurigheden (niet enkel inzake mapmatching maar ook de RE – niet alle RE’s zullen in exact dezelfde situatie
dezelfde locatiegegevens doorsturen) af te dekken.
(Het voordeel naar de Gebruikers toe is groter, gezien het belang dat zij
hier vermoedelijk zullen aanhangen en kan impact hebben op het draagvlak van de heffing).

F22

Mate waarin de inkomsten van de overheid gewaarborgd
kunnen worden.

Nadeel Het Vlaams Gewest zal interface- en integratierisico’s dienen te
beheren en coördineren tussen deze partijen. Het voorzien in een centrale
map-matching en tolberekening-entiteit zou bv. kunnen leiden tot een situatie waarin, bij een probleem, de Coördinerende instelling moeilijker in
de mogelijkheid is om de verantwoordelijke partij te identificeren en aansprakelijk te houden. In de marktconsultatie hebben meerdere partijen om
deze reden aangegeven dat zij slechts in staat zullen zijn om harde
(bank)garanties af te geven wanneer zij de volledige controle hebben over
het integrale end-to-end proces van registratie tot inning, zonder daarin
afhankelijk te zijn van een derde partij die door de overheid is gecontracteerd en waarover zij zelf geen rechtstreekse zeggenschap hebben. De inkomsten van de overheid zijn in deze variant dus minder gewaarborgd en
onderhevig aan een groter risico inzake juridische procedures inzake verantwoordelijkheden tussen dienstverleners.
Nadeel Met één centrale map-matching en tolberekening provider wordt
een (nieuwe) single point of failure gecreëerd. Indien er zich problemen
zouden voordoen bij deze partij, heeft dit onmiddellijk gevolg op alle Service Providers, en dus op alle Gebruikers en dus op een zeer groot deel van
de inkomsten van de overheid.
Voordeel Kans op meer (kleine) SP’s verhoogt door de centrale mapmatcher, waardoor het risico van niet gewaarborgde inkomsten afneemt (de
inkomsten zitten verspreid over meerdere SP’s, die niet allen samen in faling zullen gaan).
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4.2 Variant 4: Afzonderlijke contractering van handhavingsdiensten
4.2.1 Grafische weergave

4.2.2 Overzicht van de gehanteerde uitgangspunten en gemaakte keuzes
In deze variant hernemen we het basismodel, behalve in het voorzien van de ondersteunende handhavingsdiensten (bv. datamining). Deze worden in dit model afzonderlijk gecontracteerd door het
Handhavingscentrum (i.t.t. het basismodel waar het Handhavingscentrum deze zou internaliseren binnen zijn diensten) aan een private partij, de Enforcement Service Provider (ESP).
We zien geen onmiddellijke significante voordelen in deze benadering, tenzij de benodigde capaciteit
binnen Vlabel ontoereikend zou zijn en behoefte aan externe ondersteuning zou bestaan.
Het Handhavingscentrum zal alleszins een belangrijke rol moeten blijven spelen (en hiervoor de nodige capaciteit moeten voorzien), o.a. in het mee uitwerken van de analyses die kunnen/moeten gebeuren met de beschikbare data alsook zal de eindbeslissing steeds bij het Handhavingscentrum blijven.

4.2.3 Omschrijving van de rollen en taken van de verschillende partijen
We hernemen de rollen en taken van de verschillende partijen in het basismodel. Enkel de rollen en
taken van de significant gewijzigde/nieuwe partijen (de PPSP en PSSP in dit model) worden hieronder
beschreven.
Rollen en taken van het Handhavingscentrum (HC)
Rollen
Afsluiten en beheren van overeenkomsten
met EEP, ESP en andere externe partijen (bv.
CI, Politie, etc.)

Taken (niet-limitatief)
-

Gunnen van overeenkomst met EEP en ESP
Afsluiten en beheren van de overeenkomst met EEP en
ESP
Controleren en opvolgen van de vergoedingen aan EEP
en ESP
Afsluiten en beheren van de overeenkomst met externe
partijen (bv. CI, Politie, etc.)
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Opstellen en beheren signaleringsstrategie
m.b.t. het systeem van wegenheffing

-

Opvolgen prestaties van EEP en ESP

-

Beheren lijst vrijgestelde voertuigen

-

Opleggen en invorderen van boetes

-

Aankopen en beheren van de handhavingsapparatuur voor de mobiele teams

-

Beheren van klantendienst voor geïmpacteerde Gebruikers

-

Uitvoeren van administratieve controles

-

Bepalen van de signaleringsstrategie m.b.t. het systeem
van wegenheffing (bv. waar er welke verkeersborden
moeten staan)
Opvolgen van de prestaties door de EEP a.h.v. performantie-indicatoren (KPI’s)
Beoordelen van vrijstellingsaanvragen en desgevallend
advies over het al dan niet onder het materieel toepassingsgebied van de Wegenheffing vallen
Onderhouden van de lijst met vrijgestelde voertuigen
Opleggen van boetes wanneer er een overtreding is
vastgesteld
Innen en (dwang)invorderen van de opgelegde boetes
Afwikkelen van (herinnerings)procedures voor boetes
Aankopen en beheren van de apparatuur nodig voor de
handhaving door de mobiele teams (bv. voertuigen,
communicatieapparatuur, etc.)
Behandelen van reacties op opgelegde boetes
Uitwisselen van gegevens met de handhavingsambtenaren van de mobiele teams
Uitwisselen van benodigde gegevens met relevante Belgische instanties
Opvragen van gegevens bij aanvullende databanken
(D.I.V., KBO, rijksregister, handhaving snelheid, parkeren, LEZ, etc.)

Rollen en taken van de Enforcement Service Provider (ESP)
Rollen
Ontvangen en controleren van de Black List en
White List

Taken (niet-limitatief)
-

Ontvangen en controleren van de kentekens op de Black
List en White List (van PSP en SP’s)
Creëren van een handhavingsrecord bij afwijking
Verzenden (automatisch) van de geüpdatet White List
en Black List naar de handhavingsapparatuur en de mobiele teams
Ontvangen van data voor de handhaving van verschillende partijen (EEP, PSP, (E)ETS Providers, Politiediensten en CI)

Ontvangen van data voor de handhaving van
de EEP, PSP, (E)ETS Providers, Politiediensten
en CI

-

Analyseren en controleren van data voor de
handhaving (manuele en automatische analyse)

-

Analyseren en controleren van handhavingsdata (manueel en automatisch via datamining technieken)

Vaststellen van overtredingen

-

Detecteren en melden van fraude

-

Beschikbaar stellen datastromen en performantie-indicatoren (KPI’s) aan het Handhavingscentrum

-

Vaststellen van overtredingen op de regels m.b.t. het
systeem van wegenheffing
Ontvangen fraudemeldingen van P(SP)
Detecteren en melden van fraude (manueel en automatisch via Datamining technieken) aan het Handhavingscentrum
Verschaffen van kijkfunctie aan het Handhavingscentrum en Vlabel in alle functionaliteiten en datastromen
van het systeem (continu toegang, via elektronische
weg)
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-

-

Ter beschikking stellen van gegevens aan het Handhavingscentrum voor de controle van de uitgevoerde taken en de naleving van de performantie-indicatoren
(KPI’s)
Verlenen van medewerking aan het Handhavingscentrum bij periodieke audits

4.2.4 Evaluatie op basis van het afwegingskader
We evalueren bovenstaande gemaakte keuzes m.b.t. deze variant relatief t.o.v. het basismodel, aan
de hand van de in fase 1 gedefinieerde doelstellingen/randvoorwaarden en afwegingskader8. De onderbouwende argumentatie is hierbij meegegeven.
Deze gemaakte keuzes motiveren we a.h.v. een aantal duidelijke voordelen. We wijzen ook op de risico’s (nadelen) die deze keuzes met zich meebrengen, welke voornamelijk via maatregelen in de gunningsprocedure en contractuele (prestatie)overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de private partijen zullen beheerst moeten worden. Zowel de motivatie, risico’s als mogelijke beheersmaatregelen
worden hieronder besproken.
We benadrukken dat deze nota zich enkel beperkt tot het aspect “marktmodel”, en naar de rapporten
van de andere werkpakketten verwijst voor andere dimensies die aan bod kunnen komen (technisch,
juridisch, financieel- economisch, etc.).

8

Cat

Type van effect

Evaluatie van het basis model
De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F1

De mate waarin
marktverstoring of
monopolievorming
kan ontstaan

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F2

De mate waarin een
scenario gebaseerd is
op een heffingssysteem waarop andere
(bestaande) (E)ETS
Providers op efficiente wijze kunnen
aansluiten.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F3

De eventuele vereisten inzake samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus (bv. regionaal
vs. lokaal, tussen gewesten, met de federale overheid).

We verwijzen hiervoor naar de nota i.k.v. werkpakket 2 van onderdeel 1 in het onderzoek.
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De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F4

De mate waarin het
model toelaat onderdelen van het systeem gebundeld dan
wel afzonderlijk te
contracteren (bv.
combinatie registratie&inning vs. handhaving, primair en secundair systeem, …).

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F5

De mogelijkheid van
het kunnen koppelen
van value added service (VAS) aan de onderdelen van het systeem van wegenheffing.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F6

De mate waarin een
scenario de mogelijke
kwalificatie van de
heffing als belasting
dan wel als retributie
zou beïnvloeden.

Nadeel Gezien een bijkomende dienstenopdracht op de markt gezet
wordt, dient de kwaliteit van deze dienstverlening bijkomend bewaakt en
gestuurd te worden.

F7

De mate waarin het
marktmodel toelaat
om te sturen op de
kwaliteit van de
dienstverlening door
de verschillende
dienstverleners

F8

Evoluties in technologie en de mate waarin
het marktmodel toelaat om hier op gepaste wijze mee om
te gaan

F9

Mate waarin taken en
risico’s toegewezen
kunnen worden aan
partijen die het best
geplaatst zijn om ze
op zich te nemen

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

Nadeel De handhavingsdiensten worden niet meer geïnternaliseerd binnen het Handhavingscentrum. Dit kan mogelijks privacy gerelateerde problemen geven daar de handhavingsbeelden en -data vanuit verschillende
bronnen komen (niet enkel de EEP maar ook Politie, Satellic, etc. –zie ook
rapport van werkpakket 7).
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Nadeel Een reeks voorziene efficiëntiewinsten vervallen voor Vlabel daar
er geen gebruik wordt gemaakt van de aansluiting bij de bestaande expertise en processen i.k.v. het systeem van de vrachtwagens binnen Vlabel.
Binnen Vlabel kan zo reeds opgeleid personeel efficiënt geheroriënteerd
worden. deze heroriëntering dringt zich mogelijk op, indien de werklast
voor de verkeersbelastingen zou verminderen.

F10

Mate waarin het
marktmodel functioneel en organisatorisch aansluit op en
kan ingepast worden
in bestaande organisaties (Viapass, Vlabel, etc.) en systemen
(systemen Vlabel, kilometerheffingssysteem vrachtwagens)

F11

Eenvoud in aansturing door de overheid
en het bestaan van
mogelijke interface-risico’s

F12

De mate waarin het
marktmodel resulteert in een transparant systeem (o.a.
wat betreft de kosten)

F13

De mate waarin het
marktmodel kan bijdragen tot het realiseren van kostenbesparingen en/of
schaalvoordelen.

Nadeel Gezien er geen gebruik gemaakt wordt van de aansluiting bij de
bestaande expertise en processen i.k.v. het systeem van de vrachtwagens
binnen Vlabel zullen de globale kosten wellicht toenemen.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F14

De mate waarin het
marktmodel en de
daarin opgenomen
taak- en risico-allocatie de financierbaarheid van het systeem
beïnvloedt.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F15

De impact van het
marktmodel op de
ESR2010-classificatie
van het systeem.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F16

Mate van aansluiting
van het marktmodel
op hoe de markt georganiseerd is.
Conformiteit van het
marktmodel met
EETS-regelgeving

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F17

Nadeel Deze variant zorgt voor een grotere complexiteit in het contractbeheer door het beheer van een bijkomend contract.
Nadeel Er ontstaan meer interfaces en partijen door het apart aan te besteden van de handhavingsdiensten, waardoor het risico op interface-risico’s vergroot.
De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.
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F18

Gevolgen van het
marktmodel voor de
navolgende gunning
van de overheidsopdracht van het systeem

F19

Impact van het marktmodel op de contractuele complexiteit

Nadeel Er dient een bijkomend contract afgesloten te worden, waardoor
de globale contractuele complexiteit vergroot.
Nadeel Er dient een bijkomend contract afgesloten te worden, waardoor
er bijkomende maatregelen dienen genomen te worden rond continuïteit
op het einde van het contract met de ESP.

F20

Mate waarin continuïteit gewaarborgd
wordt (onder meer de
mate van overdraagbaarheid van apparatuur, data, … bij beeindiging van contracten)

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F21

Mate dat garanties
voorzien zijn dat elke
Gebruiker een overeenkomst met een
serviceprovider kan
afsluiten.

F22

Mate waarin de inkomsten van de overheid gewaarborgd
kunnen worden.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

Nadeel Door het uitbesteden van de handhavingsdiensten, wordt de kwaliteit van de handhaving deels afhankelijk van toezicht op de uitvoering
door de private opdrachtnemer van zijn contractuele verplichtingen, in
plaats van toezicht op eigen diensten. Onmogelijk te bepalen welk van
beide opties in de praktijk best de inkomsten van de overheid waarborgt.
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4.3 Aspecten van contractering
In navolgende sectie wordt beschouwd op welke wijze relevante componenten van het systeem van
kilometerheffing in de markt kunnen worden geplaatst. Onze aandacht gaat daarbij naar volgende aspecten:
- Aard van de opdracht en type contract
- Aandachtspunten inzake risico-allocatie
- Vergoedingsmodel
- Financiering
- ESR2010-classificatie
- Aanbestedingswijze
We doen dit voor volgende diensten:
- Preferred Service Provider
- (E)ETS Service Providers
- Enforcement Equipment Provider
- Map matching & tolberekening provider
- Enforcement Service Provider

Op hoofdlijnen komen hierin de volgende risico’s aan bod.
Aandachtspunten inzake risico-allocatie
Partij in het marktmodel

Risico’s

Risicobeschrijving

Omvang van het risico

Vlaams Gewest

Interface- en integratierisico

Risico op het niet of incorrect
functioneren van de interfaces
tussen de partijen in het marktmodel

De omvang van deze risico’s
nemen toe bij meer partijen
en interfaces in het marktmodel

Opstartrisico

Het opstartrisico kent meerdere
facetten, waaronder de tijdige
beschikbaarheid van het primaire en het secundaire systeem, maar bijvoorbeeld ook de
voldoende adequate ondersteuning van de Gebruikers bij
de opstart van het systeem.

De omvang van deze risico’s
en ook de mate waarin zij
bij een private opdrachtnemer kunnen worden geplaatst, hangt in belangrijke
mate af van hoe het implementatieproces van de wegenheffing zal worden ingericht en het aantal SP’s

Preferred Service
Provider

Inschatting aantal
Gebruikers en
technologiekeuze
(capaciteitsrisico)

Kredietrisico op de
Gebruikers

Risico bij de inschatting van de
nodige volumes en voorziening
om aan de vraag te voldoen

Risico’s omwille van inherente kenmerken van het
systeem van wegenheffing:
groot aantal gebruikers,
keuze primair secundair systeem, keuze in technologieën, etc.

Risico dat de Gebruikers niet
kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen

Risico’s omwille van de inherente kenmerken van het
systeem: groot aantal Gebruikers, betaling na gebruik, etc.
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(E)ETS-providers

De aspecten van risico-allocatie die van toepassing zijn op de PSP, zijn dat niet of veel
minder voor de (E)ETS-aanbieders. Zij bepalen immers zelf de grootte van hun klantenportefeuille en zijn op geen enkele wijze verplicht om klanten te aanvaarden van wie
ze het kredietprofiel of verdienpotentieel te onaantrekkelijk vinden.

Enforcement Equipment Provider

Er zijn geen bijzondere aandachtspunten. Het aantal apparaten wordt door het Vlaams
Gewest bepaald. De provider staat in voor de correcte werking en plaatsing van de
handhavingsapparatuur. Het niet aanwezig zijn van deze apparatuur op het moment
van opstart van de wegenheffing belet de opstart van de wegenheffing niet, maar heeft
waarschijnlijk wel een nefast gevolg op het respecteren van de wegenheffing door de
gebruikers.

Daarnaast zijn er nog andere risico’s die in het kader van het marktmodel naar voor werden geschoven
(zie evaluatie van de verchillende marktmodellen hiervoor in de nota). De belangrijkste hierbij zijn:
Risico
Grote, dominante PSP

Risicobeschrijving
Gezien er op heden beperkte interesse is van potentiële (E)ETS Providers, bestaat de kans dat de PSP
een relatief groot deel van de Gebruikers moet / zal bedienen. Dit
kan mogelijks problemen geven
naar marktverstoring, kwaliteit
van de dienstverlening, innovatie,
het creëren van een single point of
failure, onderhandelingspositie,
waarborging van de inkomsten van
de overheid, e.a.

Omvang van het risico
De omvang van dit risico neemt
toe naarmate er meer taken en eisen bij de SP’s worden gelegd.

Grote aantallen OBU’s

Op heden is er duidelijk de nood
aan OBU’s, naast smartphones en
app’s. Dit kan mogelijks problemen geven naar capaciteitsrisico,
financierbaarheid, dominantie van
de PSP, e.a.

De omvang van dit risico neemt
toe naarmate er meer eisen worden gesteld aan de RE en naarmate
de markt minder tijd en mogelijkheden heeft gehad zich te ontwikkelen naar het gebruik van
smartphones en app’s.

Privacy-gerelateerde problemen
m.b.t. de handhavings beelden en
-data

De wegenheffing en de handhaving ervan vereist de registratie en
analyse van de verplaatsingen gemaakt door gebruikers op basis
van GSP-data, camerabeelden en
persoonsgegevens. Dit kan problemen geven naar privacy (perceptie) van de Gebruikers.

Dit risico verhoogt naarmate er
meer verschillende bronnen zijn
waarvan beelden en data worden
gebruikt voor de handhaving,
naarmate er meer data nodig is
(voor de wegenhegging, de handhaving, het beleid, de verkeerssturing, …) en naarmate er meer partijen toegang hebben tot de data.

Ondermijnen van het draagvlak
door tekortkomingen in de communicatie met de Gebruiker

De invoering van de wegenheffing
dient gepaard te gaan met een
goede communicatie naar de Gebruiker (callcenter, mediacampagens, ondersteuning, …). Een gebrekkige communicatie kan het

Hoe ingewikkelder, minder transparanter, uitgebreider (wegennet
en aantal / soort Gebruikers) de
wegenheffing wordt uitgerold hoe
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draagvlak ondermijnen en zo de
invoering van de wegenheffing hypotheceren.

belangrijker een goede communicatie is.

Financierbaarheid van het systeem

De uitrol en exploitatie van de wegenheffing gaat gepaard met heel
wat kosten. Hoe hoger deze kosten, hoe belangrijker het is dat de
voorwaarden voor financierbaarheid zijn ingevuld.

De omvang van dit risico verhoogt
door patijen risico’s te laten dragen die ze niet / slecht kunnen beheren en door te hoge eisen te
stellen aan de SP’s.

Waarborging van de inkomsten
van de overheid

De SP’s innen de opbrengsten van
de wegenheffing en dragen die
daarna af aan de overheid. Zowel
bij de inning als de afdraging kunnen er zich problemen voordoen
die het waarborgen van de overheidsinkomsten op de helling zet.

Hoe minder de risico’s gespreid
worden over meerdere SP’s, hoe
kleiner de eisen inzake financiële
draagkracht naar de SP’s toe en
hoe kleiner de mogelijkheden naar
bankgaranties (eerste afroepgarantie), hoe kleiner de waarborging van de inkomsten van de
overheid.

4.3.1 Preferred Service Provider
Aard van de opdracht
De opdracht van de Preferred Service Provider wordt als volgt gekenmerkt:
- het betreft duidelijk een dienstverleningsovereenkomst (cfr. overheidsopdracht voor diensten) eerder dan de aankoop van materialen of uitrusting. (cfr. overheidsopdracht voor leveringen);
- daar waar de overeenkomst voorziet in de levering van uitrusting, in het bijzonder de Registratie-eenheden; dit betreft uitrusting waarvan de PSP eigenaar is, en waar hij tijdens de uitvoering van zijn dienstenovereenkomst de verantwoordelijkheid blijft dragen, en dewelke hij ter
beschikking stelt van de Gebruikers (en niet van de overheid) als middel om zijn opdracht uit
te voeren;
- de specificaties van de dienstenovereenkomst worden maximaal functioneel uitgedrukt; er
worden zo weinig mogelijk specifieke technologieën voorgeschreven;
- op basis van zulke functionele vereisten zullen KPI’s worden bepaald welke gemonitord zullen
worden en waarvan sommige een impact kunnen hebben op de hoogte van de vergoeding van
de dienstverlener.
De opdracht omvat – minstens volgens het basis marktmodel – zowel het primaire als het secundaire
systeem.
Vergoedingsmodel
De taakinhoud van de Preferred Service Provider kan, met het oog op het vergoedingsmodel, in volgende componenten worden onderverdeeld:
- taken inzake registratie van verplaatsingen, berekening en inning van tol die vergelijkbaar zijn
met de dienstverlening van een (E)ETS-provider;
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aanvullende taken van openbare dienstverlening. Dit betreft in concreto het beschikbaar houden van een voldoende groot aantal registratie-eenheden, het verplicht verlenen van diensten
aan elke (ook minder kredietwaardige) Gebruiker, het voorzien van diverse betaalmethoden
voor de Gebruikers, het aanbieden van meerdere talen voor de klantencontacten, het voorzien
van meerdere verspreidingskanalen voor de RE en het aanbieden van VAS-diensten op zijn
systeem;
(eventueel) exploitatie van het secundair systeem.

Hieruit wordt duidelijk dat de taken van de PSP deels gelijklopen met de diensten die ook (E)ETS-providers aanleveren, en anderzijds bijkomende taken bevat die (E)ETS-providers niet aanbieden.
De vergoeding van de PSP voor de eerste component dient maximaal aan te sluiten op het vergoedingsmodel dat voor de (E)ETS-providers wordt voorzien. Op die manier kan de gelijke behandeling
van tussen PSP en (E)ETS-partijen worden aangetoond en neemt het risico op klachten daaromtrent
af. Dit principe wordt ook verankerd in artikel 7 van de richtlijn 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 (op 14 februari 2019 aangenomen):
“De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat, in EETS-gebieden met een hoofddienstaanbieder,
de methode voor het berekenen van de vergoeding van EETS-aanbieders dezelfde structuur heeft als
voor de vergoeding van vergelijkbare diensten die worden verleend door de hoofddienstaanbieder. Het
bedrag van de vergoeding van EETS-aanbieders kan verschillen van dat van de vergoeding van de
hoofddienstaanbieder, mits dit wordt gerechtvaardigd door:
a. de kosten in verband met specifieke eisen en verplichtingen die de hoofddienstaanbieder
heeft en de EETS-aanbieders niet; en
b. de noodzaak om van de vergoeding van EETS-aanbieders de vaste kosten af te trekken die
door de tolheffer worden opgelegd op grond van de kosten die de tolheffer maakt door in
zijn tolgebied een EETS-conform systeem beschikbaar te stellen9, te bedienen en te onderhouden, met inbegrip van de accreditatiekosten, wanneer die kosten niet in het tolgeld zijn
opgenomen.”
We verwijzen naar de sectie over (E)ETS-providers voor verdere toelichting.
Voor wat betreft de overige componenten dient een vergoedingsmodel te worden uitgewerkt dat
rekening houdt met de kostenstructuur van de PSP, die deels uit vaste (bv juridische kosten voor
contractsluiting met de overheid) en deels uit variabele kosten bestaat (hiervoor wordt verwezen
naar werkpakket 6).
De variabele kosten zijn vooral functie van het aantal (actieve) Gebruikers (transactiekosten) en van
het totaalbedrag dat wordt geïnd (kosten betalingsverkeer en kredietrisico).
Daarnaast kan van de PSP geëist worden dat hij een tolinkomstengarantie ter beschikking stelt,
waarop verschuldigde maar niet tijdig afgedragen tolinkomsten kunnen worden geïnd. Zulke tolinkomstengarantie kan de vorm aannemen van een onmiddellijk afroepbare bankgarantie (uitgegeven door
een bank met een voldoende kredietrating), een aandeelhoudersgarantie van het moederbedrijf van
de PSP, of een combinatie van beide. Een bankgarantie geeft uiteraard de meeste zekerheden en verdient aanbeveling, maar heeft een (al bij al beperkte) kostprijs omwille van de betrokkenheid van een
derde partij. De hoogte van de bankgarantie kan overeenkomstig de EETS-richtlijn worden bepaald op
de geschatte waarde van 1 maand tolinkomsten. Voor de volledigheid herhalen we nogmaals het aandachtspunt dat, in geval er voor zou gekozen worden om map matching en tolberekening te beleggen
bij een afzonderlijke marktpartij, de end-to-end verantwoordelijkheid van de PSP (maar ook van de
9 De overheid zou dus een bedrag kunnen aftrekken omwille van

het feit dat zij meerdere SP’s dient te accepteren, waardoor de kosten voor de overheid oplopen.
Het is echter niet aan te bevelen en minstens af te wegen om kosten ten laste te leggen van EETS providers, omdat de EETS-richtlijn ook aanbeveelt om SP’s
billijk te vergoeden.
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EETS SP’s) wordt doorbroken, en dat meerdere marktpartijen tijdens de marktconsultatie aangaven
dat zij geen direct afroepbare bankgarantie wensen / kunnen afgeven over de performantie van het
proces van registratie tot inning wanneer zij niet zelf integraal voor dit proces instaan. De vergoedingen
van de PSP zullen pas verschuldigd zijn eens het primaire (en eventuele het secundaire systeem) door
de PSP is gerealiseerd, succesvol werd getest en operationeel is. Tijdens de realisatiefase worden in
principe geen vergoedingen voorzien, wat betekent dat de PSP investeringskosten zal dienen voor te
financieren. Dit belet niet dat er ook in de realisatiefase penalisaties kunnen voorzien worden, bijvoorbeeld gekoppeld aan tijdige realisatie en het tijdig doorlopen van diverse testfasen. Deze penalisaties
kunnen dan in mindering gebracht worden van latere vergoedingen in de operationele fase.
Op de bruto vergoeding voor de PSP kunnen prestatiekortingen, onbeschikbaarheidskortingen of boetes worden verrekend indien de PSP niet of niet volledig voldoet aan de gestelde (functionele) eisen
en KPI’s. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen het inbouwen van een voldoende sturende prikkel en het vermijden van een overmatige penalisatie van de opdrachtnemer, wat zou kunnen resulteren in een zeer dure dienstverlening, of zelfs de weigering om deel te nemen aan de gunningsprocedure en dus een gebrek aan mededinging.
De financiële belangen van het Vlaams Gewest (de tolinkomsten) zijn een veelvoud van de financiële
belangen van de dienstverlener (de betaalde vergoeding, en de winstmarge die daaruit volgt). Het is
daarom niet realistisch om de hoogte van prestatiekortingen en onbeschikbaarheidskortingen te
koppelen aan het inkomstenverlies dat het Vlaams Gewest leidt. Evenzeer belangrijk is om een limiet
te stellen op de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. Indien bijvoorbeeld een forfaitaire boete
wordt gehanteerd per dag van onbeschikbaarheid van het tolheffingssysteem, dient een (voldoende
hoge) limiet te worden voorzien van het aantal dagen over dewelke deze boete kan verrekend worden;
na verloop van die termijn kan dan een recht op voortijdige beëindiging van het contract worden voorzien.
Tenslotte kan de vraag gesteld worden in welke mate de PSP zelf in staat is en kan worden gesteld
om bijkomende inkomsten te genereren. De achterliggende idee kan erin bestaan dat zulke eigen
inkomsten de kostprijs van het systeem voor de overheid kunnen drukken. Zulke inkomsten kunnen
als volgt worden onderverdeeld:
- Vergoedingen betaald door de Gebruiker voor de basisfunctionaliteit van registratie en inning van de kilometerheffing.
Vanuit het Belgisch fiscaal recht is er alvast geen algemeen beginsel dat oplegt dat de belastingplicht kosteloos moet kunnen worden voldaan. Ter zake is er geen verschil tussen belasting
en retributie.
Er dient evenwel in overweging genomen dat in de kilometerheffing voor vrachtwagens de
Single Service Provider slechts in zeer beperkte mate in de mogelijkheid is om een vergoeding
aan te rekenen aan de Gebruikers (enkel voor administratieve zaken zoals het versturen van
papieren/duplicaat facturen, die bovendien eerder ingegeven zijn om Gebruikers aan te sporen tot kostenbesparend gedrag eerder dan om een extra inkomstenbron aan te boren).
De vraag rijst wat zou verantwoorden dat dit wél wordt toegestaan aan de PSP van de wegenheffing voor lichte voertuigen.
Het verbod voor de PSP om vergoedingen aan te rekenen aan de Gebruiker is in de kilometerheffing voor zware vrachtwagens ingegeven om potentiële misbruiken te vermijden ten aanzien van Gebruikers die niet terecht kunnen bij (E)ETS-providers (bv. minder kredietwaardige
Gebruikers). Eenzelfde situatie doet zich voor bij de wegenheffing voor lichte voertuigen.
Tenslotte is er het aandachtspunt van draagvlak wanneer belastingplichtigen verplicht zouden
worden om een aparte vergoeding te moeten betalen voor het kunnen voldoen aan hun belastingplicht (in het onderzoek zit deze vergoeding verwerkt in het tarief van de wegenheffing).
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Om deze redenen is het ook delicaat de kost van de RE/OBU rechtstreeks door de Gebruiker/belastingplichtige te laten dragen, in de vorm van een huur of zelfs een aankoopsom. Een
waarborgsom overeenstemmend met de waarde van de RE/OBU behoort wel tot de mogelijkheden. Enkel wanneer gebruikers ook via de PSP kunnen beschikken over een gratis alternatief
in de vorm van een smartphone app, kan overwogen worden om de PSP (deel van de) kost van
de OBU te laten doorrekenen aan de gebruiker als incentive voor deze laatste om te opteren
voor de goedkoopst mogelijke oplossing. Op deze manier zal ook de totale kost van OBU voor
de overheid beperkt kunnen worden (cf. WP6 waarin dit één van de grootste kosten in de
totale systeemkost blijkt).

-

-

Vergoedingen betaald door de Gebruiker voor aanvullende diensten (andere dan hogervermelde administratieve kosten).
De PSP kan in staat worden gesteld om aanvullende diensten aan haar Gebruikers (of derden)
te verstrekken. Belangrijk is dat zulke aanvullende diensten de goede werking van het kilometerheffingssysteem niet in het gedrang brengen; het verdient aanbeveling daartoe in de overeenkomst met de PSP de nodige controles te voorzien. Bijkomend aandachtspunt is dat deze
diensten optioneel aan de Gebruikers worden aangeboden en dat Gebruikers met andere
woorden niet verplicht kunnen worden om van zulke aanvullende diensten gebruik te maken.
Tenslotte dient met name voor wat betreft aanvullende diensten die na contractsluiting worden ontwikkeld, aandacht te worden besteed aan de mogelijke problematiek van staatssteun
in scenario’s waarin de PSP gebruik zou maken van een door de overheid middels de reguliere
vergoeding betaald systeem om de concurrentie aan te gaan met andere partijen. Zulke andere partijen zouden immers een concurrentieel nadeel hebben vermits zij zelf wel nog dienen
in te staan voor de kost van het systeem.
Tenslotte kan ook het Vlaams Gewest aan de PSP vragen om aanvullende diensten te verstrekken.
Zulke diensten kunnen geheel of gedeeltelijk door de overheid worden vergoed, wat afhankelijk is van het verdienpotentieel van de gevraagde dienst. Het bovenvermelde aandachtspunt
inzake staatsteun is ook hier aan de orde. Bij aanvullende diensten na contractsluiting dient
vanuit de wetgeving op de overheidsopdrachten ook te worden beschouwd of de uitbreiding
geen materiële wijziging is aan de overeenkomst die opnieuw aan de mededinging zou dienen
te worden onderworpen.

Aandachtspunten inzake risico-allocatie
Het is van essentieel belang om in het bestek van de PSP te komen tot een gebalanceerde risico-allocatie die op een evenwichtige wijze de belangen van het Vlaams Gewest verzoent met de belangen
van de PSP.
In dat kader zijn er, naast de hierboven reeds vermelde aandachtspunten met betrekking tot het vergoedingsmodel, enkele bijzondere risico’s voor de PSP die specifieke aandacht verdienen:
- Opstartrisico
- Inschatting aantal Gebruikers en technologiekeuze (capaciteitsrisico)
- Kredietrisico op de Gebruikers

Opstartrisico
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Het opstartrisico kent meerdere facetten, waaronder de tijdige beschikbaarheid van het primaire en
het secundaire systeem, maar bijvoorbeeld ook de voldoende adequate ondersteuning van de Gebruikers bij de opstart van het systeem.
De omvang van deze risico’s en ook de mate waarin zij bij een private opdrachtnemer kunnen worden
geplaatst, hangt in belangrijke mate af van hoe het proces zal worden ingericht. Belangrijke beheersmaatregelen waartoe het Vlaams Gewest zou kunnen besluiten, omvatten ondermeer:
- een voldoende lange en doorgedreven testfase;
- een voldoende lange periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de kilometerheffing
gedurende dewelke Gebruikers zich reeds moeten aanmelden bij een Service Provider en hun
registratie-eenheid reeds in gebruik kunnen nemen. Zulke verplichting wordt idealiter decretaal verankerd;
- een gefaseerde inwerkingtreding van de kilometerheffing; zowat alle partijen die in het kader
van de marktverkenning werden geconsulteerd hebben hierop gewezen;
- een maximum aan SP nastreven, zodat het opstartrisico gespreid wordt over meerdere partijen.
- Afstemming procedure voor secundaire systeem op primaire systeem
Zelfs indien bovenstaande elementen worden voorzien, is met name de inschaling van klantenondersteuning bij opstart van het kilometerheffingssysteem zeer moeilijk in te schatten en te beheersen
door een private partij. Dit is uiteraard rechtstreeks verbonden aan het bijzonder groot aantal Gebruikers zowel in het primaire als het secundaire systeem (alsook de relatieve onzekerheid hoeveel Gebruikers van het primaire dan wel het secundaire systeem zullen gebruikmaken). Door de installatie
van een centraal contactpunt voor de wegenheffing door de overheid (opgenomen door de Communicatiedienst) komt dit risico voor een zeer groot deel bij de overheid te liggen daar de overheid de
algemene vragen ivm het systeem kan opvangen (en zo zullen er in de aanvangsfase veel zijn).
Het verdient aanbeveling dat het Vlaams Gewest als opdrachtgever bijkomend, in overleg met de opdrachtnemer, een gezamenlijk standpunt inneemt ten aanzien van de omvang van klantondersteuning, en vooral zou sturen (ook via het vergoedingsmechanisme) op de kwaliteit van de uitvoering
binnen het overeengekomen volume. Hiermee kan het risico worden ingeperkt dat kandidaat opdrachtnemers het risico te groot achten en besluiten niet deel te nemen aan de gunningsprocedure,
dan wel overmatige-opslagen te gaan verrekenen in hun prijs (value-for-money), waarbij de mededinging beperkt wordt en herleid wordt tot een zoektocht naar de partij met de grootste risico-appetijt
eerder dan naar de partij met de beste oplossingen.
Inschatting aantal Gebruikers en hun technologiekeuze (capaciteitsrisico)
Dit risico valt uiteen in volgende deelvragen:
- Wat is het totaal aantal Gebruikers?
- Wat is het aandeel van deze Gebruikers die met een (E)ETS-providers zullen contracteren
- Wat is het aandeel van deze Gebruikers die (bij opstart, en doorheen de tijd) zullen verkiezen
gebruik te maken van het secundaire systeem in plaats van het primaire systeem?
- Afhankelijk van welke technologieën de PSP aanbiedt (bv. app of een device), welke keuze
zullen de Gebruikers maken? Waarbij de impact van die keuze bepalend is voor het aantal
hardware-devices (OBU’s, dongles, etc.) die de PSP moet beschikbaar stellen.
Het is zeker niet zo dat de PSP hierop geen enkele invloed heeft. Zo zou de hoogkwalitatieve en gebruiksvriendelijke smartphone-app méér Gebruikers ertoe kunnen brengen om de app te gebruiken
eerder dan een OBU te lenen of voor het secundaire systeem te kiezen.
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Al bij al is die invloed echter beperkt, en lijken deze risico’s nauwelijks beheersbaar voor de private
dienstverlener. Opnieuw is het aangewezen dat het Vlaams Gewest zelf naar best vermogen volumes
opgeeft. Het verdient aanbeveling om, op een termijn voorafgaand aan de go-live van de wegenheffing
die rekening houdt met de in het contract met de PSP te voorziene mogelijkheid om aantallen Gebruikers/OBU’s op te schalen, een enquête te doen onder Gebruikers voor wie op dat ogenblik de invoering
van de wegenheffing een concreet gegeven is. Dit kan eventueel gepaard gaan met een financiële
prikkel om de PSP binnen zijn beperkte mogelijkheden maximaal aan te sporen om Gebruikers te doen
opteren voor de meest gewenste oplossing (bv. primair vs. secundair systeem).
Kredietrisico op Gebruikers
Net als in het schema voor vrachtwagens kan worden beoogd om het kredietrisico op de Gebruiker in
eerste instantie bij de PSP te beleggen. Uiteraard dient de PSP dan de mogelijkheid te worden geboden om dit risico te beheersen, temeer daar de PSP niet in de mogelijkheid zal worden gesteld om
Gebruikers te weigeren. Meer concreet betekent dit dat de PSP in de mogelijkheid moet zijn om gegarandeerde betaalmiddelen te vragen van de Gebruiker, en om Gebruikers die zich niet houden aan de
vooropgestelde regels, op de zwarte lijst te plaatsen zodat zij in het handhavingscircuit terechtkomen.
Dit risico doet zich allicht enkel voor in het primaire systeem, waar het secundaire systeem een onmiddellijke betaling zal veronderstellen bij inboeking van het routeticket.
Looptijd
Bij de bepaling van de looptijd van de overeenkomst met de PSP kijken we vooral naar de economische
levensduur van de belangrijkste technologische componenten. In het bijzonder de OBU’s spelen daarin
een belangrijk rol.
Vermits wij op heden geen voldoende basis hebben (bij gebrek aan bestaande systemen op eenzelfde
schaal in het buitenland) om te veronderstellen dat een systeem zonder OBU’s als registratie-eenheid,
en dus louter op basis van smartphone apps of in de wagen ingebouwde technologie zal kunnen functioneren, dienen we hier uit te gaan van het gebruik van OBU’s.
Anderzijds lijkt het niet onredelijk om te stellen dat de kans zeer reëel is dat bij einde levensduur van
deze OBU’s, dus 5 à 7 jaar later, er wel beproefde alternatieven voor een dedicated hardware OBU
beschikbaar zijn op de markt.
Het is met andere woorden enigzins koffiedik kijken hoe de wegenheffing op dat ogenblik technologisch zal ingevuld worden. Het lijkt daarom zinvol om daar bij de bepaling van de looptijd van de overeenkomst met de PSP rekening mee te houden, en de looptijd aldus te aligneren op de economische
levensduur van de OBU’s, gelijk aan 5 à 7 jaar. Zo wordt vermeden dat er binnen het contract vervangingsinvesteringen in OBU’s voorzien (en ingeprijsd) worden die mogelijks niet nodig zullen blijken, en
wordt eveneens vermeden dat er nu een vergoeding moet worden bepaald over een toekomstige
technologie oplossing waarover nu onvoldoende gegevens bekend zijn.
Financiering
Er bestaan grosso modo twee manieren waarop het project kan gefinancierd worden. Een eerste mogelijkheid is zogenaamde projectfinanciering. Deze wordt ook vaak limited recourse of non recourse
financiering genoemd, wat betekent dat de vreemd vermogenverstrekkers geen of beperkt verhaal
hebben op de sponsors van het project (in concreto de moederbedrijven van de projectvennootschap
die in het kader van een projectfinanciering wordt opgericht). Dat betekent dat de financiers voor de
terugbetaling van hun kredieten volledig afhankelijk zijn van de cashflows die het project zelf kan genereren (in concreto de door de overheid betaalde vergoedingen). Typisch aan zulk een structuur is
een doorgedreven risico-mitigatie.
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De banken zullen in dit geval heel wat specifieke eisen stellen inzake de verhouding eigen/vreemd
vermogen, schulddekkingsratio’s, reserverekeningen, etc. Deze maken de financiering duurder.
Bovendien zullen vreemd vermogenverstrekkers eisen dat de risico-overdracht vanuit de overheid
wordt beperkt. Zeker in een project als kilometerheffing, waar de financiële belangen van de overheid
groot zijn, is het aangewezen om toch belangrijke prikkels in te bouwen (prestatiekortingen (m.n. kortingen op de vergoeding aan de SP wanneer niet voldaan wordt aan de eisen), etc.), waardoor het
risico voor een kandidaat financier mogelijks te groot wordt.
Een tweede argument betreft de instapmogelijkheden (t.t.z. de mogelijkheid om het beheer van de
projectvennootschap over te nemen) die vreemd vermogenverstrekkers typisch vereisen in het kader
van een projectfinanciering. Daarrond worden complexe procedures uitgewerkt in de kredietovereenkomst, die de overheid vaak ook beletten om zelf in te grijpen op de werking van de projectvennootschap (bv. maatregelen van ambtswege) zonder eerst de financiers te consulteren en in de mogelijkheid te stellen zelf beheersmaatregelen te nemen. Dit vergt tijd. In een project waarin de overheid
dagelijks een aanzienlijk bedrag aan tolinkomsten kan mislopen, zijn zulke procedures minder passend.
Tenslotte spreken we over een project van een ongeziene schaal en potentieel met nieuwe technologie
die op deze schaal nog niet eerder werd toegepast. Ook dat maakt de toepassing van projectfinanciering moeilijk.
Het alternatief is dat de financiering wordt aangeleverd door het (de) moederbedrijf(ven) van de PSP.
De vreemd vermogenfinanciering vindt dan plaats op het niveau van het moederbedrijf, waar de
vreemd vermogenverstrekker het ganse bedrijf als kredietnemer kan aanspreken en niet langer meer
louter afhankelijk is van de cashflows die door het specifieke project worden gegenereerd.
Het verdient aanbeveling om in de bestekdocumenten de mogelijkheid tot “corporate financiering”
open te laten.
ESR2010-classificatie
De ESR2010-classificatie van het contract bepaalt de timing volgens dewelke de aan de dienstverlener
betaalde vergoeding als uitgave een impact hebben op het vorderingensaldo, en in welke mate de
financiering door een private partij van investeringen dient te worden beschouwd als overheidsschuld.
De impact van de ESR2010-classificatie is dan ook vooral afhankelijk van het investeringsvolume dat
door de private partij zal worden gedragen. Vermits dit ondermeer afhangt van de technologiekeuzes
die de private partij zal maken, is dit voorafgaandelijk niet eenduidig te bepalen. Zo zal een doorgedreven gebruik van smartphone-technologie een lagere investering vergen dan de aankoop en uitrol van
een groot aantal toestellen (OBU’s, dongles, etc.). De SP zal mogelijk zelf kiezen voor de opties met het
kleinste investeringsvolume.
In essentie kan gesteld worden dat het contract met de PSP de aard heeft van een langlopend dienstencontract. De PSP bepaalt welke investeringen hij nodig acht, en realiseert deze investeringen in
eigen naam om er vervolgens diensten mee aan te bieden aan de overheid. De ESR-aanrekening op
het vorderingensaldo gebeurt dan telkens wanneer en voor het bedrag waarvoor de overheid een betaling verricht aan de PSP. De investeringen zijn het economisch eigendom van de PSP; er dienen geen
activa te worden geboekt bij de overheid en er is geen overeenkomstige toename van de overheidsschuld.
Er dient echter geanalyseerd te worden in welke mate de overheid via het dienstencontract activa laat
realiseren door de private partij, in welke mate zij de specificaties van zulke activa bepaalt, in welke
mate zij zeggenschap heeft over het gebruik van de activa doorheen de looptijd van de overeenkomst,
en wat er aan het einde van de overeenkomst met de activa gebeurt.
De overeenkomst met de Single Service Provider in het stelsel van de vrachtwagens werd, voor wat
betreft de ESR2010-classificatie, beschouwd als een dienstenovereenkomst, met uitzondering van de
investering in OBU’s. Het INR was de mening toegedaan dat het economische eigendom van de OBU’s
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bij de overheid lag. Het INR verwees hierbij naar de verregaande zeggenschap van de overheid, waaronder het feit dat
- de overheid het aantal Gebruikers/OBU’s bepaalde (zowel voorafgaand aan contractsluiting,
maar ook tijdens de realisatiefase alsook tijdens de operationele fase);
- de overheid de private partij kon verplichten tot een prijsbevraging bij leveranciers in het geval
van vervangingsinvesteringen;
- de overeenkomst regels omvatte met betrekking tot de aanwending van OBU’s (o.a. prioritair
hergebruik van reeds gebruikte OBU’s);
- het gebruik van OBU’s in het buitenland voorwerp uitmaakte van expliciete goedkeuring door
de overheid.
Daarnaast kan worden aangestipt dat de overheid reeds bij oplevering van het systeem zogenaamde
mijlpaalvergoedingen betaalde, waarvan het bedrag grotendeels gerelateerd was aan het aantal
OBU’s.
De classificatie van de OBU’s als economisch eigendom van de overheid betekende dat de aankoop
van de OBU’s als uitgave op het vorderingssaldo diende te worden beschouwd. Wegens de onmiddellijke betaling ervan in de vorm van mijlpaalvergoedingen resulteerde dit niet in een verhoging van de
schuld.
In het geval van de overeenkomst met de PSP in het kader van het systeem van wegenheffing voor
lichte voertuigen, verwachten we dat er een aantal belangrijke verschilpunten zullen zijn ten aanzien
van het kilometerheffingssysteem voor zware vrachtwagens, die een classificatie van OBU’s als economisch eigendom van de overheid minder waarschijnlijk maken.
Het bestek zal wellicht functioneel worden opgesteld en de technologiekeuze vrij(er) laten. Er zal naar
verwachting ook gebruik worden gemaakt van een combinatie van verschillende vormen van registratie-eenheid, waar een OBU of soortgelijk apparaat een optie zal zijn naast de terbeschikkingstelling
van een smartphone applicatie. Mogelijks zal de overheid ook minder ingrijpende clausules met betrekking tot het gebruik van de OBU’s opnemen.
De vraag naar de ESR2010-classificatie van het contract met de PSP zal alleszins niet eenduidig zijn en
zal afhangen van de precieze contractuele bepalingen. Een voorafgaandelijke adviesvraag bij het Instituut der Nationale Rekeningen (INR) is aan te bevelen.
Gunning overheidsopdracht
Omwille van de complexiteit van de opdracht van de PSP kan verantwoord worden dat gebruik zou
worden gemaakt van een mededingingprocedure met onderhandeling of een concurrentiegerichte
dialoog als plaatsingsprocedure voor de gunning van de overheidsopdracht aan de PSP. Er kan immers
worden beargumenteerd – en dit zal ook formeel moeten gebeuren – dat niet kan worden voorzien in
de behoeften van de aanbestedende overheid zonder aanpassing van onmiddellijk beschikbare oplossingen of dat de opdracht kan niet worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen wegens
specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, de complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico's.
De concurrentiegerichte dialoog biedt t.a.v. de mededingingprocedure het bijkomende voordeel dat
relatief vrij met marktpartijen kan worden gesproken over mogelijke oplossingen, die vervolgens in
het bestek worden meegenomen. De aanbestedende overheid dient dus niet meteen een volwaardig
bestek op te stellen, dat een te strak keurslijf kan vormen om over in onderhandeling te treden. De
dialoog-fase van een concurrentiegerichte dialoog is erop gericht om de functionele behoeften van de
aanbestedende overheid te trechteren naar meer concreet verwoorde oplossingen (met technische
specificaties eventueel). In tegenstelling tot een marktconsultatie – die plaatsvindt voorafgaand aan
de bekendmaking van de overheidsopdracht – gebeurt deze trechtering echter in het formele kader
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van een effectieve gunningsprocedure, waarbij verwacht kan worden dat deelnemers zich verder engageren. Na afloop van de dialoogfase kunnen de deelnemers op basis van de gekozen oplossing(en)
een daadwerkelijke (bindende) offerte (inclusief prijsvoorstel) indienen. In theorie kunnen in de offertefase enkel nog onderhandelingen worden gevoerd met de inschrijver die de offerte met de beste
prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend, maar de essentiële aspecten van de offerte en de overheidsopdracht mogen niet meer worden gewijzigd.
Overeenkomstig artikel 58, §1 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten is de aanbestedende overheid verplicht om – bij opdrachten met een geraamde waarde gelijk aan of hoger dan
de drempel voor de Europese bekendmaking (op heden: € 144.000) – de verdeling in percelen te overwegen en, in geval zij besluit niet in percelen op te delen, de voornaamste redenen daarvoor te vermelden in de opdrachtdocumenten. Met andere woorden, indien wordt geopteerd voor één geïntegreerde overeenkomst voor zowel het primair als secundair systeem, met één enkele dienstverlener,
zal verantwoord moeten worden waarom voor deze aanpak gekozen wordt.
Deze bepaling is bedoeld om de concurrentie te vergroten en meer ondernemingen een kans te bieden
om een deel van de totaalopdracht te kunnen uitvoeren. Indien toch voor één grote opdracht wordt
geopteerd, kan dit verantwoord worden door te wijzen op bijvoorbeeld financiële, juridisch-contractuele of technisch-operationele elementen die verantwoorden waarom één dienstverlener beter is
dan twee (bv.: opdeling maakt de uitvoering complexer en creëert nood aan afstemming). De motivering is uiteraard vatbaar voor kritiek door een onderneming die hiermee niet akkoord kan gaan, in het
meest verregaande geval kan deze onderneming de opdrachtdocumenten juridisch aanvechten en
desgevallend laten vernietigen (indien de motivering voor het gebrek aan percelen niet afdoende zou
worden geacht).
In de mate dat de keuze voor één geïntegreerde opdracht, zonder percelen, tot gevolg zou hebben
dat slechts één enkele onderneming zich aanbiedt (terwijl bij afzonderlijke percelen meerdere ondernemingen zouden kunnen aanbieden), is er ook een risico op staatssteun. In principe is er geen sprake
van staatssteun indien de dienstverlener niet overgecompenseerd wordt en er dus met andere woorden slechts een marktconforme vergoeding is van de kosten en een redelijke marge. Normaal garandeert de marktbevraging in het kader van een overheidsopdracht dat aan deze voorwaarden voldaan
is. Dit is evenwel anders indien er slechts één enkele kandidaat zou zijn, tenzij ofwel i) de procedure
bijzonder stevige garanties biedt die een reële en daadwerkelijke mededinging verzekeren (zoals het
geval is bij een concurrentiegerichte dialoog) en het er voorhand niet naar uitziet dat, realistisch gezien, slechts één partij in staat is een geloofwaardig bod in te dienen (de ene kandidaat weet dus niet
op voorhand dat er geen concurrentie zal zijn), ofwel ii) de overheid bijkomend is nagegaan dat de
uiteindelijke prijs overeenstemt met de marktprijs.

4.3.2

(E)ETS-providers

Aard van de opdracht
Het uitgangspunt van (E)ETS is dat Toll Chargers hun tolgebied openstellen voor bestaande elektronische tolling dienstverleners zodat zij hun diensten ook in het tolgebied kunnen aanbieden.
De algemene toelatingsvoorwaarden en regels worden vastgelegd in de Tolgebiedverklaring, en zijn
gelijk voor elke (E)ETS-provider. In beperkte mate kunnen specifieke elementen verder worden ingevuld in een bilaterale overeenkomst die individueel met elke (E)ETS-provider wordt afgesloten.
Dit betekent dat de overheid in zee gaat met partijen die hun diensten zelf aanbieden; (E)ETS-providers worden niet aangezocht via een overheidsopdrachtenprocedure. Er is geen bestek waarin de
(E)ETS-providers gevraagd wordt om specifieke investeringen te realiseren op maat van de overheid
als opdrachtgever.
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In die zin kunnen de (E)ETS-contracten als zuivere dienstverleningsovereenkomsten worden beschouwd.
Vergoedingsmodel
De EETS-richtlijn voorziet expliciet dat de EETS-providers worden vergoed door de Toll Chargers. Zulk
een vergoeding mag niet-discriminatoir zijn tussen EETS-providers onderling noch ten opzichte van de
vergoeding van de PSP.
De vergoeding die door de Toll Charger betaald wordt aan de EETS-provider kan bestaan uit een vaste
(bv. de kost van registratie, accreditatie, of ook van reclamecampagnes, etc.) en een variabele component (kosten betalingsverkeer, klantenbeheer,...). In de Implementing Acts wordt verder gespecifieerd dat het variabele gedeelte van de vergoeding een functie mag zijn van onder meer:
- het aantal registratie-eenheden in gebruik in het toldomein;
- het aantal tol-transacties (met name gericht op de kost van telecommunicatie);
- de hoogte van het bedrag van de (bank)garantie;
- het aantal facturen verstrekt aan klanten voor het toldomein.
Andere parameters zijn daarmee niet uitgesloten, zoals het volume aan geïnde tol.
Bovendien kan de hoogte van een parameter verder worden gespecifieerd in functie van de grootte
van een individuele service provider. Zo kan het percentage van de vergoeding in functie van de geïnde
tolgelden staffelsgewijze afnemen naarmate het absolute “omzet”-volume van een individuele service
provider toeneemt. Op die wijze kunnen de relatief hogere kosten van kleinere service providers worden gedekt zonder dat overmatige vergoedingen worden betaald aan de grotere service providers. De
vaste kosten (bv. de kost van registratie, accreditatie, of ook van reclamecampagnes, etc.) wegen immers relatief zwaarder door bij kleinere providers met een kleinere Gebruikersbasis dan bij grotere
providers. Europa zal niet toelaten dat relatief kleinere service providers omwille van een te beperkte
vergoeding geen mogelijkheid hebben om de markt te betreden. Uiteraard kan wel een drempel worden ingebouwd om extreme situaties (providers met zeer kleine gebruikersaantallen,...) te vermijden.
Het kan immers ook weer niet de bedoeling zijn dat de overheid de kosteninefficiëntie van kleine SP’s
(die zij niet kunnen aanrekenen aan de gebruikers omdat ze zich dan uit de markt zouden prijzen) zou
moeten compenseren.
Net zoals bij de PSP worden kortingen op de vergoeding van een EETS-provider voorzien wanneer de
service provider niet voldoet aan gestelde prestatie-eisen. Uiteraard dient de hoogte van zulke prestatiekortingen en boetepunten rekening te houden met de schaal van de service provider, bijvoorbeeld
door deze eveneens te koppelen aan het aantal Gebruikers of registratie-eenheden en/of het geïnde
tolbedrag.
De samenstelling van het vergoedingsmechanisme dient alleszins transparant te worden opgenomen
in de Tolgebiedverklaring.
Totnogtoe is (naar aanleiding van de marktconsultatie) weinig concrete interesse gebleken vanwege
(E)ETS-providers met uitzondering van enkele partijen die op heden reeds actief zijn als EETS-provider
in de kilometerheffing voor zware vrachtwagens, en die aangeven vooral interesse te hebben in het
B2B-cliënteel en minder in de individuele/particuliere Gebruiker. Anderzijds verwachten we dat een
ruimere groep potentiële dienstverleners een betekenisvolle rol zouden kunnen spelen, waarbij we
niet alleen denken aan track&trace bedrijven, fleet managers of MaaS-aanbieders, maar ook telecombedrijven en banken. Het verdient aanbeveling om potentiële dienstverleners op proactieve wijze te
benaderen en “warm te maken” voor het opnemen van een rol als service provider.
Op heden is het, bij gebrek aan een duidelijker beeld van het marktpotentieel, onmogelijk om te preciseren hoe de vergoeding precies kan worden geparametriseerd. Als algemeen principe kan gesteld
worden dat de vergoeding van (E)ETS-providers mag uitgaan van een hoge mate van kostenefficiëntie.
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Partijen die over een bestaande portefeuille van fysische registratie-eenheden beschikken, dienen die
niet nogmaals vergoed te krijgen via de EETS-vergoeding. Bij partijen die niet over (fysische) registratieeenheden beschikken, wensen we niet de (volledige) kost van zulke devices te gaan dragen, en wensen
we te mikken op (E)ETS-providers die hun registratie-eenheid ook via andere aanwendingen rendabel
kunnen maken.
(E)ETS-providers kunnen immers zelf ook vergoedingen vragen van de bij hen aangesloten Gebruikers
voor eventuele aanvullende diensten die zij aan hun cliënteel verstrekken. Dit verdienpotentieel is op
heden niet in te schatten, temeer omwille van de sterk uiteenlopende aard van potentiële dienstverleners.
Aandachtspunten inzake risico-allocatie
De aspecten van risico-allocatie die van toepassing zijn op de PSP, zijn dat niet of veel minder voor de
(E)ETS-aanbieders. Zij bepalen immers zelf de grootte van hun klantenportefeuille en zijn op geen enkele wijze verplicht om klanten te aanvaarden van wie ze het kredietprofiel te onaantrekkelijk vinden.
Dit neemt niet weg dat, in de tolgebiedverklaring en aanvullend in de bilaterale overeenkomst, een
evenwichtige set van clausules (penalisaties bij niet voldoen aan bepaalde eisen, aansprakelijkheidsbeperkingen, etc.) dient te worden voorzien.
Looptijd
De overeenkomsten met de EETS-providers zijn overeenkomsten van onbepaalde duur, die mits een
contractueel te bepalen opzegtermijn kunnen worden beëindigd.
ESR2010-classificatie
Overeenkomstig wat eerder werd vermeld onder “aard van de opdracht” zijn de overeenkomsten met
de EETS-aanbieders te beschouwen als dienstenovereenkomsten, ook onder het ESR2010-framework.
Dit betekent dat betalingen aan de dienstverleners als uitgaven het vorderingensaldo zullen impacteren op het moment van en voor het bedrag van elke periodieke betaling. De overheid wordt geen
juridisch noch economisch eigenaar van activa, waardoor ook een verhoging van de overheidsschuld
niet aan de orde is.
Contractering
Contracten met EETS-aanbieders komen niet tot stand naar aanleiding van een overheidsopdrachtenprocedure. De EETS-richtlijn werkt immers met een open systeem van EETS-aanbieders. Iedere
EETS-aanbieder die aan de gestelde voorwaarden voldoet en die voornemens is zijn activiteiten te ontplooien kan zich kandidaat stellen om een registratie in Vlaanderen te krijgen. In de arresten Falk
Pharma (HvJ 2 juni 2016, C-410-14) en Tirkkonen (1 maart 2018, C-9/17) was het Hof van Justitie van
mening dat “wanneer er geen ondernemer wordt aangewezen aan wie exclusief een opdracht wordt
gegund, er geen noodzaak bestaat om het handelen van deze aanbestedende dienst aan de nauwkeurige regels van richtlijn 2004/18 te onderwerpen teneinde te vermijden dat hij bij de gunning van een
opdracht nationale ondernemers begunstigt”. Een systeem waarmee een openbare instelling alle ondernemers selecteert die voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen, vormt aldus geen overheidsopdracht in de zin van de overheidsopdrachtenreglementering, zelfs niet indien gedurende de beperkte
looptijd van dat systeem geen enkele nieuwe ondernemer kan worden toegelaten. Vandaar dat we
hier de term “Contractering” hanteren in plaats van “Gunning overheidsopdracht”.
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4.3.3 Enforcement Equipment Provider
Aard van de opdracht
Het contract met de Enforcement Equipment Provider omvat enerzijds de aankoop van handhavingsapparatuur en verkeersborden, maar tevens enkele diensten zoals het onderhoud ervan maar ook het
regelmatig verplaatsen (en aansluiten, opladen, etc.) van flexibele handhavingsapparatuur. Vlabel ziet
dit immers niet als haar kerntaak en wenst dit uit te besteden.
In die zin is het contract te beschouwen als een combinatie van een aankoop en een dienstencontract:
de (juridische) kwalificatie als een overheidsopdracht voor leveringen of diensten zal bepaald worden
door het uiteindelijke hoofdvoorwerp van de opdracht.
Vergoedingsmodel
De vergoeding van de EEP zal allicht een periodieke vergoeding zijn, vergelijkbaar met een leasing. In
functie van het niet-voldoen aan gestelde eisen kunnen ook hier prestatiekortingen worden toegepast.
Aandachtspunten inzake risico-allocatie
Er zijn geen bijzondere aandachtspunten. Het aantal apparaten wordt door het Vlaams Gewest bepaald. De provider staat in voor de correcte werking en plaatsing van de handhavingsapparatuur.
Looptijd
In functie van de technologische / economische levensduur van de apparatuur lijkt een contractuele
looptijd van 5 à 7 jaar adequaat.
Financiering
We verwachten dat de financiering van de investering in camera’s wellicht in de vorm van een leasing
verstrekt door een kredietinstelling of een gespecialiseerde equipment leasing provider zou worden
aangeboden. De EEP ontvangt periodieke betalingen vanwege een overheid. Bovendien is de verwachting dat die vergoedingen stabiel zullen zijn omwille van de relatief beperkte mate van risico’s onder
het contract het de EEP en de mindere mate van technologierisico. We zien dan ook geen bijzondere
aandachtspunten in de financiering van de EEP.
ESR2010-classificatie
In de analyse van de ESR2010-classificatie speelt het onderscheid tussen een operationele lease en
een financiële lease. In geval van een operationele lease blijft het actief, de investeringskost en de
bijhorende schuld op de boeken van de leasinggever (i.e. de private partij). Een operationele lease
vereist dat naast het juridische eigendom ook het economische eigendom bij de private partij berust.
In casu zijn een aantal argumenten te vinden die de classificatie als operationele lease kunnen ondersteunen (afhankelijk uiteraard van hoe de overeenkomst met de EEP wordt opgesteld):
- de leasinggever staat in voor het onderhoud en de goede werking van de handhavingsapparatuur;
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-

-

eindwaarderisico kan contractueel bij de private opdrachtnemer worden gelegd (geen overname van de handhavingsapparatuur door de overheid aan het einde van de overeenkomst
aan een vastgelegde prijs);
de opdrachtnemer is geen financiële instelling maar een partij die de levering van handhavingsapparatuur als economische activiteit heeft.

Terzelfdertijd zijn er enkele aandachtspunten die mogelijks minder verenigbaar zijn met een operationele lease:
- Het Handhavingscentrum is wellicht de enige gebruiker van de handhavingsapparatuur, en
staat via de periodieke vergoeding wellicht grotendeels of zelfs geheel in voor de wedersamenstelling van de investeringskost van de private partij;
- de toevoeging van verkeersborden aan de overeenkomst lijkt eveneens minder verenigbaar
met de filosofie van een operationele leasing?
Het verdient dan ook aanbeveling om de ESR2010-classificatie van de EEP-overeenkomst en de betrokken activa af te toetsen bij het Instituut der Nationale Rekeningen (INR).
Gunning overheidsopdracht
De opdracht voor de aanstelling van de Enforcement Equipment Provider zal waarschijnlijk via een
openbare of niet-openbare plaatsingsprocedure in de markt gezet kunnen worden. Het is bij voorbaat
immers niet te verwachten dat het voorwerp van de opdracht voldoende complex zal zijn om een
plaatsingsprocedure met onderhandelingen te verantwoorden. Er kan worden gekozen voor een openbare of een niet-openbare procedure. Een mededingingprocedure met onderhandeling (of een concurrentiegerichte dialoog) zal slechts gebruikt kunnen worden, indien kan worden beargumenteerd
dat niet kan worden voorzien in de behoeften van de aanbestedende overheid zonder aanpassing van
onmiddellijk beschikbare oplossingen of dat de opdracht kan niet worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, de
complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico's.
Vanuit de wens om met één enkele Enforcement Equipment Provider te contracteren, die als uniek
aanspreekpunt zal fungeren, wordt voorgesteld om de verschillende componenten van de opdracht
niet in percelen op te splitsen.

4.3.4 Map matching & tolberekening provider
Aard van de opdracht
Deze sectie beschrijft het scenario waarin map matching en tolberekening bij een afzonderlijke partij
zouden worden belegd.
De taakinhoud van de Map Matching en Tolberekeningprovider bestaat er dan in om, op basis van
locatiedata die worden aangeleverd door diverse SP’s, de gereden route te bepalen en te tariferen in
functie van voertuigkenmerken, die eveneens door de SP’s worden aangeleverd. De provider stuurt
vervolgens bestanden terug richting de SP’s met een oplijsting van het te betalen bedrag per registratie-eenheid, zodat de SP’s hun klanten kunnen aanrekenen en tot inning kunnen overgaan.
Het klantenbeheer en –contact blijft aldus bij de individuele SP’s.
De aard van de opdracht is dus te beschouwen als een technisch backoffice proces met een reeks
interfaces naar elk van de SP’s.
Het contract heeft daardoor de aard van een dienstencontract.
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Doordat de functionele end-to-end verantwoordelijkheid voor tolregistratie en inning werd doorbroken, en door afzonderlijke partijen wordt ingevuld, wordt de overheid verantwoordelijk voor de integratie van de verschillende componenten, en gaat bijgevolg in de overeenkomst meer aandacht moeten besteed worden aan de technische en contractuele interfacing tussen partijen. Het wordt daardoor
moeilijker om functionele eisen te stellen; eisen zullen veeleer technisch worden gespecifieerd (bv hoe
een data-interface tussen SP’s en de map matching provider er technisch moet uitzien,...).
Vergoedingsmodel
Conform de aard van het contract als dienstenovereenkomst, zien we een periodieke vergoeding die
deels variabel kan zijn, niet zozeer in functie van het aantal transacties, maar vooral in functie van het
aantal SP’s waarvoor de provider diensten moet verstrekken en waarmee interfaces moeten worden
beheerd.
Het blijft mogelijk om met een prestatiegebonden vergoedingsformule te werken; die is dan eerder
gekoppeld aan technische dan aan functionele eisen.
Aandachtspunten inzake risico-allocatie
Zoals reeds besproken wordt de overheid verantwoordelijk voor de integratie en interfacing tussen de
verschillende SP’s en de map matching provider. Om ervoor te zorgen dat dit risico zoveel als mogelijk
beperkt wordt, dient bijzondere aandacht te worden besteed aan een sluitende technische specificaties en contractuele inbedding van de interfaces tussen partijen.
De afzonderlijke map matching provider vormt ook een single point of failure in het functioneren van
de wegenheffing. Waar in hoofde van de SP’s een (bank)garantie wordt voorzien, conform de EETSrichtlijn, die overeenkomt met het volume van (over één maand) geïnde tolinkomsten, zijn er geen
richtlijnen van hoe de performance bond van de map matching provider dient te worden ingericht.
Echter, gezien het belang van deze provider voor de werking van het totale systeem, lijkt het logisch
om ook hier een aanzienlijke garantie voorop te stellen. Een aandachtspunt hierbij is hoe zich deze
garantie dan gaat verhouden tot de financiële draagkracht van partijen die in aanmerking zouden komen om de rol van map matching provider in te vullen. Een te hoog garantiebedrag kan betekenen dat
er te weinig (of zelfs geen) partij meer kan gevonden worden om deze rol op zich te nemen.
Looptijd
We bevelen aan om de looptijd van deze overeenkomst te aligneren op de looptijd van de overeenkomst met de PSP, zodat bij beëindiging van deze termijn voor het geheel van de architectuur inzake
registratie en inning een gezamenlijke beslissing kan worden genomen.
Financiering
We verwachten dat deze rol zal ingevuld worden door een partij die ook vandaag reeds soortgelijke
diensten verstrekt en dus reeds over de nodige infrastructuur beschikt. We verwachten dus géén bijzondere investeringen in ontwikkelings- en systeemkosten, met uitzondering wellicht van het opschalen van capaciteit om de grote volumes te verwerken. Belangrijke kosten zullen met name schuilen in
het opmaken van een gedetailleerd kaartmodel (op basis van tol context data verstrekt door de overheid), en het testen en onderhouden ervan.
Vermits we uitgaan van een periodieke vergoeding, dient de provider deze investering te financieren.
We verwachten dat dit door de map matching provider kan ondervangen worden door financiering op
corporate niveau (dus niet via een Special Purpose Vehicle (SPV).
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ESR2010-classificatie
Overeenkomstig wat eerder werd vermeld onder “aard van de opdracht” is de overeenkomst met de
map matching provider te beschouwen als een dienstenovereenkomst, ook onder het ESR2010-framework.
Dit betekent dat betalingen aan de dienstverlener als uitgaven het vorderingensaldo zullen impacteren
op het moment van en voor het bedrag van elke periodieke betaling. De overheid wordt geen juridisch
noch economisch eigenaar van activa, waardoor ook een verhoging van de overheidsschuld niet aan
de orde is.
Gunning overheidsopdracht
Het voorwerp van deze overeenkomst is niet zozeer complex maar vergt wel een zeer gedegen technische specificatie en een evenwichtige contractuele inbedding. Bovendien betreft dit een type opdracht die nieuw is in de markt en waarvoor weinig of geen referentie-projecten beschikbaar zijn.
Het heeft dan ook de voorkeur om de opdracht voor de aanstelling van de Map matching en tolberekeningsprovider via een onderhandelingsprocedure (al dan niet met een voorafgaande specifieke
marktconsultatie) of een concurrentiegerichte dialoog in de markt gezet kunnen worden. We verwijzen naar de sectie over de PSP voor nadere toelichting.

4.3.5 Enforcement service provider
Aard van de opdracht
Deze sectie beschrijft het scenario waarin het handhavingscentrum niet eigenhandig zou instaan voor
de volledige invulling van de handhaving, maar daarvoor beroep zou doen op een marktpartij (de Enforcement Service Provider of ESP).
De taken en verantwoordelijkheden onder deze overeenkomst omvatten het bij elkaar brengen van
data afkomstig van handhavingsapparatuur (mogelijks vanuit verschillende bronnen (eigen apparatuur
via de EEP, Viapass, politie,...), van SP’s,... en het verwerken van die data (‘data mining’) met het oog
op het identificeren van transacties die vervolgens door het handhavingscentrum verder kunnen verwerkt worden.
Het betreft een dienstenovereenkomst, waarbij de dienstverlener een data integratie en analyse platform dient op te zetten en vervolgens te gebruiken voor het leveren van diensten.
Vergoedingsmodel
Conform de aard van het contract als dienstenovereenkomst, zien we een periodieke vergoeding.
Deze vergoeding kan prestatiegebonden worden gemaakt, zodat de juiste incentives inzake de gewenste uitvoering van de diensten wordt gegeven. Zo kan overwogen worden om de vergoeding (in
beperkte mate) te laten schommelen in functie van de kwaliteit van de handhavingsinformatie die aan
het handhavoingscentrum wordt aangereikt (bv false positives,...).
Aandachtspunten inzake risico-allocatie
We zien geen bijzondere aandachtspunten in de risico-allocatie.
Een relevante vraag is wie de verantwoordelijkheid krijgt voor het bepalen van de analyses die op de
data moeten gebeuren. Het lijkt logisch dat het handhavingscentrum, vanuit haar ervaring met de
vrachtwagenheffing, in eerste instantie bepaalt welke controles er moeten gebeuren. De ESP kan zulke
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controles dan zo efficiënt mogelijk uitwerken. Eventueel kan ruimte worden gelaten aan de ESP om
aanvullende controles uit te werken.
Belangrijk aandachtspunt is het voldoende flexibel inrichten van de dienstverleningsovereenkomst
met de ESP, zodat het handhavingscentrum doorheen de looptijd van de overeenkomst bijkomende
analyses en queries kan vragen zonder dat dit de deur openzet naar significante meerprijzen. Minstens
raden we aan om bij de initiële contractering reeds zo exhaustief mogelijk te zijn in het bepalen van de
te realiseren analyses.
Looptijd
Er zijn geen bijzondere aandachtspunten rond de invulling van de contractuele looptijd van de ESP.
Daarom lijkt de meest relevante overweging te zijn wat er gebeurt bij beëindiging van de overeenkomst met de PSP (en met de eventueel afzonderlijk gecontracteerde map matching en tolberekeningsprovider). Indien op dat ogenblik zou besloten worden om de architectuur van de wegenheffing
aan te passen of te hertekenen, heeft dat mogelijks ook gevolgen voor de wijze waarop de data mining
inzake handhaving wordt ingericht. Door dan ook de contractuele looptijd van de overeenkomst met
de ESP op die van de PSP te aligneren, heeft de Vlaamse Overheid op dat ogenblik het meest de handen
vrij.
Financiering
De ESP zal moeten investeren in een data platform waarop alle data toekomt en wordt verwerkt, waarbij veeleisende criteria worden opgelegd inzake capaciteit en volume, snelheid van verwerken, data
privacy en security, etc. Vermits we uitgaan van een periodieke vergoeding van de ESP zal deze investering door de ESP moeten voorgefinancierd worden. Gezien het beperkte risicoprofiel en de aard van
de activiteiten denken we dat deze financieringsbehoefte met een gewone bankfinanciering, wellicht
op corporate niveau (ttz niet via een Special Purpose Vehicle (SPV) kan worden ingevuld. We voorzien
inzake financiering dan ook geen bijzondere aandachtspunten.
ESR2010-classificatie
Overeenkomstig wat eerder werd vermeld onder “aard van de opdracht” is de overeenkomst met de
ESPte beschouwen als een dienstenovereenkomst, ook onder het ESR2010-framework.
Dit betekent dat betalingen aan de dienstverlener als uitgaven het vorderingensaldo zullen impacteren
op het moment van en voor het bedrag van elke periodieke betaling. De overheid wordt geen juridisch
noch economisch eigenaar van activa, waardoor ook een verhoging van de overheidsschuld niet aan
de orde is.
Gunning overheidsopdracht
De opdracht voor de aanstelling van de Enforcement Equipment Provider zal waarschijnlijk via een
openbare of niet-openbare plaatsingsprocedure in de markt gezet kunnen worden. Het is bij voorbaat
immers niet te verwachten dat het voorwerp van de opdracht voldoende complex zal zijn om een
plaatsingsprocedure met onderhandelingen te verantwoorden.
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Bijlage 1: Overzicht evaluaties afwegingskader

Doorslaggevend element uit afwegingskader
waarin modellen van elkaar verschillen/ Voorgesteld model

Basismodel

Variant 1

1 PSP en meerdere SP's, inclusief map-matching en tolberekeningen SS, 1 EEP, geen ESP,
Communicatiedienst bij CI

Afzonderlijke contractering van
PS en SS, Communicatiedienst
bij TC

- Een end-to-end verantwoordelijkheid (map-matching/tolberekening bij SP’s) kan een
drempel vormen voor bepaalde
potentiële (kleinere) (E)ETS providers, waardoor een grote, dominante PSP onstaat die marktverstorend kan werken t.o.v.
kleinere SP’s

F1

De mate waarin marktverstoring of monopolievorming kan ontstaan

- Combinatie van PS en SS in
één hand, kan aanleiding geven
tot een nog wat grotere PSP
(een grote PSP kan marktverstorend werken t.o.v. kleinere
SP’s).
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Variant 2
Afzonderlijke contractering van
PS, SS door TC geëxploteerd, Communicatiedienst bij TC
(verschillen t.o.v. variant 1 worden vermeld)

Variant 4

Afzonderlijke contractering
van map-matching/tolbereking, Communicatiedienst bij
CI

1 ESP, Communicatiedienst bij
CI

+ Deelname aan het systeem
wordt vergemakkelijkt voor potentiële (E)ETS providers die al
GPS-locatiedata verwerken
en/of reeds een backoffice voor
facturatie en inning hebben
voor een bestaand klantenbestand. Hierdoor zal het aandeel
van de PSP in de markt mogelijks kleiner zijn (meer spelers).

+ Minder grote, dominante PSP

- DePSSP zal zijn marktaandeel
willen behouden, waardoor gebruik PS niet voldoende gepromoot wordt

Variant 3

+ Doordat de TC het SS zelf uitbaat, vervalt de ongewenste incentive door de PSSP die Gebruikers ervan kan weerhouden de
overstap naar het PS te maken.
De TC kan deze overstap zelfs bevorderen.

- Met één centrale map-matching en tolberekening provider
wordt een (nieuwe) single point
of failure gecreëerd.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

F2

F5

De mate waarin een scenario gebaseerd is op een
heffingssysteem waarop
andere (bestaande) (E)ETS
Providers op efficiënte
wijze kunnen aansluiten.

- Het voorzien in een end-toend verantwoordelijkheid
(map-matching en tolberekening bij SP’s) kan een drempel
vormen voor bepaal-de potentiele (kleinere) (E)ETS providers.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. variant 1.

+ Deelname aan het systeem
wordt vergemakkelijkt voor potentiële (E)ETS providers die al
GPS-locatiedata verwerken
en/of reeds een backoffice voor
facturatie en inning hebben
voor een bestaand klantenbestand.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

+ Hoger potentieel voor VAS
wanneer de (P)SP zelf de mapmatching uitvoert

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. variant 1.

- Lager potentieel voor VAS als
map-matching centraal zit. De
SP zal daardoor een hogere systeemkost door de overheid vergoed willen zien.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

De mogelijkheid van het
kunnen koppelen van value added service (VAS)
aan de onderdelen van het
systeem van wegenheffing.

+ Daar staat tegenover dat de
overheid eventueel zelf VAS
kan ontwikkelen op basis van
de centraal verzamelde gegevens (gegevens zijn even-wel
niet real-time).
- Door de map-matching door
iedere SP apart te laten gebeuren vergroot de kans dat eenzelfde verplaatsing anders
wordt aangerekend door de
verschillende SP’s.

F7

De mate waarin het marktmodel toelaat om te sturen op de kwaliteit van de
dienstverlening door de
verschillende dienstverleners

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

+ Door de map-matching centraal te laten gebeuren verkleint de kans dat eenzelfde
verplaatsing anders wordt aangerekend door de verschillende
SP’s.
+ Door de exploitatie van het secundair systeem door de TC valt
er een dienstverlener weg en
wordt de TC zelf verantwoordelijk
voor de kwaliteit van de dienstverlening

- Gezien een bijkomende
dienstenopdracht op de markt
gezet wordt, dient de kwaliteit
van deze dienstverlening bijkomend bewaakt en gestuurd te
worden.

+ Daar de HC de handhavingsdiensten zelf uitvoert, is er een
dienstverlener minder en is de
TC zelf verantwoordelijk voor
de kwaliteit van de dienstverlening
+ Door de centrale map-matcher is er slechts 1 partij voor
het aanleveren van data voor
(sommige) beleidsdoeleinden,
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waardoor alle data op éénzelfde manier wordt voorgesteld en aangeleverd, wat de
kwaliteit van de dienstverlening
ten goede komt.
+ tarief- en netwerkaanpassingen dienen slechts door één
partij doorgevoerd te worden,
waardoor dit voor alle SP op
hetzelfde moment geïmplementeerd wordt.

F8

Evoluties in technologie en
de mate waarin het marktmodel toelaat om hier op
gepaste wijze mee om te
gaan

- Een grotere SP zal zich mogelijks minder toeleggen op meer
evolutieve technologieën /
evoluties

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

+ Markt is zelf in staat om te
kiezen hoe ze zich organiseren
(end-to-end verantwoordelijkheid), waarbij de taken en risico’s door de marktwerking
worden toegewezen aan de
partij die het best geplaatst is

F9

Mate waarin taken en risico’s toegewezen kunnen
worden aan partijen die
het best geplaatst zijn om
ze op zich te nemen

+ Centrale map-matching
maakt het kleinere spelers makkelijker om toe te treden. Deze
kleinere spelers zullen zich mogelijks toeleggen op meer evolutieve technologieën / evoluties. Ook het feit dat er meer
spelers kunnen toetreden tot
het model vergroot de kans dat
er beter ingespeeld wordt op
evolutieve technologieën / evoluties.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. variant 1.

- De markt wordt niet toegelaten zich zelf te organiseren op
de gehele keten (geen end-toend verantwoordelijkheid en risicobeheer)

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

- De handhavingsdiensten worden niet meer geïnternaliseerd
binnen het HC. Dit kan mogelijks privacy gerelateerde problemen geven daar de handhavingsbeelden en -data vanuit
verschillende bronnen komen

+ Internaliseren van ondersteunende handhavingsdiensten in
HC wat positief is naar mogelijke privacy gebonden problemen (zie variant 4)
- De CI wordt verantwoordelijk
voor het uitvoeren van de communicatie, maar heeft hier mogelijks geen ervaring en affiniteit mee, waardoor risico’s ontstaan naar uitvoering, en dus
draagvlak

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. variant 1.

+ De communicatiedienst sluit
zich beter aan bij de huidige core
business van de TC (bv. 1700 of
een private partij), waardoor de
risico’s naar draagvlak beperkter
zijn
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F10

Mate waarin het marktmodel functioneel en organisatorisch aansluit op en
kan ingepast worden in bestaande organisaties en
systemen

- Viapass als CI wordt verantwoordelijk voor het uitvoeren
van de communicatie, maar
heeft hier mogelijks geen ervaring en affiniteit mee

+ end-to-end verantwoordelijkheid in hoofde van de PSP en de
(E)ETS-providers over het ganse
proces waardoor contractbeheer vereenvoudigt door het
wegvallen van integratie- en interfacerisico’s

F11

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

+ Internaliseren van ondersteunende handhavingsdiensten in
HC aansluitend bij bestaande
expertise Vlabel, met mogelijke
efficientiewinsten tot gevolg en
mitigatie impact vermindering
verkeersbelastingen

Eenvoud in aansturing
door de overheid en het
bestaan van mogelijke interface-risico’s

+ Door de communicatiedienst te
situeren bij de TC, kan deze functioneel en organisatorisch aansluiten bij en inpassing in de bestaande organisatie (en hun systemen)

- Een reeks voorziene efficiëntiewinsten vervallen voor Vlabel daar er geen gebruik wordt
gemaakt van de aansluiting bij
de bestaande expertise en processen i.k.v. het systeem van
de vrachtwagens

- De overheid dient zich te organiseren naar het zelf beheren van
het SS, waar zij geen ervaring mee
heeft
- Grotere complexiteit in het
contractbeheer door het beheer van afzonderlijke (diverse)
contracten en integratie- en interfacerisico’s. De contracten
zullen weliswaar beperkter zijn
van omvang, maar vereisen zo
is zo goede expertise voor beheer van het contract. Het contractbeheer wordt gedeeltelijk
verlegd van het opvolgen van
functionele eisen naar het opvolgen van technische specificaties (interface definities).
- Bijkomende interface - en integratierisico's tussen verschillende partijen (tussen SP’s en
mapmatcher). Dit bovendien in
het kernproces van registratie
& inning.

- het samenbrengen van PS, SS
en map-matching bij 1 partij re-

+Door de centrale map-matcher bestaat er slechts één interface (map-matcher – overheid) voor het aanleveren van
data voor (sommige) beleidsdoeleinden
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sulteert in 1 grote PSP met aanzienlijke onderhandelingspositie
+ Het samenbrengen van PS en
SS bij 1 PSP beperkt het aantal
partijen / te beheren contracten.

- Grotere complexiteit in het contractbeheer door het beheer van
afzonderlijke (diverse) contracten
door Vlaams Gewest. De contracten zullen weliswaar beperkter
zijn van omvang, maar vereisen zo
is zo goede expertise voor beheer
van het contract.

+ Deze variant zorgt voor een kleinere complexiteit in het contractbeheer (enkel levering en onderhoud van IT-systeem)

- Met één centrale map-matching en tolberekening provider wordt een (nieuwe en grotere) single point of failure gecreëerd en dus een bijkomende partij met een aanzienlijke onderhandelingspositie.

- Bijkomende interface (PSSP –
TC/HC) - en bijhorende risico's

- Bijkomende interface tussen
TC en CI gezien uitgesplitste
verantwoordelijkheid voor de
communicatie

+ Door de communicatiedienst
onder te brengen bij de TC, die
deze dienstverlening eventueel
uitbesteed, verdwijnt de bijkomende interface tussen de
Vlaamse overheid en de CI.

- Bijkomende risico's tussen
verschillende partijen in het
handhavingsproces
- Grotere complexiteit in contractbeheer door beheer bijkomend contract
F13

De mate waarin het marktmodel kan bijdragen tot

+ Realiseren van kostenbesparingen en schaalvoordelen

- Kosteninefficiënties d.m.v. gelijkaardige processen in primair en
secundair systeem

OIWP3: rapport Marktmodel - Bijlagen
Pagina 5 van 10

het realiseren van kostenbesparingen en/of schaalvoordelen.

d.m.v. vermijden gelijkaardige
processen in het PS en SS
- De keuze om map-matching
en tolberekening door elk van
de SP’s te laten uitvoeren, kan
louter op zich beschouwd kostenverhogend werken.

+ Kostenbesparingen d.m.v. het
vermijden van dubbel werk door
elke SP afzonderlijk m.b.t. mapmatching en doordat de doorgevoerde actualisaties van tarief
en netwerk slechts 1 keer gecontroleerd dienen te worden
(i.p.v. bij iedere SP).
+ Door de berekening van de
tol te centraliseren, worden
procedures vermeden m.b.t. inconsistenties tussen de aangerekende tol door de verschillende SP’s voor eenzelfde traject, waardoor kosten bespaard
worden door de SP’s.
Dit dient echter genuanceerd te
worden vermits ook om andere
redenen verschillen kunnen
ontstaan
- De TC zal zich intern moeten organiseren (bv. nodige organisatie,
personeel, aansturing etc. ). Hier
zijn kosten aan verbonden.
- Gezien er geen gebruik gemaakt wordt van de aansluiting
bij de bestaande expertise en
processen i.k.v. het systeem
van de vrachtwagens binnen
Vlabel zullen de globale kosten
wellicht toenemen.

+ Keuze voor Vlabel als HC
draagt mogelijks bij aan het realiseren van kostenbesparingen
en schaalvoordelen
+ Door de communicatiedienst
binnen de TC te situeren doen er
zich kostenbesparingen voor en
schaalvoordelen

F14

De mate waarin het marktmodel en de daarin opgenomen taak- en risico-allocatie de financierbaarheid
van het systeem beïnvloedt.

+ De mate waarin de risico’s
ook door de private partijen
kunnen beheerst worden, is relatief groter in het basis marktmodel waarin wordt geopteerd
voor end-to-end verantwoordelijkheid in hoofde van de PSP en
de (E)ETS-providers over het

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. variant 1.

- Geen end-to-end verantwoordelijkheden en risicobeheer van
(E)ETS Providers, wat het(
Moeilijker maakt om harde
bankgaranties (eerste afroepgarantie) te vereisen)

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.
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ganse proces, wat het makkelijker maakt om harde bankgaranties te vereisen
- de capaciteits- en kredietrisico’s zijn groot en zitten vooral
bij de PSP gezien de kleine kans
op (meerdere) kleine SP’s (die
door hun bestaan het risico
mee opvangen)

- De capaciteits- en kredietrisico’s zijn kleiner door de grotere kans op meer kleinere SP
(die door hun bestaan het risico
mee opvangen)

-

-

F16

Mate van aansluiting van
het marktmodel op hoe de
markt georganiseerd is.

- Door de map-matching bij de
SP te leggen, wordt de deelname aan het systeem minder
toegankelijk voor kleinere
(E)ETS providers die reeds GPSlocatiedata verwerken en/of
reeds een backoffice voor facturatie en inning hebben voor
een bestaand klantenbestand
- De markt kan niet kiezen om
bv. alleen in te staan voor PS of
SS daar de PSP instaat voor
beide systemen.

+ Minimalisatie onderlinge interfaces en afhankelijkheden
waardoor makkelijkere afbakening van verantwoordelijkheden en risico’s bij aanbesteding

F18

Gevolgen van het marktmodel voor de navolgende
aanbesteding van het systeem

+ Markt is zelf in staat om te kiezen welk lot van de aanbesteding
ze willen op intekenen: PS en / of
SS

+ De deelname aan het systeem
wordt vergemakkelijkt voor potentiële (E)ETS providers die al
GPS-locatiedata verwerken
en/of reeds een backoffice voor
facturatie en inning hebben
voor een bestaand klantenbestand.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

- Meer onderlinge interfaces en
afhankelijkheden waardoor
moeilijkere afbakening van verantwoordelijkheden en risico's
bij aanbesteding

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

+ Deze variant brengt de uitbating
van het SS niet op de markt, alleen eventueel het aanleveren en
onderhouden van het informaticasysteem, wat beter aansluit op
hoe de markt georganiseerd is.

- De kans bestaat dat dezelfde
partij voor de twee percelen
gaat (tolinning en mapmatching), wat met name in de
gunningsprocedure bijzondere
situaties kan opleveren.
- Indien vastgehouden wordt
aan een hoge (financiële) aansprakelijkheid van de SP en direct afroepbare garanties, is
het onzeker dat de service providers een voldoende risico-appetijt aan de dag leggen en nog
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- Het valt niet uit te sluiten dat
eenzelfde partij zich zowel voor
het primaire als voor het secundaire systeem kandidaat stelt. Dit
kan leiden tot tactische gedrag tijdens de gunningsprocedure, wat
extra aandacht van de overheid
vergt.

+ Aangezien de uitbating van het
secundair systeem niet op de
markt gebracht wordt, wordt tactische gedrag vermeden tijdens de
gunningsprocedure

interesse hebben in de opdracht

- mogelijk risico dat er geen geschikte kandidaten voor het secundair systeem gevonden worden tijdens de aanbestedingsprocedure
- Meer verschillende taken zitten bij 1 partij (PS en SS) waardoor het contract complexer
wordt.

F19

- er ontstaat een extra contract
(met PSSP), dat op zich ook al
complex zal zijn

+ Het contract voor de uitbating
van het secundair systeem vervalt
en wordt eventueel vervangen
door een contract voor aanleveren en onderhouden van een informaticasysteem, wat eenvoudiger van aard zal zijn.

- Er ontstaat een extra contract
(met de map matcher), dat
complex zal zijn
- Het doorknippen van de endto-end verantwoordelijkheid
bemoeilijkt het contractbeheer
en zorgt ervoor dat het Vlaams
Gewest geconfronteerd wordt
met een integratie- en interfacerisico. Hierdoor ontstaat een
grotere contractuele complexiteit (meerdere, complexe en diverse overeenkomsten met de
afzonderelijke partijen)

Impact van het marktmodel op de contractuele
complexiteit

- er ontstaat een bijkomend
contract, waardoor de globale
contractuele complexiteit vergroot
F20

Mate waarin continuïteit
gewaarborgd wordt (onder

We zien voor dit element dat
voornamelijk de uitwerking van

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.

De evaluatie wijkt hier niet significant af t.o.v. het basismodel.
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meer de mate van overdraagbaarheid van apparatuur, data, … bij beëindiging
van contracten)

de latere gunning van de overheidsopdracht en contractering
doorslaggevend kan blijken.
+ De uitbater van het secundair
systeem wordt vervangen door
een contractpartij i.v.m. aanleveren en onderhouden van een informaticatoepassing. Dit vergroot
de waarborging van de continuïteit.

+ Vlaams Gewest kan partijen
(die integraal verantwoordelijk
zijn voor het end-to-end proces) beter identificeren en aansprakelijk houden voor goede
werking van het totaal en heeft
de mogelijkheid om harde
bankgaranties (eerste afroepgarantie) te vereisen

F22

Mate waarin de inkomsten
van de overheid gewaarborgd kunnen worden.

- Er dient een bijkomend contract afgesloten te worden,
waardoor er bijkomende maatregelen dienen genomen te
worden rond continuïteit op
het einde van het contract met
de ESP.
- de greep van het Vlaams Gewest op de Sp’s verkleint evenals de mogelijkheid voor het
vereisen van harde bankgaranties door het doorbreken van
de end-to-end-verantwoordelijkheid
- Met één centrale map-matching en tolberekening provider
wordt een (nieuwe) single point
of failure gecreëerd. Een eventuele faling van de centrale
mapmatcher heeft impact op
een zeer groot deel van de inkomsten van het Vlaams Gewest
+ de kans op meerdere (kleine)
Sp’s is groter, waardoor het risico van niet gewaarborgde inkomsten daalt (inkomsten zitten verspreid over meerdere
Sp’s die niet allen samen in faling zullen gaan)

- door geen centrale mapmatcher te voorzien, is de kans op
meerdere (kleine) Sp’s kleiner

+ de kans op kleine verschillen
in de berekeningen van de verschuldigde tol door de verschillende SP’s wordt kleiner, door-
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en wordt het risico van niet gewaarborgde inkomsten groter
(groot deel van de inkomsten
onderworpen aan mogelijke faling van 1 partij)

- door PS en SS bij 1 PSP te steken, wordt het risico van niet
gewaarborgde inkomsten groter (groot deel van de inkomsten onderworpen aan mogelijk
faling van 1 partij)

dat de map-matching, trip building en tolberekening voor elke
Gebruiker op één en hetzelfde
systeem plaatsvindt. Het financiële belang hiervan voor de
overheid is evenwel beperkt.
+ Vlaams Gewest is minder afhankelijk van één enkele provider;

+ Vlaams Gewest is niet langer
blootgesteld aan het risico van faling van zulke private partij. Daartegenover staat dan dat de overheid zichzelf op een kwaliteitsvolle manier moet organiseren
teneinde de inkomsten te waarborgen.

- Door het uitbesteden van de
handhavingsdiensten, wordt de
kwaliteit van de handhaving
deels afhankelijk van toezicht
op de uitvoering door de private opdrachtnemer van zijn
contractuele verplichtingen, in
plaats van toezicht op eigen
diensten. Onmogelijk te bepalen welk van beide opties in de
praktijk best de inkomsten van
de overheid waarborgt.
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Afkortingen en definities

Algemene Verordening Gegevensbescherming Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
ANPR Automatic Number Plate Recognition Technologie om automatisch kentekens te herkennen vanuit digitale beelden.
Belgische voertuigen Voertuigen die zijn ingeschreven in België door een verblijfhouder. Een verblijfhouder is een persoon die: (i) ingeschreven is in de bevolkingsregisters of het wachtregister van een
Belgische gemeente, of die het voorwerp uitmaakt van een regularisatieprocedure ingediend in een
Belgische gemeente, of, (ii) een verblijfplaats heeft in een Belgische gemeente zo art. 5, §1, 1° of 2° KB
20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen van toepassing is; of, (iii) ingeschreven is in de
Belgische KBO, of (iv) opgericht is door of krachtens het internationale of buitenlands recht met een
vaste inrichting in België waar het voertuig beheerd of gebruikt wordt.
Bestuurder De bestuurder van een heffingsplichtig voertuig
BIV Belasting op de Inverkeerstelling
Black List (ISO 12855, Uitwisseling van informatie tussen de dienstverlening en de tolheffing) Door
dienstverlener bijgehouden lijst met voertuigen waarvoor de dienstverlener geen (contractuele) verantwoordelijkheid meer neemt voor het afdragen van de tolheffing, bijvoorbeeld wegens wanbetaling
of fraude. Wijzigingen in de Black List (toevoeging of verwijdering van OBU’s) worden via de uitzonderingenlijst doorgegeven aan de tolheffer.
Buitenlandse voertuigen Voertuigen van niet-verblijfhouders
CN Cellulair netwerk
Concessiehouder Organisatie die in opdracht van een overheid het geheel of een deel van een wegennet exploiteert
DIV Dienst Inschrijvingen Voertuigen, Federale overheid
DSRC (Dedicated Short Range Communication) Deze vorm van communicatie is bestemd voor geringe
afstand (circa dertig meter) en wordt specifiek toegepast bij wegverkeer voor de communicatie tussen
handhavingsapparatuur en RE. DSRC kent twee varianten: microgolf en infrarood.
EEP (Enforcement Equipment Provider) De organisatie die middels een aanbesteding zal worden gecontracteerd als SP voor de handhavingsapparatuur, zoals beschreven in deze nota.
EETS European Electronic Toll Service. European Electronic Tolling Service Dienst die interoperabiliteit
tussen elektronische tolsystemen in de Europese Unie moet verbeteren, zodat uiteindelijk één uniforme methode ontstaat voor elektronische tolheffing. De dienst is gedefinieerd in Beschikking
2009/750/EG van de Europese Commissie van 6 oktober 2009.
EETS-provider (EETS-aanbieder) Definitie van de actor ‘service provider’ binnen de EETS. Een juridische
entiteit die voldoet aan de eisen van artikel 3 Beschikking 2009/750/EG, geregistreerd is in de lidstaat
waarin ze is gevestigd en aan EETS-gebruikers toegang verleent tot EETS.
EETS-gebied Een weg, een wegennet, een kunstwerk zoals een brug of een tunnel, of een ferry waarvoor tolgeld wordt geïnd met gebruikmaking van een elektronisch tolheffingssysteem voor het wegverkeer.
EETS-gebruiker Een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met een EETS-aanbieder
om toegang te hebben tot de Europese elektronische tolheffingsdienst.
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e-Ticketing Methode van heffen op basis van een inboeksysteem.
FRSE Flexibel Road Side Equipment. Verplaatsbare installatie voor handhaving die tijdelijk langs de kant
van de weg wordt geïnstalleerd.
GBA Gegevensbeschermingsautoriteit
Gebruiker Eigenaar, dan wel, waar toepasselijk, de economische eigenaar van een heffingsplichtig
voertuig. Veelal gelijk aan de nummerplaathouder. De Gebruiker kan rechtstreeks of onrechtstreeks
(bv middels een Bestuurder) handelen. In sommige gevallen kan de Bestuurder als Gebruiker worden
aangemerkt.
Gegarandeerde betaalmethoden Betaalmethoden waarvan de SP zich gegarandeerd weet dat hij toekomstige kosten van de Gebruiker kan innen. Voor het innen van de kosten behoeft de SP geen toestemming van de Gebruiker en de Gebruiker kan de betaling ook niet ongedaan maken. Gegarandeerde betaalmethoden zijn onder andere kredietkaarten, tankkaarten en voorschotten.
Gegevensverwerker De verwerker overeenkomstig artikel 4 van de Verordening (EU) 2016/679 van
het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming):
een persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die / dat ten
behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke (in deze specifiek een nog nader te bepalen instantie
van het Vlaamse Gewest) persoonsgegevens verwerkt (in deze specifiek in het kader van de wegenheffing; voor de kilometerheffing voor het vrachtvervoer, die als belasting gekwalificeerd werd, is dit
de Vlaamse Belastingdienst).
Gewest Het Vlaamse Gewest, gefedereerde entiteit met rechtspersoonlijkheid die als deelstaat van de
federale staat is erkend op grond van een eigen socio-economisch profiel en waarvan de materiële
bevoegdheden haar uitdrukkelijk zijn toegewezen in de Grondwet en krachtens de Grondwet uitgevaardigde (bijzondere) wetten, en waarvan de uitoefening territoriaal tot haar grondgebied is beperkt.
GNSS Global Navigation Satellite System, bijv. GPS (VSA), Galileo (Europa), GLONASS (Rusland). Technologie voor plaatsbepaling met behulp van satellieten.
GSM Global System of Mobile Communications. Standaard voor digitale mobiele telefonie. GSM wordt
beschouwd als de tweede generatie mobiele telefonie (2G).
Handhavingsapparatuur Dit omvat zowel de hardware (controlestations) als de software die nodig is
om de vaststellingen van de controleapparatuur om te zetten in een proces-verbaal
Handhavingscentrum Het handhavingscentrum staat in voor de handhaving m.b.t. de Wegenheffing
Heffingsplichtig wegennet Het (nog te bepalen) wegennet waarop de heffing van toepassing is, ongeacht of er een nultarief of een tarief hoger dan nul wordt toegepast.
HRSE Handheld Road Side Equipment (draagbare handhavingsapparatuur).
Interoperabiliteitsbeschikking Beschikking 2009/750/EG van de Commissie van 6 oktober 2009 tot
definiëring van de Europese elektronische tolheffingsdienst en de bijbehorende technische onderdelen
KBO KruispuntBank van Ondernemingen
KPI Key Performance Indicator
LEZ Lage-emissiezone
Mobiele telecommunicatie De telecommunicatievorm waarmee data tussen de OBU en proxy worden
uitgewisseld. Voorbeelden zijn GSM, GPRS, EDGE, UMTS en toekomstige op 4G+ gebaseerde standaarden.
MRSE Mobile Road Side Equipment. Dit zijn controlevoertuigen bemand met controleurs.
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OBU On Board Unit (dit is een specifieke vorm van een RE of registratie-eenheid) Apparaat in een
voertuig dat wordt gebruikt voor elektronische tolheffing. De meest eenvoudige vorm is een zogenoemde DSRC-tag; deze geeft alleen een identificatie af aan de wegkantapparatuur.
PPSP Preferred Service Provider van het primair systeem
Primair systeem Het primair systeem maakt gebruik van plaatsbepaling als middel voor het bepalen
van een verplaatsing. Dit kan bv. d.m.v. GNSS-plaatsbepaling, camera’s, e.a.
PSP (Preferred Service Provider) Service Provider die middels een aanbesteding zal worden gecontracteerd als dienstverlener zoals beschreven in de Visienota Wegenheffing. Deze term omvat zowel de
PPSP als de PSSP.
PSSP Preferred Service Provider van het secundair systeem
RE Registratie-eenheid. Een toestel dat de gemaakte verplaatsing registreert. Dit kan bv. een GSM zijn
of een OBU.
Secundair systeem Een heffingssysteem voor weggebruikers waarmee een gebruiker kan betalen voor
het gebruik van het tolnetwerk indien zij het primaire systeem niet kunnen of willen gebruiken.
Slimme kilometerheffing Een slimme kilometerheffing betreft een wegenheffing die per afgelegde kilometer wordt geheven en gedifferentieerd wordt naar plaats (eventueel rijrichting), tijd en / of milieukenmerken van het voertuig.
SP (Service Provider) Elke organisatie die een dienst aanbiedt van registratie van de verplaatsing en /
of facturatie aan gebruikers, inning, en afdracht aan het Gewest en / of (een) concessiehouder(s), van
wegenheffing op basis van de geregistreerde gegevens
SRSE Stationary Road Side Equipment. Vaste installatie voor handhaving die permanent langs de kant
van de weg wordt geïnstalleerd.
TC (Toll Charger) Tolheffer.
Toll Context Data Gegevens m.b.t. het wegennet en tarieven voor het systeem van wegenheffing in
Vlaanderen
Tolheffer Een publiek of privaat orgaan dat tol heft op het rijden met voertuigen in een EETS-gebied.
Tolnetwerk Het deel van het wegennet (inclusief tunnels, bruggen en veerdiensten) waarop de wegenheffing van kracht is
Tolrichtlijn Richtlijn 1999/62/EEG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware
vrachtvoertuigen, zoals gewijzigd door richtlijn 2006/38/EG en richtlijn 2011/76 EU
Uitzonderingenlijst ISO 12855 en ISO 17573: exception list. Lijst waarmee informatie wordt uitgewisseld tussen dienstaanbieder en tolheffer over eventuele beperkingen in de mogelijkheden voor het
gebruik van specifieke OBU’s in een EETS-gebied.
VAS Value Added Services. Bijkomende diensten aangeboden door de SP, waaronder de mogelijkheid
om te betalen voor het parkeren, enzovoorts
Viapass Viapass is de toezichthoudende en coördinerende overheidsorganisatie voor de kilometerheffing voor vrachtwagens van +3,5 ton in België
Vlabel Agentschap Vlaamse Belastingdienst
Wegenheffing Onder wegenheffing wordt hier een lokale heffing of een gebiedsdekkende slimme kilometerheffing verstaan.
White List (ISO 12855) Lijst met geregistreerde gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van het
systeem. Door dienstaanbieder bijgehouden lijst met voertuigen waarvoor de dienstaanbieder de
(contractuele) verplichting voor het afdragen van de tolheffing op zich heeft genomen.
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Samenvatting

Deze nota bespreekt de resultaten van een gevoeligheidsanalyse waarin de effecten van de scenario’s
voor de wegenheffing worden geanalyseerd voor een alternatief referentiescenario voor 2030 i.p.v.
voor het centraal regerentiescenario 2030. Het alternatief scenario verschilt van het centrale
referentiescenario wat betreft de hypotheses over de ruimtelijke ontwikkelingen, de impact van ITS
ontwikkelingen op de capaciteit van het wegennet en de toekomstige evolutie van het aanbod van het
openbaar vervoer. De verschillen zijn weergegeven in de volgende tabel.
Centraal referentiescenario
Ruimtelijke
ontwikkelingen

Een ruimtelijke verdeling conform de
principes van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen, met het
aandeel van goed bereikbare locaties
zoals in 2013

ITS
ontwikkelingen
Stads- en
streekvervoer

Netwerken voor het openbaar vervoer
zoals in 2013

Voorstedelijk
vervoer

Netwerken voor het openbaar vervoer
zoals in 2013

Metropolitaan
Netwerken voor het openbaar vervoer
vervoersysteem zoals in 2013

Alternatief referentiescenario
gevoeligheidsanalyse
Ruimtelijke verdichting bewoning
volgens Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen: hoger aandeel bevolking
op goed bereikbare locaties
Inbreiding tewerkstelling in goed
bereikbare gebieden
2 % extra capaciteit op hoofdwegen
Versterken op plaatsen waar ruimtelijk
verdicht wordt met focus op
grootstedelijke gebieden; verbetering
gepercipieerde kwaliteit met 13%
Versterken verbinding in en tussen
vervoersregio's met focus naar
grootstedelijke gebieden; verbetering
gepercipieerde kwaliteit met 13%
Versterken verbinding in en tussen
vervoersregio's met focus naar
grootstedelijke gebieden; verbetering
gepercipieerde kwaliteit met 19%

Beide referentiescenario’s hanteren daarnaast gemeenschappelijke hypotheses over de
bevolkingsgroei, economische groei, de uitbouw van het wegennet, de beprijzing van het wegennet
en een hogere aantrekkelijkheid van de fiets als vervoermiddel.
De analyses werden uitgevoerd met het strategisch personenmodel Vlaanderen (spm Vla versie 4.1.1).
Vergelijking van de twee referentiescenario’s
Het alternatief referentiescenario heeft gunstige milieu-effecten ten opzichte van het centrale
referentiescenario door een daling van het totaal aantal personenwagen- en vrachtwagenkm. Het
aantal personenwagenkm is ongeveer 6 % lager dan in het centrale referentiescenario, met het
grootste verschil buiten de congestiezones. Het aantal personenwagenkm dat in Vlaanderen wordt
gereden door weggebruikers die niet in het Vlaams Gewest wonen is ongeveer 7 % lager. Het aantal
vrachtwagenkm is 3,1 % lager.
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Aan de andere kant leidt het alternatief referentiescenario tot een verslechtering van de
congestieproblematiek in vergelijking met het centrale referentiescenario, door de verschuivingen in
de plaats waar (t.g.v. de verdichting) en het tijdstip waarop men rijdt. De gewogen gemiddelde reistijd
per km van personenwagens in Vlaanderen op etmaal-niveau is 1,5 % hoger dan in het centrale
referentiescenario. Dat hangt vooral samen met een hogere reistijd in de congestiezone tijdens de
korte ochtendspits (+ 9,7 % in de kleine congestiezone en + 4,6 % in de rest van de congestiezone) en
ook, maar in mindere mate, met een hogere reistijd tijdens de korte avondspits. Samenhangend
hiermee ziet men een 10,6 % hogere gewogen gemiddelde verliestijd per km voor Vlaanderen op
etmaal-niveau.
Effect van een wegenheffing met het alternatief referentiescenario
Voor het alternatief referentiescenario werden met het spm Vla versie 4.1.1 vier scenario’s
doorgerekend: het scenario 1b met netto-opbrengsten, met een korte en lange spits en het
budgetneutrale scenario 4a (kleine congestiezone) met een korte en lange spits. In het vervolg van de
tekst wordt hiernaar als ‘alternatieve scenario’s met wegenheffing’ verwezen. De tarieven voor de
wegenheffing zijn hetzelfde als met het centrale referentiescenario en zijn niet iteratief bepaald in
functie van de congestieniveaus met het alternatief referentiescenario.
Directe effecten op de weggebruikers en inkomsten voor de overheid
Uit de analyse volgt dat de wegenheffingen ertoe bijdragen om de congestieproblematiek te
verminderen. Globaal gezien ziet men hierbij gelijkaardige patronen als men de verschillende
wegenheffingen met elkaar vergelijkt t.o.v. het alternatief referentiescenario als bij de centrale
berekeningen. Ten opzichte van het centrale referentiescenario zijn de effecten van de wegenheffing
op de doorstroming in de meeste gevallen echter kleiner, omdat men vertrekt van een sterkere
congestieproblematiek t.g.v. de meegerekende ruimtelijke verdichting (zie hoger). Bijvoorbeeld, op
etmaal-niveau en voor het globale netwerk in Vlaanderen daalt de gewogen gemiddelde verliestijd per
km in het alternatieve scenario met netto-opbrengsten en korte spits met 30,7 % t.o.v. het centrale
referentiescenario. In het alternatieve budgetneutrale scenario is er een daling met 18,7 %. In de
centrale berekeningen bedragen die dalingen respectievelijk 32,7 % en 23,3 %.
Zoals in de centrale berekeningen, leiden de alternatieve scenario’s met netto-opbrengsten tot de
grootste daling van het aantal reizigerskm met de auto als bestuurder, namelijk met iets meer dan
12 % t.o.v. het alternatief referentiescenario. De daling in het budgetneutrale scenario bedraagt
ongeveer 5,6 %1. De verschillen tussen de scenario’s met een korte en lange spits zijn klein.
Ten opzichte van het centrale referentiescenario dalen de personenwagenkm op jaarbasis met
ongeveer 19 % in de alternatieve scenario’s met netto-opbrengsten (tegenover ongeveer 13 % in de
centrale berekeningen) en met ongeveer 12 % in de onderzochte alternatieve budgetneutrale
scenario’s (tegenover ongeveer 6 % in de centrale berekeningen). Ten opzichte van de centrale
berekeningen zijn de effecten op het aantal personenwagenkm dus groter.

In de centrale berekeningen daalt het aantal reizigerskm als autobestuurder ten opzichte van het centrale
referentiescenario met ongeveer 11 % in de scenario’s met netto-opbrengsten en met ongeveer 5 % in de
budgetneutrale scenario’s.
1
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De patronen bij de tijdstipkeuze zijn gelijkaardig aan die in de centrale berekeningen. Het totaal aantal
vrachtwagenkm verandert quasi niet ten gevolge van de wegenheffingen.
Van de autobestuurders die opteren om zich niet meer als bestuurder met de wagen te verplaatsen
stapt meer dan de helft over naar de trein. Daarnaast gaat men ook meer samenrijden met anderen,
waardoor de gemiddelde bezettingsgraad van de auto stijgt. De resulterende bezettingsgraad is hoger
dan in de centrale berekeningen.
In vergelijking met de centrale berekeningen is er een iets grotere modale verschuiving naar de trein
en een iets kleinere naar de auto als passagier en lijnbus/tram. De algemene patronen van de
veranderingen zijn echter gelijkaardig als bij de centrale berekeningen.
In de alternatieve scenario’s met de wegenheffing zijn de totale uitgaven aan de wegenheffing,
tolheffing en kilometerheffing (dus ook de inkomsten voor de overheid uit deze heffingen) 4,4 % tot
5,7 % lager dan in de centrale berekeningen, afhankelijk van het heffingsscenario. Het aandeel van de
uitgaven door inwoners uit Vlaanderen en anderen is gelijkaardig als in de centrale berekeningen.
Milieu- en leefbaarheidseffecten
De verandering van het aantal personenwagenkm (zie hierboven) kan dienen om een eerste
inschatting te maken van het effect van de wegenheffingen op de emissies van de broeikasgassen en
luchtverontreinigende stoffen. Ten opzichte van de centrale berekeningen zijn de effecten op de
emissies dus groter.
De simulaties geven ook informatie over de locatie van de gereden km. Dit kan in bijkomende
onderzoeken dienen om de blootstelling van de bevolking aan luchtverontreiniging en geluidshinder
te modelleren. Uit de simulaties blijkt dat bij de alternatieve scenario’s met netto-opbrengsten de
effecten ten opzichte van het centrale referentiescenario redelijk gelijkaardig zijn voor alle zones,
behalve voor de deelzone Antwerpen. In de deelzone Antwerpen leidt het alternatief
referentiescenario tot een stijging van het aantal personenwagenkm en leidt de wegenheffing tot een
daling van de km, maar minder dan in de andere zones. Bijvoorbeeld, in de alternatieve scenario’s met
netto-opbrengsten daalt het aantal personenwagenkm in de zone Antwerpen met 11,9 % tot 12,5 %
ten opzichte van het centrale referentiescenario, terwijl in de andere zones de daling 18,4 % tot 21,3
% bedraagt (afhankelijk van het scenario en de zone).
In de alternatieve budgetneutrale scenario’s zijn de effecten ten opzichte van het centrale
referentiescenario het grootst buiten de congestiezone. Hierbij speelt mee dat het alternatief
referentiescenario ook zonder een wegenheffing leidt tot een sterke daling van de personenwagenkm
in die zone (t.g.v. de meegerekende verdichting). De effecten zijn daarnaast groter in de kleine
congestiezone dan in de “rest van de congestiezone”. Het kleinste effect ziet men ook voor deze
scenario’s in de deelzone Antwerpen.
De gebieden in de congestiezones zijn relatief dicht bevolkt waardoor er meer mensen baat hebben
bij de reductie van de polluenten met een lokale impact (zoals NO2) en minder geluidshinder. Voor
andere polluenten moet er ook rekening gehouden worden met hun transport in de lucht en
atmosferische processen om de impact op de luchtkwaliteit en blootstelling aan luchtverontreiniging
in te schatten.
Door de sterkere daling van de personenwagenkm bij de alternatieve scenario’s t.o.v. het centrale
referentiescenario is het verwachte effect op de verkeersleefbaarheid groter dan in de centrale
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berekeningen. Net zoals in die berekeningen zijn er lokaal verschuivingen naar het onderliggend
wegennet. Enerzijds dient men er rekening mee te houden dat de tarieven in de gevoeligheidsanalyse
niet iteratief bepaald werden en dat men de situatie waarschijnlijk nog kan verbeteren bij een
iteratieve bepaling. Anderzijds zullen er in specifieke situaties ook lokale maatregelen nodig zijn, of kan
er een verfijning van de tarieven overwogen worden (bv. toepassing van het tarief van een ander
wegtype). Deze adviezen werden gegeven bij de centrale berekeningen en blijven ook hier gelden.
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1 Inleiding

Deze nota bespreekt de resultaten van een gevoeligheidsanalyse waarin de effecten van de scenario’s
voor de wegenheffing worden geanalyseerd voor een alternatief referentiescenario voor 2030. Het
alternatief referentiescenario werd opgebouwd aan de hand van elementen die werden gebruikt in
eerdere simulaties van het Departement MOW. Tabel 1 vergelijkt de kenmerken van het alternatief
referentiescenario (Alt_Ref 2030) met dat van het referentiescenario dat in de centrale berekeningen
werd gebruikt (Ref 2030).
Het alternatief scenario verschilt van het centrale referentiescenario wat betreft de hypotheses over
de ruimtelijke ontwikkelingen, de impact van ITS ontwikkelingen op de capaciteit van het wegennet en
de toekomstige evolutie van het aanbod van het openbaar vervoer. Beide scenario’s hanteren
daarnaast gemeenschappelijke hypotheses over de bevolkingsgroei, economische groei, de uitbouw
van het wegennet, de beprijzing van het wegennet en een hogere aantrekkelijkheid van de fiets als
vervoermiddel.
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Tabel 1: Vergelijking van de hypotheses voor het referentiescenario en het alternatief
referentiescenario in de gevoeligheidsanalyse
Referentiescenario (Ref 2030)
Alternatief referentiescenario
gevoeligheidsanalyse (Alt_Ref 2030)
Bevolkingsgroei
Een groei van de bevolking met 6,9 % t.o.v. 2013 (op basis van prognoses van
Statistiek Vlaanderen)
Economische
Een toename van de economische activiteit volgens de prognoses van het
groei
Federaal Planbureau
Ruimtelijke
Een ruimtelijke verdeling conform de
Ruimtelijke verdichting bewoning
ontwikkelingen principes van het Ruimtelijk
volgens Beleidsplan Ruimte
Structuurplan Vlaanderen, met het
Vlaanderen: hoger aandeel bevolking
aandeel van goed bereikbare locaties
op goed bereikbare locaties
zoals in 2013
Inbreiding tewerkstelling in goed
bereikbare gebieden
Beprijzing
De bestaande kilometerheffing voor de vrachtwagens
netwerk
Tolheffing Antwerpen zoals project-MER scenario’s x.x.4
Wegennet
Uitvoering van het toekomstpact Antwerpen (met tolheffing), de optimalisatie
van de R0, en het wegwerken van de missing links.
ITS
2 % extra capaciteit op hoofdwegen
ontwikkelingen
Fiets
Een hogere aantrekkelijkheid van de fiets
Stads- en
Netwerken voor het openbaar vervoer Versterken op plaatsen waar ruimtelijk
streekvervoer
zoals in 2013
verdicht wordt met focus op
grootstedelijke gebieden; verbetering
gepercipieerde kwaliteit met 13%
Voorstedelijk
Netwerken voor het openbaar vervoer Versterken verbinding in en tussen
vervoer
zoals in 2013
vervoersregio's met focus naar
grootstedelijke gebieden; verbetering
gepercipieerde kwaliteit met 13%
Metropolitaan
Netwerken voor het openbaar vervoer Versterken verbinding in en tussen
vervoersysteem zoals in 2013
vervoersregio's met focus naar
grootstedelijke gebieden; verbetering
gepercipieerde kwaliteit met 19%

Alle berekeningen die in dit rapport worden besproken gebeurden met het Strategisch Personenmodel
Vlaanderen versie 4.1.1 (spm Vla versie 4.1.1) voor het referentiejaar 2030.
In het overzicht van de resultaten van het spm Vla versie 4.1.1 worden een aantal afkortingen frequent
gebruikt. De volgende tabel geeft een overzicht van hun betekenis.
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Tabel 2: Lijst van afkortingen in de bespreking van de resultaten van de simulaties met het spm Vla
versie 4.1.1
Wegtypes
HW
Hoofdwegen en verkeerswisselaars (op- en afritten die het onderliggend wegennet
verbinden met het hoofdwegennet zijn hier niet in opgenomen) (linktype 1 en 2,
exclusief op- en afritten)
GW
Gewestwegen (ongeveer alle genummerde wegen) (linktype 2 (exclusief
verkeerswisselaars), 3, 4, 5 en 6)
LW
Lokale wegen (linktype 7 en 8)
Periodes van de dag
OSP_kort
Korte ochtendspits (7u – 9)
OSP_rest
Rest van de ochtendspits (6u – 7u en 9u – 10u)
ASP_kort
Korte avondspits (16u – 19u)
ASP_rest
Rest van de avondspits (15u – 16u)
DAL
= Nacht (0u – 6u) + rest van de dag (10u – 15u) + avond (19u – 0u)
ETM
Etmaal
Andere
I/C
Intensiteit/capaciteit
pae
personenwagen-equivalenten
reizigerskm Reizigerskilometer – een kilometer afgelegd door een reiziger
tonkm
Tonkilometer – een kilometer afgelegd door een ton
voertuigkm Voertuigkilometer – een kilometer afgelegd door een voertuig
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2 Vergelijking van de twee referentiescenario’s

Dit hoofdstuk bespreekt kort de belangrijkste verschillen tussen het referentiescenario voor 2030 dat
in de centrale berekeningen werd gebruikt (Ref 2030) en het alternatief referentiescenario voor de
gevoeligheidsanalyse (Alt_Ref 2030).
In Alt_Ref 2030 is het aantal tours 0,7 % lager dan in Ref 2030 (Tabel 3). Het grootste verschil treedt
op voor het zakelijk verkeer (-4,3 %), en voor de motieven recreatief (-1,2 %) en “overig” (-1,9 %). Voor
de andere motieven is het aantal tours iets hoger dan in Ref 2030.
Het aantal reizigerskm is 1,5 % lager, wat impliceert dat de gemiddelde afstand per tour ook kleiner is
in Alt_Ref 2030 (-0,8 %). Voor volwassenen bedraagt de gemiddelde afstand per tour 13 km en voor
kinderen 6,3 km (tegenover respectievelijk 13,2 km en 5,5 km in Ref 2030).
De gemiddelde afstand per tour is lager voor de meeste motieven, maar hoger voor de motieven
educatie en winkelen.
Tabel 3: Tours alle modi, reizigerskm en gemiddelde afstand per motief in Ref 2030 en Alt_Ref 2030
(gemiddelde werkweekdag buiten schoolvakantie)
Tours
%
Aanverandering
Ref 2030 deel in
Alt_Ref 2030
(miljoen)
Ref
t.o.v. Ref
2030
2030

Ref 2030
(miljoen)

Reizigerskm

Gemiddelde afstand

%
Aandeel verandering
in Ref Alt_Ref 2030
2030
t.o.v. Ref
2030

Ref
2030
(km
/tour)

%
verandering
Alt_Ref 2030
t.o.v. Ref
2030

Werk

2,0

26%

0,1%

41,3

44%

-0,7%

20,7

-0,8%

Zakelijk

0,4

6%

-4,3%

9,4

10%

-10,3%

22,0

-6,3%

Educatie

0,9

12%

0,3%

6,8

7%

12,8%

7,5

12,5%

Winkel

1,1

15%

0,2%

7,0

7%

2,1%

6,2

1,8%

Shop

0,4

5%

0,0%

4,3

5%

-5,3%

12,2

-5,3%

Recreatief

1,5

20%

-1,2%

15,6

17%

-4,0%

10,3

-2,8%

Overige

1,4

18%

-1,9%

10,1

11%

-3,5%

7,4

-1,6%

Totaal

7,7

-0,7%

94,6

-1,5%

12,3

-0,8%

Nota: deze tabel gaat uit van een constante routekeuze

Alt_Ref 2030 leidt tot een verandering van de herkomst en bestemming van de tours ten gevolge van
de andere hypotheses in dat scenario in vergelijking met het centrale referentiescenario (zie Tabel 1).
De gemiddelde afstand per motief verandert ook ten gevolge van een andere modale keuze. Daarnaast
kan Alt_Ref 2030 ook leiden tot een andere routekeuze. De effecten daarvan op de gemiddelde afstand
per tour werden echter niet berekend.
Tabel 4 geeft aan dat in Alt_Ref 2030 op een gemiddelde werkweekdag buiten de schoolvakanties 6 %
minder reizigerskm worden afgelegd met de auto als bestuurder en met de fiets samen dan in Ref 2030
(voor de auto als bestuurder bedraagt het verschil -6,2 % en voor de fiets -3,3%). Iets minder dan de
helft van dit verschil treedt op omdat mensen minder km afleggen. Daarnaast is er een modale
verschuiving naar de trein, de auto als passagier en lijnbus/tram. De reizigerskm van deze modi stijgen
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met respectievelijk 4 %, 3 % en 9 % in vergelijking met Ref 2030. De bezettingsgraad van de auto is met
1,32 iets hoger in Alt_Ref 2030 dan in Ref 2030.
Tabel 4: Modale keuze – vergelijking Ref 2030 en Alt_Ref 2030 – Vlaanderen (gemiddelde
werkweekdag buiten schoolvakantie)
Alt_Ref 2030
Daling autobestuurders en fiets t.o.v. Ref 2030
Miljoen reizigerskm
-3,19
Fietsers
-0,16
Autobestuurders
-3,06
Relatief
-5,9%
Fietsers
-3,3%
Autobestuurders
6,2%
Welke modi kiezen de mensen die zich niet meer als autobestuurder
of fietser verplaatsen?
Passagier
14%
Trein
29%
Lijnbus/tram
11%
Te voet
0%
Minder km
45%
In welke mate stijgen de reizigerskm met de andere modi?
Passagier
3%
Trein
4%
Lijnbus/tram
9%
Te voet
0%
Modale aandelen (in reizigerskm)
Ref 2030 Alt_Ref 2030
Bestuurder
52,4
50,0
Passagier
15,2
15,9
Auto
67,6
65,9
Trein
21,9
23,2
Lijnbus/tram
4,2
4,6
Fiets
4,4
4,3
Te voet
1,9
2,0
Gemiddelde bezettingsgraad auto
Ref 2030 Alt_Ref 2030
1,29
1,32
Nota: deze tabel gaat uit van een constante routekeuze

Tabel 5 geeft weer hoe de reactie van de autobestuurders in Alt_Ref 2030 varieert per motief. Voor
alle motieven behalve educatie is worden minder autokm gereden als autobestuurder. De daling is
kleiner dan gemiddeld voor de motieven werk en winkelen en groter dan gemiddeld voor de andere
motieven. Het grootste verschil treedt op voor de zakelijke tours met de auto als bestuurder.
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Tabel 5: Reizigerskm als autobestuurder volgens motief in Rek 2030 en Alt_Ref 2030 – Vlaanderen
(gemiddelde werkweekdag buiten schoolvakantie)
Ref 2030
Aandeel in
% verandering Alt_Ref
(miljoen)
Ref 2030
2030 t.o.v. Ref 2030
Werk
21,2
43%
-4,3%
Zakelijk
8,2
16%
-10,7%
Educatie
0,7
1%
2,1%
Winkel
2,9
6%
-3,9%
Shop
2,4
5%
-8,4%
Recreatief
7,2
14%
-7,2%
Overige
7,1
14%
-6,4%
Totaal
49,6
-6,2%
Nota: deze tabel gaat uit van een constante routekeuze

Op jaarbasis is het aantal personenwagenkm in Alt_Ref 2030 ongeveer 6 % lager dan in Ref 2030 (Tabel
6). Het grootste verschil treedt op in de “rest van Vlaanderen”, waar het aantal personenwagenkm
9,4 % lager is dan in Ref 2030. In de congestiezone is het verschil tussen de twee referentiescenario’s
kleiner, namelijk -3,2 % in de kleine congestiezone en -3,4 % in de “rest van de congestiezone”. Binnen
de kleine congestiezone worden minder personenwagenkm gereden in Gent (-3,1 %) en de Vlaamse
Rand (-4,6 %), maar wordt er meer gereden in de deelzone Antwerpen (+1,6 %). Deze geografische
verschillen in de impact van Alt_Ref 2030 komen ook tot uiting in Figuur 1.
Wat de wegtypes betreft, ziet men een iets kleiner verschil tussen de twee referentiescenario’s op de
hoofdwegen (-5,3 %) dan op het onderliggend wegennet (-5,9 % tot -6,2 %).
Tabel 6: Personenwagenkm (jaartotaal) – vergelijking Ref 2030 en Alt_Ref 2030
Ref 2030
Aantal
Aandeel in
personenpersonenwagenkm wagenkm in
(miljoen)
Vlaanderen

% verschil
Alt_Ref 2030
t.o.v. Ref 2030

Vlaanderen

53200

100%

-5,8%

Kleine congestiezone
Antwerpen
Gent
Vlaamse Rand
Rest congestiezone
Rest van Vlaanderen
HW
GW
LW

10802
2027
2209
6565
20979
21419
19773
25034
8393

20%
4%
4%
12%
39%
40%
37%
47%
16%

-3,2%
1,6%
-3,1%
-4,6%
-3,4%
-9,4%
-5,3%
-5,9%
-6,2%
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Figuur 1: Verschillenfiguur PERSONENWAGENS etmaal in Alt_Ref 2030 t.o.v. Ref 2030

Voor Vlaanderen als geheel daalt het aantal personenwagenkm in Alt_Ref 2030 minder tijdens de uren
in de korte ochtend- en avondspits dan de rest van de dag (Figuur 2). Voor de congestiezone ziet men
zelfs meer personenwagenkm tijdens de korte ochtendspits. Die stijging is het meest uitgesproken in
de kleine congestiezone, doordat er meer personenwagenkm gereden worden in Antwerpen en in de
Vlaamse Rand. In Antwerpen ziet men ook een hoger aantal personenwagenkm tijdens de korte
avondspits.
Figuur 2: Personenwagenkm per zone en periode van de dag

Het aantal vrachtwagenkm is in Alt_Ref 2030 3,1 % lager dan in Ref 2030. Het verschil is iets groter
voor de hoofdwegen (-3,9 %), die instaan voor het gros van de vrachtwagenkm, dan de onderliggende
wegen (2 à 2,1 %). In alle deelzones wordt er minder met de vrachtwagen gereden in Alt_Ref 2030 dan
in Ref 2030. Het verschil is het grootst in de “rest van de congestiezone” (-3,6 %) en het kleinst in de
Vlaamse Rand (-2,6 %).
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Tabel 7: Aantal vrachtwagenkm voor Vlaanderen en de deelzones – jaartotalen
Ref 2030
% verandering van
Aantal
aandeel in
Alt_Ref 2030 t.o.v.
vrachtkm vrachtkm in
Ref 2030
(miljoen)
Vlaanderen
Vlaanderen
7310
100%
-3,1%
HW
4215
58%
-3,9%
GW
2661
36%
-2,0%
LW
434
6%
-2,1%
Kleine congestiezone
1000
14%
-2,9%
Antwerpen
176
2%
-3,2%
Gent
312
4%
-3,2%
Vlaamse Rand
512
7%
-2,6%
Rest congestiezone
3170
43%
-3,6%
Rest van Vlaanderen
3139
43%
-2,7%

Hoewel het aantal personenwagenkm en vrachtwagenkm in totaal afneemt, ziet men in Alt_Ref 2030
wel dat de gewogen gemiddelde reistijd per km van personenwagens in Vlaanderen op etmaal-niveau
1,5 % hoger is dan in Ref 2030 (Figuur 3) en dat de gewogen gemiddelde snelheid dus daalt. Dat hangt
vooral samen met een hogere reistijd in de congestiezone tijdens de korte ochtendspits (+ 9,7 % in de
kleine congestiezone en + 4,6 % in de rest van de congestiezone) en ook, maar in mindere mate, met
een hogere reistijd tijdens de korte avondspits (+1,8 % en + 0,6 % respectievelijk in de kleine
congestiezone en de rest van de congestiezone). Samenhangend hiermee ziet men een stijging van de
gewogen gemiddelde verliestijd per km met 10,6 % voor Vlaanderen op etmaal-niveau (Figuur 4), ten
gevolge van een hogere verliestijd in de congestiezone tijdens de korte ochtendspits en in mindere
mate tijdens de korte avondspits.
Figuur 3: Procentueel verschil reistijd per km (gewogen gemiddelde) personenwagens in Alt_Ref 2030
t.o.v. Ref 2030
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Figuur 4: Procentueel verschil verliestijd per km (gewogen gemiddelde) van personenwagens in
Alt_Ref 2030 t.o.v. Ref 2030

Tot slot geeft Figuur 5 het aandeel van de km van personenwagen-equivalenten (pae-km) op de HW
dat wordt afgelegd op wegen met een I/C verhouding groter dan 80 %. Het betreft cijfers per
gemiddelde werkweekdag buiten de schoolvakanties. Voor Vlaanderen is deze indicator op etmaalniveau ongeveer gelijk tussen de twee referentiescenario’s. Wel ziet men in Alt_Ref 2030 een hogere
waarde van de indicator tijdens de uren van de korte spits, door een hogere waarde in de kleine
congestiezone en de “rest van de congestiezone”. Tijdens de korte spits treden de grootste verschillen
tussen Alt_Ref 2030 en Ref 2030 op in de “rest van de congestiezone”.
Buiten de korte spits is deze indicator telkens lager in Alt_Ref 2030 dan in Ref 2030.
Figuur 5: Aandeel van pae-km op hoofdwegen met I/C verhouding > 80 % - Ref 2030 en Alt_Ref 2030
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Samenvattend kan men stellen dat het alternatief referentiescenario gunstige milieu-effecten heeft
door een daling van het totaal aantal personenwagen- en vrachtwagenkm, maar dat het aan de
andere kant leidt tot een verslechtering van de congestieproblematiek in vergelijking met Ref 2030,
door de verschuivingen in de plaats waar en het tijdstip waarop men rijdt.
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3 Effect van een wegenheffing met het alternatief referentiescenario

Voor het alternatief referentiescenario werden met het spm Vla versie 4.1.1 vier scenario’s
doorgerekend: het scenario 1b met netto-opbrengsten, met een korte en lange spits (Alt_1b_KS en
Alt_1b_LS) en het scenario 4a met een korte en lange spits (Alt_4a_KS en Alt_4b_LS). De tarieven voor
de wegenheffing zijn hetzelfde als met het centrale referentiescenario en zijn niet iteratief bepaald in
functie van de congestieniveaus met het alternatief referentiescenario.
In de bespreking hieronder wordt het centrale referentiescenario (Ref 2030) telkens als
vergelijkingspunt genomen, tenzij anders vermeld. De reden hiervoor is dat de vergelijking tussen het
alternatief referentiescenario met en zonder wegenheffing in veel gevallen weinig tot geen extra
elementen oplevert ten opzichte van de analyse in WP4. Bovendien geeft de vergelijking t.o.v. het
centrale referentiescenario inzicht in het relatieve effect van de andere veronderstellingen in het
alternatief referentiescenario (waaronder de verdichting en een beter openbaar vervoer) enerzijds en
de wegenheffing anderzijds.
De verschillen tussen de scenario’s met een korte en lange spits zijn gelijkaardig als bij de berekeningen
met het centrale referentiescenario. Daarom ligt de focus bij de bespreking van de resultaten op de
scenarioresultaten met een korte spits.
In de bespreking wordt een onderscheid gemaakt tussen de effecten in Vlaanderen, de kleine
congestiezone, de “rest van de congestiezone” en de “rest van Vlaanderen”. De bijlage geeft daarnaast
ook de resultaten voor de drie deelzones die deel uitmaken van de kleine congestiezone.
De rapportage volgt hetzelfde stramien als het hoofdrapport voor WP4:
-

De directe effecten voor de weggebruikers.
De effecten op het milieu en de leefbaarheid.
De inkomsten van de wegenheffing voor de Vlaamse overheid en het effect op de inkomsten
van het openbaar vervoer
De effecten op de totale inkomsten van de overheid uit transport

3.1 Directe effecten op de weggebruikers (verkeer en congestie)
3.1.1 Effecten op doorstroming
De effecten op doorstroming worden via vier indicatoren besproken:
-

-

Reistijden: verandering van de reistijd per km – de reistijd bestaat uit de reistijd zonder enige
vertragingen (de zogenaamde free-flow reistijd) en de verliestijd die men oploopt ten gevolge
van congestie (d.i. de extra reistijd t.o.v. free-flow reistijd ten gevolge van congestie)
Verandering van de gemiddelde snelheid
Wegen met intensiteit/capaciteitverhouding groter dan 80 %: Verandering van het aandeel
van de km afgelegd op deze wegen
Verliestijden: verandering van de verliestijd per km door files
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De belangrijkste conclusies van de analyse in dit deel zijn dat de wegenheffingen ertoe bijdragen om
de congestieproblematiek te verminderen. Globaal gezien ziet men hierbij gelijkaardige patronen
als men de verschillende wegenheffingen met elkaar vergelijkt als bij de centrale berekeningen. Ten
opzichte van het centrale referentiescenario zijn de effecten op de doorstroming echter kleiner,
omdat men vertrekt van een sterkere congestieproblematiek.

Gewogen gemiddelde reistijd (min/km)
Figuur 6 geeft het effect van Alt_Ref 2030 en de vier scenario’s met een wegenheffing op de gewogen
gemiddelde reistijd per km (gemeten als min/km) voor de categorie ‘personenwagens’ voor de
verschillende wegtypes en periodes van de dag. De gewichten komen overeen met het aandeel van de
personenwagenkm voor de verschillende tijdstippen en wegen. Het eerste deel van de figuur geeft de
effecten voor Vlaanderen, terwijl in het tweede deel de effecten ook worden weergegeven voor de
drie deelzones. Figuur 7 geeft gelijkaardige informatie voor de vrachtwagens. In beide gevallen hebben
de cijfers betrekking op een gemiddelde werkweekdag buiten de schoolvakantie.
Figuur 6: Verandering van de gewogen gemiddelde reistijd van personenwagens per wegtype en
tijdstip van de dag – procentuele verandering t.o.v. Ref 2030
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Figuur 7: Verandering van de gewogen gemiddelde reistijd van vrachtwagens per wegtype en tijdstip
van de dag – procentuele verandering t.o.v. Ref 2030
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Vlaanderen
Zoals in Hoofdstuk 2 besproken werd is de gewogen gemiddelde reistijd hoger in Alt_Ref 2030 dan in
Ref 2030. De verschillende scenario’s van de wegenheffing leiden tot een daling van deze indicator,
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met op etmaal-basis en tijdens de korte spits globaal gelijkaardige patronen als bij het centrale
referentiescenario.
Op etmaal-niveau en tijdens de korte spits is het gecombineerd effect van het alternatief
referentiescenario en de wegenheffingen in de meeste gevallen kleiner dan het effect van de
wegenheffing met het centraal referentiescenario. Dat is vooral zo bij de korte ochtendspits waar de
reistijd in Alt_Ref 2030 het sterkst verschilt van die in Ref 2030. Bijvoorbeeld, terwijl scenario 1b_KS
de gewogen gemiddelde reistijd in de OSP_kort op de HW doet dalen met ongeveer 18 %, is dat slechts
ongeveer 15 % in het geval van Alt_1b_KS. Op de hoofdwegen tijdens de korte avondspits zijn de
effecten echter iets groter dan met het centrale referentiescenario.
We herinneren eraan dat dezelfde tarieven worden gehanteerd als voor het centraal
referentiescenario en de tarieven dus niet iteratief bepaald werden in functie van de congestieniveaus.
Voor de spitsuren buiten de korte spits en de dalperiode is er geen algemeen patroon te ontwaren: de
effecten met het alternatief referentiescenario zijn in vergelijking met de wegenheffing bij Ref 2030
soms kleiner, soms groter, en soms is er een stijging in plaats van een daling of omgekeerd.
Voor de categorie ‘personenwagens’ worden de grootste gecombineerde effecten van het alternatief
scenario en de wegenheffing t.o.v. Ref 2030 vastgesteld in de OSP_kort en ASP_kort. In die twee
periodes daalt de gemiddelde reistijd per km van personenwagens op de HW in Vlaanderen het sterkst
in Scenario Alt_1b_KS (daling met ongeveer 15,2 % in OSP_kort en 9,6 % in ASP_kort), gevolgd door
Scenario Alt_1b_LS met iets lagere maar gelijkaardige effecten (daling met 11,6 % in OSP_kort en 9,4
% in ASP_kort), Scenario Alt_4a_KS (daling met 8 % in OSP_kort en 6,7 % in ASP_kort) en Scenario
Alt_4a_LS (daling met 3,9 % in OSP_kort en 5,8 % in ASP_kort). Voor de GW en LW ziet men in de twee
periodes van de korte spits hetzelfde patroon als op de HW, maar is de daling in de gewogen
gemiddelde reistijd kleiner. Indien men alle wegtypes beschouwt in deze twee periodes, daalt de
gewogen gemiddelde reistijd, wat erop wijst dat de relatieve verhouding van de tarieven tussen de
wegtypes in deze periode niet leidt tot te grote verschuivingen van de HW naar de onderliggende
wegen.
Net zoals bij de centrale berekeningen verschilt het effect in de OSP_rest en ASP_rest tussen de
scenario’s met een korte en lange spits. Indien deze periodes ook onderworpen zijn aan een hogere
heffing, dan daalt de gewogen gemiddelde reistijd in de OSP_rest en ASP_rest voor de HW sterker dan
wanneer dat niet het geval is. Voor de GW en LW zijn de effecten kleiner en is er meestal een toename
van de reistijd per km. In de OSP_rest en ASP_rest is er vooral in de scenario’s met een lange spits een
verschuiving van de HW naar de onderliggende wegen waardoor de gewogen gemiddelde reistijd voor
alle wegen samen toeneemt. We wijzen er op dat de tarieven in deze gevoeligheidsanalyse niet
iteratief bepaald werden, wat een deel van de verklaring is daarvoor. Ook geldt dezelfde bemerking
als bij de centrale berekeningen dat men de tarieven zou kunnen verbeteren door een verschillend
spitstarief te hanteren voor de korte spits enerzijds en de rest van de spits anderzijds.
In de dalperiode, waar er weinig congestieproblemen optreden in de referentiesituatie, is het effect
van de wegenheffingen op de reistijd klein.
Voor het hele etmaal leiden alle beschouwde scenario’s voor de wegenheffing in combinatie met het
alternatief referentiescenario tot een daling van de gewogen gemiddelde reistijd t.o.v. Ref 2030, voor
alle wegtypes afzonderlijk en voor het globale netwerk in Vlaanderen. Het effect is kleiner wanneer de
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wegenheffingen worden toegepast met het centraal referentiescenario. De scenario’s met een korte
spits hebben een iets groter effect dan de scenario’s met een lange spits. Het effect is het grootst in
Scenario Alt_1b_KS, maar ook Scenario Alt_4a_KS presteert relatief goed.
Voor de vrachtwagens leiden de vier scenario’s op Vlaams niveau tot een daling van de gewogen
gemiddelde reistijd per km t.o.v. Ref 2030. De effecten zijn het grootst in de OSP_kort en ASP_kort. De
verschillen in effect tussen de wegtypes zijn het meest uitgesproken in de OSP_kort, maar de daling in
de reistijd is in die twee periodes het grootst voor de HW. Op etmaal-niveau is de daling in de gewogen
gemiddelde reistijd ongeveer hetzelfde voor alle wegen samen dan die voor de HW. Alt_Ref 2030 leidt
tot een groter aandeel in vergelijking met Ref 2030 van de GW ten koste van de HW en LW (zie Tabel
7), terwijl onder de invloed van de wegenheffing er terug een verschuiving is van de LW weg naar
vooral de HW.
Per deelzone
Figuur 6 en Figuur 7 geven ook informatie per deelzone. We bespreken hier de resultaten voor de
personenwagens.
Met een wegenheffing doen de sterkste dalingen in de gewogen gemiddelde reistijd zich voor in de
kleine congestiezone, zoals met het centraal referentiescenario. In die zone leidt Alt_Ref 2030 echter
tot een sterke stijging van de reistijd per km, waardoor het effect van de wegenheffing met het
alternatief referentiescenario kleiner is dan met het centrale referentiescenario. Voor alle wegen
samen leidt Alt_1b_KS tot een daling van de reistijd in de OSP_kort met 12,5 %, in vergelijking met
16,5 % in Scenario 1b_KS.
Het algemene patroon voor de kleine congestiezone is gelijkaardig als hierboven beschreven voor heel
Vlaanderen. De daling van de gewogen gemiddelde reistijd is het meest uitgesproken in OSP_kort,
gevolgd door de ASP_kort, en groter voor de HW dan de overige wegen. De effecten zijn het grootst
met een korte spits in vergelijking met een lange spits. Scenario Alt_4a geeft in deze zone kleinere
effecten dan Alt_1b door de lagere tarieven in het budgetneutraal scenario. Dit patroon is ook
gelijkaardig als beschreven in WP4 voor de wegenheffingen met het centrale referentiescenario.
In Scenario Alt_1b_KS daalt de gewogen gemiddelde reistijd op de HW in de OSP_kort met ongeveer
21,2 % en in Scenario Alt_4a_KS met 12,4 %. In de ASP_kort bedraagt de daling op de HW 13,3 % in
Scenario Alt_1b_KS en 9,5 % in Scenario Alt_4a_KS. In dit geval is de daling groter dan of ongeveer
gelijk aan die in Scenario’s 1b_KS en 4a_KS.
In de “rest van de congestiezone” zijn de patronen gelijkaardig als voor de kleine congestiezone maar
zijn de effecten kleiner. De relatieve performantie van Scenario Alt_4a waarin de hogere wegenheffing
niet van toepassing is op de rest van de congestiezone ten opzichte van Scenario Alt_1b is kleiner in
dit gebied dan voor de kleine congestiezone. Op etmaal-basis en voor het globale netwerk in
Vlaanderen kan Scenario Alt_4a_KS in de kleine congestiezone 71 % van de daling van de reistijd van
Scenario Alt_1b_KS realiseren. In de “rest van de congestiezone” is dat 53 %. Hoewel de waarden
verschillen, zijn de patronen redelijk gelijkaardig als bij het centraal referentiescenario.
In de “rest van Vlaanderen”, d.i. het gebied buiten de grote congestiezone, zijn de verschillen tussen
Alt_Ref 2030 en Ref 2030 relatief klein. Met het centraal referentiescenario hadden de
wegenheffingen slechts een zeer beperkt effect. Met het alternatief referentiescenario zijn de
procentuele veranderingen iets meer uitgesproken, vooral op de hoofdwegen tijdens de spits. Ook ziet
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men een lichte stijging van de gewogen gemiddelde reistijd voor alle wegen samen, wat erop wijst dat
de tarieven best nog kunnen aangepast worden. Wel dient men in het achterhoofd te houden dat de
gewogen gemiddelde reistijd in de “rest van Vlaanderen” sowieso redelijk gunstig is in vergelijking met
de congestiezones, omdat de congestieproblematiek zich minder stelt in deze zone.

Snelheid
Figuur 8 geeft weer hoe de snelheid in de ochtendspits verandert in Scenario Alt_1b_KS in vergelijking
met Alt_Ref 2030 (en dus niet Ref 2030!). De figuur heeft betrekking op de ochtendspits tussen 8 en
9u. Het patroon is zeer gelijkaardig als bij het centrale referentiescenario. De snelheid stijgt voor de
hoofdwegen. In Scenario Alt_4a_KS, dat hier niet wordt weergegeven, is er ook een stijging, maar
kleiner. Lokaal is er in Scenario Alt_1b_KS op specifieke locaties een daling te zien in de snelheid, vooral
dan op de kruispunten.
Figuur 8: Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. Alt_Ref 2030 – OSP (8u-9u) – Scenario Alt_1b_KS

Km op hoofdwegen met een intensiteit/capaciteitverhouding groter dan 80 %
Figuur 9 geeft het aandeel van de pae-km op de HW dat wordt afgelegd op wegen met een I/C
verhouding groter dan 80 %. Het betreft cijfers per etmaal.
Het Alt_Ref 2030 geeft een hogere waarde van deze indicator tijdens de korte spits, voor Vlaanderen
en de congestiezone.
Vlaanderen
Het effect van de wegenheffingen in combinatie met het alternatief referentiescenario is het grootst
in de Scenario’s Alt_1b. Op etmaal-niveau is er in Scenario Alt_1b_KS meer dan een halvering van het
aandeel t.o.v. Ref 2030 (2,8 % in plaats van 7,6 %, wat een sterkere daling is dan de daling tot 3,2 % in
Scenario 1b_KS). In Scenario Alt_4a_KS daalt het aandeel tot 4,6 %, wat hetzelfde is als in Scenario
4a_KS.
Verder ziet men gelijkaardige patronen als in de centrale berekeningen. Op etmaal-niveau is er weinig
verschil tussen scenario’s met een korte en lange spits. Indien we naar de afzonderlijke periodes tijdens
de dag kijken, zijn er echter wel verschillen. In de korte spits (OSP_kort en ASP_kort) is het effect het
hoogst in de scenario’s met een korte spits en in de rest van de spits (OSP_rest en ASP_rest)
logischerwijze in de scenario’s met een lange spits. Dat is het meest uitgesproken in Scenario Alt_1b_LS
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waar het aandeel van de pae-km op deze gesatureerde wegen zeer klein wordt en tijdens de OSP_rest
bijna nul wordt.
Figuur 9: Aandeel van pae-km op hoofdwegen met I/C verhouding > 80%

Per deelzone
Net zoals bij de centrale berekeningen is de kleine congestiezone de zone waarin deze indicator in de
referentiesituatie het hoogst is. Alle scenario’s met een wegenheffing leiden tot een sterke daling van
de indicator, met de grootste impact in Scenario’s Alt_1b, en een kleinere maar nog relatief goede
impact in Scenario’s Alt_4a. De patronen per periode van de dag die hierboven werden besproken voor
Vlaanderen, worden mee aangestuurd door gelijkaardige patronen in de kleine congestiezone.
In de rest van de congestiezone is deze indicator in de referentiesituatie lager dan in de kleine
congestiezone. De indicator wordt op een gelijkaardige manier beïnvloed door de verschillende
heffingsscenario’s. Hoewel deze zone in Scenario Alt_4a niet onderworpen is aan een hogere
wegenheffing, doet dit scenario het toch nog relatief goed.
In de zone “Rest van Vlaanderen” worden er in de referentiesituatie weinig pae-km afgelegd op
verzadigde wegen en is er weinig effect van de verschillende heffingsscenario’s.
Men kan hieruit besluiten dat de wijze waarop de heffing de indicator beïnvloedt gelijkaardig is als bij
het centrale referentiescenario, waarbij de waarden van de indicator wel verschillen onder invloed van
de andere assumpties in Alt_Ref 2030.

Gewogen gemiddelde verliestijd (min/km)
De gewogen gemiddelde verliestijd per km wordt gerapporteerd in Figuur 10 voor zowel Vlaanderen
als de drie deelzones.
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Zoals besproken in Hoofdstuk 2 is er in Alt_Ref 2030 een hogere gewogen gemiddelde verliestijd per
km voor Vlaanderen op etmaal-niveau dan in Ref 2030), ten gevolge van een hogere verliestijd in de
congestiezone tijdens de korte ochtendspits en in mindere mate tijdens de korte avondspits.
Figuur 10: Verandering van de gewogen gemiddelde verliestijd van personenwagens per wegtype en
tijdstip van de dag – procentuele verandering t.o.v. Ref 2030
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Vlaanderen
Op etmaal-niveau en tijdens de korte spits is het gecombineerd effect van het alternatief
referentiescenario en de wegenheffingen in de meeste gevallen kleiner dan het effect van de
wegenheffing met het centraal referentiescenario. Dat is vooral het geval bij de korte ochtendspits
waar de verliestijd in Alt_Ref 2030 het sterkst verschilt van die in Ref 2030. Bijvoorbeeld, terwijl
scenario 1b_KS de gewogen gemiddelde verliestijd in de OSP_kort op de HW doet dalen met ongeveer
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54,2 %, is dat slechts ongeveer 46,5 % in het geval van Alt_1b_KS. Op de hoofdwegen tijdens de korte
avondspits zijn de effecten echter iets groter dan met het centrale referentiescenario.
Voor alle wegen samen is in de spitsuren buiten de korte spits en de dalperiode het effect van de
wegenheffingen met het alternatief scenario doorgaans gunstiger dan in de centrale berekeningen:
ofwel is de daling van de verliestijd groter, ofwel is er een daling in plaats van een stijging. Hierbij moet
men ermee rekening houden dat de verliestijden zonder de wegenheffing op deze tijdstippen kleiner
zijn dan in de uren van de korte spits.
Daarnaast ziet men dat net zoals bij de centrale berekeningen voor alle scenario’s de effecten op deze
indicator het grootst zijn in de OSP_kort en ASP_kort. Het grootste effect wordt gevonden bij
Scenario’s Alt_1b_KS. Op etmaal-niveau en voor het globale netwerk in Vlaanderen daalt de gewogen
gemiddelde verliestijd per km in dat scenario met 30,7 % t.o.v. Ref 2030. In Scenario Alt_4a_KS is er
een daling met 18,7 %2. De scenario’s met een korte spits hebben een groter effect dan de scenario’s
met een lange spits. De effecten zijn gemiddeld het grootst op de HW, gevolgd door de LW, en het
kleinst voor de GW.

3.1.2 Effecten op betrouwbaarheid reistijd
Het spm Vla versie 4.1.1 geeft geen informatie over de effecten van de wegenheffingen op de
betrouwbaarheid van de reistijd.

3.1.3 Kosten voor de weggebruikers
Tabel 8 geeft een overzicht van de uitgaven van de weggebruikers aan de wegenheffingen en
tolheffingen, zoals berekend door het spm Vla versie 4.1.1. De tabel geeft de informatie voor
Vlaanderen en de drie deelzones in Vlaanderen. Zowel in de referentiesituatie als in de scenario’s met
wegenheffing wordt er een tol geheven in de Liefkenshoektunnel, Kennedytunnel en
Oosterweelverbinding. Voor de Liefkenshoektunnel wordt er enkel een tol geheven voor
vrachtwagens. De bedragen in de onderstaande tabel omvatten ook de inkomsten van de tolheffing.

2

In de centrale berekeningen is de daling van de gewogen gemiddelde verliestijd t.o.v. Ref_2030 32,7 % in
Scenario 1b_KS en 23,3 % in Scenario 4a_KS.
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Tabel 8: Uitgaven van de weggebruikers aan de wegenheffing en tolheffing, aandeel van
weggebruikers volgens woonplaats en gemiddeld tarief
Ref 2030 Alt_Ref 2030 Alt_1b Alt_1b Alt_4a
_KS
_LS
_KS
Personenwagens (miljoen euro)
Vlaanderen
Kleine congestiezone
Antwerpen
Gent
Vlaamse Rand
Rest congestiezone
Rest van Vlaanderen
Vrachtwagens (miljoen euro)

Alt_4a
_LS

94
0
0
0
0
94
0
628

98
0
0
0
0
98
0
604

4093
921
187
192
542
1907
1265
606

4192
955
192
198
565
1955
1282
606

1942
554
112
116
326
746
642
606

2002
553
110
116
327
783
666
606

97%

97%

86%

86%

86%

85%

3%

3%

14%

14%

14%

15%

3

3

554

588

275

296

Gemiddeld tarief (eurocent/personenwagenkm), inclusief tolheffing
Vlaanderen
0,2
0,2
9,5
Kleine congestiezone
0,0
0,0
10,5
Rest congestiezone
0,4
0,5
11,2
Rest van Vlaanderen
0,0
0,0
7,2

9,7
11,0
11,6
7,4

4,1
5,8
3,9
3,5

4,3
5,8
4,2
3,6

Aandeel inwoners uit Vlaanderen
in uitgaven personenwagens (%)
Aandeel niet-inwoners uit
Vlaanderen in uitgaven
personenwagens (%)
Uitgaven niet-inwoners
Vlaanderen
(personenwagens)(miljoen euro)

In vergelijking met Ref 2030 geven de personenwagens in Alt_Ref 2030 iets meer uit aan de tolheffing.
De vrachtwagens betalen iets minder aan de kilometerheffing en tolheffing.
In de alternatieve scenario’s met de wegenheffing zijn de totale inkomsten uit de wegenheffing,
tolheffing en kilometerheffing lager dan in de centrale berekeningen. In Scenario Alt_1b_KS en
Alt_1b_LS zijn de uitgaven van personenwagens 5,5 % en 5,7 % lager dan in Scenario 1b_KS en 1b_LS.
In Scenario Alt_4a_KS en Alt_4b_LS zijn de uitgaven 4,4 % en 4,9 % lager dan in 4a_KS en 4a_LS. De
uitgaven zijn lager voor alle deelzones, behalve in Antwerpen waar ze iets hoger zijn. Het aandeel van
de uitgaven door inwoners uit Vlaanderen en andere is gelijkaardig als in de centrale berekeningen.
De uitgaven van de vrachtwagens aan de kilometerheffing en tolheffing zijn 3,8 % lager dan bij de
centrale berekeningen.

3.1.4 Impact op de transportbeslissingen van de weggebruikers
Onder deze rubriek geven we de effecten van de wegenheffingen op:
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•
•
•
•

Het aantal tours
De herkomst en de bestemming van de tours
De modale verdeling
Voor de personenwagenkm: de tijdstipkeuze en routekeuze

Aantal tours
Volgens de veronderstellingen van het spm Vla versie 4.1.1 blijft het aantal hoofd- en neventours
constant bij de invoering van een wegenheffing.

Herkomst en bestemming van de tours
De impact van de wegenheffing op de herkomst en bestemming van de verplaatsingen werd niet
onderzocht met het alternatief referentiescenario. Dit betekent onder meer ook dat de optie van
thuiswerken of op afstand vergaderen niet mee is opgenomen als aanpassingsstrategie.
Ook met de constante herkomst en bestemming kan er een impact zijn op de gemiddelde afstand van
de tours indien men een andere route kiest. De mate waarin dit gebeurt werd echter niet berekend.
Daarom is er met een wegenheffing geen verandering van de gemiddelde afstand van de tours. Met
een wegenheffing verandert het totaal aantal reizigerskm daarom niet t.o.v. Alt_Ref 2030.

Modale verdeling
Tabel 9 vat de effecten van de wegenheffing op de modale keuze samen in vergelijking met Alt_Ref
2030 (en dus niet Ref 2030).
Zoals in de centrale berekeningen leiden de Scenario’s Alt_1b tot de grootste daling van het aantal
reizigerskm met de auto als bestuurder, namelijk met iets meer dan 12 %. De daling in de Scenario’s
Alt_4a bedraag 5,6 tot 5,7 %3. De verschillen tussen de scenario’s met een korte en lange spits zijn
klein.
Van de wegbeprijsde autobestuurders stapt meer dan de helft over naar de trein. Daarnaast gaat men
ook meer samenrijden met anderen, waardoor de gemiddelde bezettingsgraad van de auto stijgt tot
iets meer dan 1,4 in de Scenario’s Alt_1b en 1,35 in de Scenario’s Alt_4a. Dit is hoger dan in de
centrale berekeningen4, waarbij ook zonder de wegenheffing de gemiddelde bezettingsgraad in
Alt_Ref 2030 al hoger is dan in Ref 2030 (zie Tabel 4). Tenslotte schakelt een deel van de wegbeprijsde
autobestuurders over naar lijnbus/tram en de actieve modi. In vergelijking met de centrale
berekeningen is er een iets grotere modale verschuiving naar de trein en een iets kleinere naar de
auto als passagier en lijnbus/tram. De algemene patronen van de veranderingen zijn echter
gelijkaardig als bij de centrale berekeningen.

3

In de centrale berekeningen daalt het aantal reizigerskm als autobestuurder ten opzichte van het centrale
referentiescenario met ongeveer 11 % in de scenario’s met netto-opbrengsten en ongeveer 5 % in de
budgetneutrale scenario’s.
4
Bv. in de centrale berekeningen is de gemiddelde bezettingsgraad in scenario 1b_KS 1,34 en in scenario 4a_KS
is dat 1,32.
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Dat geldt ook voor de impact op het aantal reizigerskm met de verschillende modi, in vergelijking met
Alt_Ref 2030. In de Scenario’s Alt_1b is er een stijging van het aantal reizigerskm met de trein met
15 % en met de auto als passagier met 12 %. Er is ook een stijging van het aantal reizigerskm voor
lijnbus/tram, fiets en te voet (met respectievelijk 11 %, 5 % en 2 %). In de Scenario’s Alt_4a zijn de
stijgingen kleiner.
Tabel 9: Effect op de modale keuze – Vlaanderen (gemiddelde werkweekdag buiten schoolvakantie)
Alt_1b_KS Alt_1b_LS Alt_4a_KS Alt_4a_LS
Daling autobestuurders t.o.v. alternatieve referentiesituatie (Alt_Ref 2030)
miljoen reizigerskm
-5,7
-5,7
-2,6
-2,6
relatief
-12,2%
-12,3%
-5,6%
-5,7%
Welke modi kiezen deze mensen?
Passagier
31%
31%
29%
29%
Trein
56%
56%
59%
60%
Lijnbus/tram
8%
8%
8%
8%
Fiets
4%
4%
3%
3%
Te voet
1%
1%
1%
1%
In welke mate stijgen de reizigerskm met deze modi?
Passagier
12%
Trein
15%
Lijnbus/tram
11%
Fiets
5%
Te voet
2%

12%
15%
11%
5%
2%

5%
7%
5%
2%
1%

5%
7%
5%
2%
1%

Modale aandelen (in reizigerskm) (%)
Alt_Ref 2030
Alt_1b_KS Alt_1b_LS Alt_4a_KS Alt_4a_LS
Bestuurder
50,0
43,9
43,8
47,2
47,2
Passagier
15,9
17,8
17,8
16,7
16,7
Auto
65,9
61,7
61,6
63,9
63,9
Trein
23,2
26,6
26,7
24,9
24,9
Lijnbus/tram
4,6
5,1
5,1
4,9
4,9
Fiets
4,3
4,5
4,5
4,4
4,4
Te voet
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Gemiddelde
Alt_Ref 2030
Alt_1b_KS Alt_1b_LS Alt_4a_KS Alt_4a_LS
bezettingsgraad auto
1,32
1,41
1,41
1,35
1,35
Nota: deze tabel gaat uit van een constante routekeuze

Tabel 10 geeft weer hoe de reactie van de autobestuurders varieert per motief. De vergelijkingsbasis
is hier Ref 2030. De wegenheffing komt bovenop het effect van het alternatief referentiescenario. De
wegenheffingen leiden zoals bij de centrale berekeningen tot de grootste reactie bij het winkelen, dat
instaat voor 6 % van de reizigerskm als autobestuurder in Ref 2030. Daarnaast zijn de dalingen ten
gevolge van de wegenheffing samen met het alternatief scenario groter dan gemiddeld voor werkgerelateerde verplaatsingen en shoppen, die in Ref 2030 instaan voor 43 % en 5 % van de reizigerskm
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als autobestuurder. Voor educatie was de reactie ook groter dan gemiddeld met het centrale
referentiescenario, maar nu niet meer, doordat de hypotheses van het alternatief referentiescenario
leiden tot een hoger aantal reizigerskm voor dit motief. Voor de overige motieven is de reactie op de
wegenheffing kleiner dan gemiddeld, zoals ook in de centrale berekeningen.
Tabel 10: Verandering van het aantal reizigerskm als autobestuurder volgens motief – Vlaanderen
(gemiddelde werkweekdag buiten schoolvakantie)
Ref 2030
Aandeel
% verandering t.o.v. Ref 2030
(miljoen
in Ref
Alt_Ref
Alt_1b
Alt_1b
Alt_4a
Alt_4a
reizigerskm)
2030
2030
_KS
_LS
_KS
_LS
Werk
Zakelijk
Educatie
Winkel
Shop
Recreatief
Overige
Totaal

21,2
8,2
0,7
2,9
2,4
7,2
7,1
49,6

43%
16%
1%
6%
5%
14%
14%

-4,3%
-10,7%
2,1%
-3,9%
-8,4%
-7,2%
-6,4%
-6,2%

-20,3%
-13,2%
-14,8%
-31,4%
-22,6%
-14,3%
-10,7%
-17,6%

-20,5%
-13,3%
-14,6%
-31,2%
-22,5%
-14,2%
-11,0%
-17,7%

-12,1%
-11,7%
-6,4%
-15,6%
-14,1%
-10,0%
-8,1%
-11,4%

-12,2%
-11,8%
-6,0%
-15,6%
-14,0%
-10,0%
-8,3%
-11,5%

Nota: deze tabel gaat uit van een constante routekeuze

Aantal km personenwagens
Tabel 11 geeft een overzicht van de personenwagenkm, in Vlaanderen en per deelgebied in
Vlaanderen. Het gaat om jaartotalen, en om alle km die gereden zijn in de verschillende zones, zowel
door mensen die in Vlaanderen wonen als anderen.
Zoals aangegeven in Hoofdstuk 2 is het aantal personenwagenkm in Alt_Ref 2030 lager dan in Ref 2030,
in alle zones behalve de deelzone Antwerpen. Door de wegenheffing wordt de daling versterkt, en
wordt in de deelzone Antwerpen de stijging omgezet in een daling. Het totaal aantal km in Vlaanderen
daalt daardoor sterker dan in de centrale berekeningen: met 18,7 tot 19 % in de Scenario’s Alt_1b en
met 11,9 % tot 12,2 % in de Scenario’s Alt_4a (tegenover 12,7 % tot 13,1 % in de Scenario’s 1b en 6 %
tot 6,2 % in de Scenario’s 4a).
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Tabel 11: Aantal personenwagenkm voor Vlaanderen en de deelzones – jaartotalen
Ref 2030
% verandering t.o.v. Ref 2030
Aantal
Aandeel in Alt_Ref Alt_1b Alt_1b Alt_4a
personenpersonen2030
_KS
_LS
_KS
wagenkm wagenkm in
(miljoen
Vlaanderen
Vlaanderen
53200
100%
-5,8% -18,7% -19,0% -11,9%
Kleine
10802
20%
-3,2% -18,7% -19,4% -11,5%
congestiezone
Antwerpen
2027
4%
1,6% -11,9% -12,5%
-5,7%
Gent
2209
4%
-3,1% -19,1% -20,0% -11,9%
Vlaamse Rand
6565
12%
-4,6% -20,6% -21,3% -13,1%
Rest congestiezone
20979
39%
-3,4% -19,0% -19,4%
-9,8%
Rest van
21419
40%
-9,4% -18,4% -18,6% -14,3%
Vlaanderen

Alt_4a
_LS

-12,2%
-11,8%
-5,9%
-12,3%
-13,4%
-10,1%
-14,4%

Net als in de centrale berekeningen daalt het aantal personenwagenkm het sterkst in Scenario
Alt_1b_LS, gevolgd door Alt_1b_KS. Gezien de lagere tarieven in de Scenario Alt_4a leiden die
scenario’s tot een lagere daling, met ook een iets groter effect met een lange dan een korte spits.
In de Scenario’s Alt_1b zijn de effecten van het alternatief scenario en de heffingen t.o.v. Ref 2030
redelijk gelijkaardig voor alle zones, behalve in de deelzone Antwerpen. Daar leidt het alternatief
scenario zonder wegenheffing tot een stijging van het aantal personenwagenkm en leidt de
wegenheffing wel tot een daling van deze km maar minder dan in de andere zones.
In de Scenario’s Alt_4a zijn de effecten t.o.v. Ref 2030 het grootst in de “rest van Vlaanderen”. Hierbij
speelt mee dat het alternatief referentiescenario ook zonder een wegenheffing leidt tot een sterke
daling in die zone. De effecten zijn daarnaast groter in de kleine congestiezone dan in de “rest van de
congestiezone”. Het kleinste effect t.o.v. Ref 2030 ziet men ook voor deze scenario’s in de deelzone
Antwerpen.

Personenwagenkm per deelzone en wegtype
In combinatie met het alternatief referentiescenario leiden de wegenheffingen op alle wegtypes en
in heel Vlaanderen en de hier beschouwde deelzones tot een grotere daling van het aantal
personenwagenkm dan in de centrale berekeningen.
Het effect van de wegenheffing in Vlaanderen is zoals in de centrale berekeningen meer uitgesproken
voor de personenwagenkm op de HW en het minst voor de LW. Op de HW is de daling groter voor de
scenario’s met een lange spits dan voor scenario’s met een korte spits. Het omgekeerde is het geval
voor de onderliggende wegen. Op de HW is de daling in Scenario Alt_1b_LS 26,2 % en in Scenario
Alt_1b_KS 23,6 %. In Scenario Alt_4a_LS bedraagt de daling 16,3 % en in Scenario Alt_4a_KS 14,4 %.
Voor de drie beschouwde deelgebieden dalen het aantal personenwagenkm op alle wegtypes en in de
vier heffingsscenario’s, daar waar er bij de centrale berekeningen in een beperkt aantal gevallen een
kleine stijging was.
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Figuur 11: Verandering van de personenwagenkm per wegtype (etmaal) – procentuele verandering
t.o.v. Ref 2030

Ter illustratie geeft Figuur 12 voor Scenario Alt_1b_KS voor het hele netwerk weer hoe de
personenwagenkm op etmaal-niveau veranderen in vergelijking met Alt_Ref 2030 (en dus niet Ref
2030). Het beeld is gelijkaardig als bij de centrale berekeningen.
Figuur 12: Verschillenfiguur PERSONENWAGENS etmaal: Alt_1b_KS t.o.v. Alt_Ref 2030

Uitrol van een systeem van wegenheffing: nota gevoeligheidsanalyse voor alternatief referentiescenario (fase 2) (OIWP4)

Pagina 38 van 53

Personenwagenkm per periode van de dag
Figuur 13 geeft het aandeel van de spits- en dalperiodes in de personenwagenkm in de verschillende
scenario’s.
De patronen zijn ook hier gelijkaardig als in de centrale berekeningen. Indien we de effecten voor
Vlaanderen beschouwen dan zien we met de wegenheffing de grootste verschuiving naar dalperiode
op de hoofdwegen en in de scenario’s met de lange spits. In de scenario’s met de korte spits is voor de
HW het aandeel van de korte spits het kleinst, maar verschuift het verkeer niet enkel naar de
dalperiode maar ook naar de rest van de spitsperiode.
In de verschillende deelgebieden zijn de effecten ook het grootst voor de HW. Voor de scenario’s
Alt_4a die enkel een hogere wegenheffing hanteren in de kleine congestiezone, ziet men voor de HW
een gelijkaardig aandeel van de verschillende periodes van de dag in de kleine congestiezone en de
rest van de congestiezone. In de scenario’s Alt_1b is het aandeel van de dalperiode iets hoger in de
“rest van de congestiezone” (dit alles zoals ook in de centrale berekeningen).
Figuur 13: Aandeel van de periodes van de dag in de autokm (etmaal)
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Vrachtwagenkm
Op Vlaams niveau is het aantal vrachtwagenkm in Alt_Ref 2030 3,1 % lager dan in Ref 2030. Met een
wegenheffing is de daling kleiner, maar het verschil is klein. Wel is er een verschuiving van de LW naar
de HW, waar de gemiddelde snelheid stijgt ten gevolge van de daling van het aantal
personenwagenkm.
De daling met de wegenheffing is groter dan gemiddeld in Antwerpen en de “rest van de
congestiezone” en kleiner dan gemiddeld elders. Wat opvalt is dat de daling in de Vlaamse Rand kleiner
is dan elders, wat overeenkomt met de verschuivingen die men ziet bij de centrale berekeningen.
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Tabel 12: Aantal vrachtwagenkm voor Vlaanderen en de deelzones – jaartotalen
Ref 2030
% verandering t.o.v. Ref 2030
Aantal
aandeel in
Alt_Re Alt_1b Alt_1b Alt_4a Alt_4a
vrachtkm vrachtkm in f 2030
_KS
_LS
_KS
_LS
(miljoen)
Vlaanderen
Vlaanderen
7310
100%
-3,1%
-2,7%
-2,8%
-2,9%
-2,9%
HW
4215
58%
-3,9%
-3,2%
-3,2%
-3,3%
-3,4%
GW
2661
36%
-2,0%
-1,9%
-2,1%
-2,2%
-2,2%
LW
434
6%
-2,1%
-3,7%
-3,7%
-3,4%
-3,2%
Kleine congestiezone
Antwerpen
Gent
Vlaamse Rand
Rest congestiezone
Rest van Vlaanderen

1000
176
312
512
3170
3139

14%
2%
4%
7%
43%
43%

-2,9%
-3,2%
-3,2%
-2,6%
-3,6%
-2,7%

-1,5%
-3,4%
-2,2%
-0,4%
-3,5%
-2,4%

-1,8%
-3,4%
-2,4%
-0,8%
-3,5%
-2,5%

-1,6%
-3,1%
-2,3%
-0,7%
-3,7%
-2,6%

-1,9%
-3,1%
-2,5%
-1,2%
-3,6%
-2,6%

3.1.5 Impact op de gebruikers buiten Vlaanderen
In Alt_Ref 2030 is het aantal personenwagenkm dat in Vlaanderen wordt gereden door weggebruikers
die niet in het Vlaams Gewest wonen ongeveer 7 % lager dan in Ref 2030. Door de wegenheffing daalt
dit nog verder. In Scenario Alt_1b_KS en Alt_1b_LS is dit aantal km respectievelijk 20,3 % en 21 % lager
dan in Ref 2030. In de Scenario’s Alt_4a is de daling kleiner, wat logisch is, gegeven de lagere tarieven:
-13,7 % in Alt_4a_KS en -14,2 % in Alt_4a_LS.
Van de inkomsten van de wegenheffing wordt een bepaald aandeel betaald door weggebruikers die
niet in Vlaanderen wonen. De percentages variëren tussen de scenario’s (zie Tabel 8, die ook rekening
houdt met de tolheffing). Het bedrag van de wegenheffing dat door weggebruikers van buiten
Vlaanderen wordt betaald is het hoogste in Alt_1b_LS met 588 miljoen euro en het laagst in Scenario
Alt_4a_KS met 275 miljoen euro. In Scenario Alt_1b_KS gaat het om 554 miljoen euro en in Scenario
Alt_4a_LS om 296 miljoen euro. De bedragen zijn lager dan in het centrale referentiescenario, maar
de rangschikking tussen de scenario’s is hetzelfde.

3.1.6 Mate van toepassing van “de gebruiker betaalt”
In de vier scenario’s voor de wegenheffing die voor de gevoeligheidsanalyse werden doorgerekend
worden alle personenwagenkm onderworpen aan een wegenheffing. De gewogen gemiddelde
tarieven per deelzone zijn opgenomen in Tabel 8.
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3.2 Milieu- en leefbaarheidseffecten
3.2.1 Effect op emissies van broeikasgassen
De verandering van het aantal personenwagenkm en vrachtwagenkm volgens het spm Vla versie 4.1.1
kan dienen om een eerste inschatting te maken van het effect van de wegenheffingen op de emissies
van de broeikasgassen. Het totaal aantal vrachtwagenkm verandert in Alt_Ref 2030 met iets meer dan
3 % t.o.v. Ref 2030, maar verandert daarnaast quasi niet ten gevolge van de wegenheffingen (zie Tabel
12). T.o.v. Ref 2030 dalen de personenwagenkm op jaarbasis met 18,7 % in Scenario Alt_1b_KS, met
19,0 % in Scenario Alt_1b_LS, met 11,9 % in Scenario Alt_4a_KS en met 12,2 % in Scenario Alt_4a_LS
(Tabel 11). De Scenario’s Alt_1b leiden dus tot een grotere daling van de broeikasgasemissies, met de
grootste daling in Scenario Alt_1b_LS. Ten opzichte van de centrale berekeningen zijn de effecten
met het alternatief referentiescenario groter.

3.2.2 Effect op emissies van luchtverontreinigende stoffen en emissies van geluid
en de eraan gerelateerde gezondheids- en milieueffecten
De verandering van het aantal personenwagenkm en vrachtwagenkm volgens het spm Vla versie 4.1.1
kan ook dienen om een eerste inschatting te maken van het effect van de wegenheffingen op de
emissies van de luchtverontreinigende stoffen. Het totaal aantal vrachtwagenkm verandert in Alt_Ref
2030 met iets meer dan 3 % t.o.v. Ref 2030, maar verandert daarnaast quasi niet ten gevolge van de
wegenheffingen (zie Tabel 12). T.o.v. Ref 2030 dalen de personenwagenkm op jaarbasis met 18,7 % in
Scenario Alt_1b_KS, met 19,0 % in Scenario Alt_1b_LS, met 11,9 % in Scenario Alt_4a_KS en met 12,2
% in Scenario Alt_4a_LS (Tabel 11). De Scenario’s Alt_1b leiden dus tot een grotere daling van de
emissies, met de grootste daling in Scenario Alt_1b_LS. Ten opzichte van de centrale berekeningen
zijn de effecten met het alternatief referentiescenario groter5.
De simulaties met het spm Vla versie 4.1.1 geven ook informatie over de locatie van de gereden km.
Dit kan in bijkomende onderzoeken dienen om de blootstelling van de bevolking aan
luchtverontreiniging en geluidshinder te modelleren. Dit vergt echter gespecialiseerde modellen voor
deze impacts en valt buiten de scope van dit onderzoek. Uit Tabel 11 blijkt wel dat in de Scenario’s
Alt_1b de effecten van het alternatief scenario en de heffingen t.o.v. Ref 2030 redelijk gelijkaardig zijn
voor alle zones, behalve voor de deelzone Antwerpen. Daar leidt het alternatief scenario zonder
wegenheffing tot een stijging van het aantal personenwagenkm en leidt de wegenheffing tot een
daling van de km maar minder dan in de andere zones.
In de Scenario’s Alt_4a zijn de effecten t.o.v. Ref 2030 het grootst in de “rest van Vlaanderen”. Hierbij
speelt mee dat het alternatief referentiescenario ook zonder een wegenheffing leidt tot een sterke
daling in die zone. De effecten zijn daarnaast groter in de kleine congestiezone dan in de “rest van de
congestiezone”. Het kleinste effect t.o.v. Ref 2030 ziet men ook voor deze scenario’s in de deelzone
Antwerpen.

5

In de centrale berekeningen dalen de personenwagenkm op jaarbasis met 12,7 tot 13,1 % in de scenario’s met
netto-opbrengsten en met 6,0 tot 6,2 % in de budgetneutrale scenario’s.
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De gebieden in de congestiezones zijn relatief dicht bevolkt waardoor er meer mensen baat hebben
bij de reductie van de polluenten met een lokale impact (zoals NO2) en minder geluidshinder. Voor
andere polluenten moet er ook rekening gehouden worden met hun transport in de lucht en
atmosferische processen om de impact op de luchtkwaliteit en blootstelling aan luchtverontreiniging
in te schatten.

3.2.3 Effecten op verkeersveiligheid
De effecten op de verkeersveiligheid worden niet ingeschat aan de hand van de spm Vla versie 4.1.1.

3.2.4 Effecten op leefbaarheid via verschuiving van verkeersstromen tussen wegen
In Alt_Ref 2030 worden minder vrachtwagenkm gereden op alle wegen in vergelijking met Ref 2030.
Daarbij is de daling groter op de HW dan de onderliggende wegen. Met een wegenheffing erbij is de
daling van de vrachtwagenkm iets kleiner, maar is er een verschuiving van de LW naar de HW, wat
positief is voor de verkeersleefbaarheid.
Voor de personenwagens ziet men een daling op alle wegen t.o.v. Ref 2030, ook voor het onderliggend
net (Figuur 11). Het alternatief scenario in combinatie met een wegenheffing heeft in dit opzicht dus
een positief effect op de verkeersleefbaarheid. De daling in de personenwagenkm is groter dan in de
centrale berekeningen, en dus ook het verwacht effect op de verkeersleefbaarheid.
Net zoals in de centrale berekeningen zijn er lokaal verschuivingen naar het onderliggend wegennet.
Enerzijds dient men er rekening mee te houden dat de tarieven in de gevoeligheidsanalyse niet iteratief
bepaald werden en dat men de situatie waarschijnlijk nog kan verbeteren bij een iteratieve bepaling.
Anderzijds zullen er in specifieke situaties ook lokale maatregelen nodig zijn, of kan er een verfijning
van de tarieven overwogen worden (bv. toepassing van het tarief van een ander wegtype). Deze
adviezen werden gegeven bij de centrale berekeningen en blijven ook hier gelden.
Wat betreft de randeffecten ziet men gelijkaardige patronen als in de centrale berekeningen.

3.2.5 Mate van internalisatie van de externe kosten
Het spm Vla versie 4.1.1 geeft geen informatie over de mate van internalisatie van de externe kosten.

3.3 Effecten op de inkomsten en uitgaven verbonden aan transport van de
Vlaamse overheid
3.3.1 Inkomsten uit wegenheffing (van Vlamingen en niet-Vlamingen)
De inkomsten uit de wegenheffing voor de Vlaamse overheid komen overeen met de uitgaven van de
automobilisten aan de wegenheffing die in Deel 3.1.3 worden weergegeven (samen met de uitgaven
aan de tolheffing). We verwijzen hiervoor dus naar die paragraaf. Daar wordt ook de impact op de
inkomsten van de kilometerheffing voor de vrachtwagens weergegeven.
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Zoals ook besproken in Deel 3.1.3 zijn met het alternatief scenario zijn de inkomsten voor de overheid
kleiner dan in de centrale berekeningen.

3.3.2 Inkomsten door meer reizigers met het openbaar vervoer (bij gegeven
aanbod)
Een eerste ruwe inschatting van de potentiële impact op de inkomsten van het openbaar vervoer kan
men maken op basis van de stijging van het aantal tours en reizigerskm met de trein en lijnbus/tram.
Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat het aanbod van het openbaar vervoer verschilt tussen
het centrale en alternatieve referentiescenario (zie Tabel 1). Per referentiescenario gaat het
verkeersmodel echter uit van een constante dienstregeling en houdt het nog geen rekening met
crowding op de voertuigen. Er wordt impliciet aangenomen dat de vraagstijging ten gevolge van de
wegenheffing wordt opgevangen door een hogere capaciteit van de voertuigen.
Tabel 13: Het aantal tours en reizigerskm met de trein en lijnbus/tram (gemiddelde werkweekdag
buiten schoolvakantie)
% verandering t.o.v. Ref 2030
Alt_Ref
Alt_1b
Alt_1b
Alt_4a
Alt_4a
2030
_KS
_LS
_KS
_LS
Trein
Tours
3,9%
20,7%
20,9%
11,7%
11,9%
Reizigerskm
4,5%
19,7%
20,1%
11,8%
12,1%
Lijnbus/tram
Tours
4,2%
13,4%
13,3%
8,1%
8,0%
Reizigerskm
9,2%
21,1%
21,2%
14,4%
14,3%

In Alt_Ref 2030 stijgt het aantal tours en het aantal reizigerskm t.o.v. Ref 2030. De wegenheffingen
leiden tot een verdere stijging. Deze stijging is net zoals bij de centrale berekeningen het hoogst voor
de Scenario’s Alt_1b. De stijging van het aantal tours is sterker voor de trein dan voor lijnbus/tram,
maar bij de reizigerskm ziet men het tegenovergestelde door een hogere gemiddelde afstand per tour
voor lijnbus/tram bij het alternatief referentiescenario.

3.4 Bredere sociaal-economische effecten
3.4.1 Daling inkomsten brandstofbelastingen
De verandering van het aantal personenwagenkm en vrachtwagenkm volgens het spm Vla versie 4.1.1
kan ook dienen om een eerste inschatting te maken van het effect van de wegenheffingen op de
inkomsten van de brandstofbelastingen. Het totaal aantal vrachtwagenkm verandert in Alt_Ref 2030
met iets meer dan 3 % t.o.v. Ref 2030, maar verandert daarnaast quasi niet ten gevolge van de
wegenheffingen (zie Tabel 12). T.o.v. Ref 2030 dalen de personenwagenkm op jaarbasis met 18,7 % in
Scenario Alt_1b_KS, met 19,0 % in Scenario Alt_1b_LS, met 11,9 % in Scenario Alt_4a_KS en met 12,2
% in Scenario Alt_4a_LS (Tabel 11). De Scenario’s Alt_1b leiden dus tot een grotere daling van de
emissies, met de grootste daling in Scenario Alt_1b_LS. Ten opzichte van de centrale berekeningen
zijn de effecten met het alternatief referentiescenario groter.
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4 Bijlage: resultaten per deelzone in kleine congestiezone

Figuur A 1: Verandering van de gewogen gemiddelde reistijd van personenwagens per wegtype en
tijdstip van de dag – procentuele verandering t.o.v. Ref 2030
Nota: deze figuur is een aanvulling bij Figuur 6 en geeft meer detail voor de drie deelzones die deel
uitmaken van de kleine congestiezone. Let op: de schaal is verschillend van die van Figuur 6.
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Figuur A 2: Verandering van de gewogen gemiddelde reistijd van vrachtwagens per wegtype en
tijdstip van de dag – procentuele verandering t.o.v. Ref 2030
Nota: deze figuur is een aanvulling bij Figuur 7 en geeft meer detail voor de drie deelzones die deel
uitmaken van de kleine congestiezone. Let op: de schaal is verschillend van die van Figuur 7.
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Figuur A 3: Aandeel van pae-km op hoofdwegen met I/C verhouding > 80%
Nota: deze figuur is een aanvulling bij Figuur 9 en geeft meer detail voor de drie deelzones die deel
uitmaken van de kleine congestiezone. Let op: de schaal is verschillend van die van Figuur 9.
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Figuur A 4: Verandering van de gewogen gemiddelde verliestijd van personenwagens per wegtype en
tijdstip van de dag – procentuele verandering t.o.v. Ref 2030
Nota: deze figuur is een aanvulling bij Figuur 10 en geeft meer detail voor de drie deelzones die deel
uitmaken van de kleine congestiezone.
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Figuur A 5: Verandering van de personenwagenkm per wegtype – procentuele verandering t.o.v. Ref
2030
Nota: deze figuur is een aanvulling bij Figuur 11 en geeft meer detail voor de drie deelzones die deel
uitmaken van de kleine congestiezone. Let op: de schaal is verschillend van die van Figuur 11.
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Figuur A 6: Aandeel van de periodes van de dag in de autokm (etmaal)
Nota: deze figuur is een aanvulling bij Figuur 13 en geeft meer detail voor de drie deelzones die deel
uitmaken van de kleine congestiezone.
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1 Verkeersstromen in de referentiesituatie in 2030

1.1 Personenwagens
Onderstaande figuur toont het aantal personenwagens per etmaal in het Referentiescenario voor
2030, zonder wegenheffing voor de personenwagens (Ref 2030). In dit scenario wordt er een tolheffing
geheven voor personenwagens in de Kennedytunnel en de Oosterweelverbinding.
De intensiteiten kan men enerzijds aflezen aan de hand van de dikte waarmee de links zijn
gevisualiseerd en anderzijds aan de kleur waarmee de links zijn aangeduid.
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Figuur 1: REFERENTIESCENARIO 2030 ‘Geen wegenheffing personenwagens’ Intensiteiten PERSONENWAGENS etmaal
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1.2 Vrachtwagens
Onderstaande figuur toont het aantal vrachtwagens per etmaal in het Referentiescenario voor 2030, zonder wegenheffing
voor de personenwagens. De intensiteiten kan men enerzijds aflezen aan de hand van de dikte waarmee de links zijn
gevisualiseerd en anderzijds aan de kleur waarmee de links zijn aangeduid.
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Figuur 2: REFERENTIESCENARIO 2030 ‘Geen wegenheffing personenwagens’ Intensiteiten VRACHTWAGENS etmaal
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2 Effecten op de verkeersstromen

2.1 Scenario 1b_KS
2.1.1 Personenwagens
Figuur 3 toont het verschil in aantal personenwagens per etmaal in Scenario 1b_KS t.o.v. de referentiesituatie zonder wegenheffing voor de personenwagens. De
verschillen kan men enerzijds aflezen aan de hand van de dikte waarmee de links zijn gevisualiseerd en anderzijds aan de kleur waarmee de links zijn aangeduid.
Wanneer een link groen is ingekleurd, betekent dit dat deze link in Scenario 1b_KS een afname heeft van het aantal personenwagens t.o.v. de referentiesituatie
zonder wegenheffing voor personenwagens. Bij een oranje of rode inkleuring van een link gaat het om een toename van het aantal personenwagens op deze link.
Figuur 3 geeft een overzicht voor heel Vlaanderen voor een gemiddelde werkweekdag buiten de schoolvakanties. Figuur 4 geeft gelijkaardige informatie voor de
ochtendspits tussen 8 en 9u. Hierbij worden ook resultaten getoond voor de omliggende gebieden. Er dient genoteerd te worden dat de SVM 4.1.1 enkel
ontwikkeld zijn om uitspraken te doen voor het studiegebied Vlaanderen. De resultaten voor de omliggende gebieden zijn louter informatief toegevoegd. In de
omliggende gebieden daalt de mate van detail in de modellering naarmate men zich verder van het studiegebied Vlaanderen bevindt en moeten de resultaten
daarom met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.
De volgende drie figuren zoomen in op de veranderingen in de drie zones die deel uitmaken van de kleine congestiezone. De figuren hebben betrekking op de
ochtendspits tussen 8 en 9u.
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Figuur 3: SCENARIO 1b_KS Verschillenfiguur PERSONENWAGENS etmaal t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030)
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Figuur 4: SCENARIO 1b_KS Verschillenfiguur PERSONENWAGENS OSP t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030)
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2.1.2 Vrachtwagens
Figuur 8 toont het verschil in aantal vrachtwagens per etmaal in Scenario 1_KS t.o.v. de referentiesituatie zonder wegenheffing voor de personenwagens. De
verschillen kan men enerzijds aflezen aan de hand van de dikte waarmee de links zijn gevisualiseerd en anderzijds aan de kleur waarmee de links zijn aangeduid.
Wanneer een link groen is ingekleurd, betekent dit dat deze link in Scenario 1b_KS een afname heeft van het aantal vrachtwagens t.o.v. de referentiesituatie
zonder wegenheffing voor personenwagens. Bij een oranje of rode inkleuring van een link gaat het om een toename van het aantal vrachtwagens op deze link.
Figuur 8 geeft een overzicht voor heel Vlaanderen voor een gemiddelde werkweekdag buiten de schoolvakanties.

Figuur 8: SCENARIO 1b_KS - Verschillenfiguur VRACHTWAGENS etmaal t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030)

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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2.2 Scenario 1b_LS
2.2.1 Personenwagens
Figuur 9 toont het verschil in aantal personenwagens per etmaal in Scenario 1b_LS t.o.v. de referentiesituatie zonder wegenheffing voor de personenwagens. De
verschillen kan men enerzijds aflezen aan de hand van de dikte waarmee de links zijn gevisualiseerd en anderzijds aan de kleur waarmee de links zijn aangeduid.
Wanneer een link groen is ingekleurd, betekent dit dat deze link in Scenario 1b_LS een afname heeft van het aantal personenwagens t.o.v. de referentiesituatie
zonder wegenheffing voor personenwagens. Bij een oranje of rode inkleuring van een link gaat het om een toename van het aantal personenwagens op deze link.
Figuur 9 geeft een overzicht voor heel Vlaanderen op etmaal-niveau.

Figuur 9: SCENARIO 1b_LS - Verschillenfiguur PERSONENWAGENS etmaal t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030)

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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2.2.2 Vrachtwagens
Figuur 10 toont het verschil in aantal vrachtwagens per etmaal in Scenario 1b_LS t.o.v. de referentiesituatie zonder wegenheffing voor de personenwagens. De
verschillen kan men enerzijds aflezen aan de hand van de dikte waarmee de links zijn gevisualiseerd en anderzijds aan de kleur waarmee de links zijn aangeduid.
Wanneer een link groen is ingekleurd, betekent dit dat deze link in Scenario 1b_LS een afname heeft van het aantal vrachtwagens t.o.v. de referentiesituatie
zonder wegenheffing voor personenwagens. Bij een oranje of rode inkleuring van een link gaat het om een toename van het aantal vrachtwagens op deze link.
Figuur 10 geeft een overzicht voor heel Vlaanderen.

Figuur 10: SCENARIO 1b_LS - Verschillenfiguur VRACHTWAGENS etmaal t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030)

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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2.3 Scenario 4a_KS
2.3.1 Personenwagens
Figuur 11 toont het verschil in aantal personenwagens per etmaal in Scenario 4a_KS t.o.v. de referentiesituatie zonder wegenheffing voor de personenwagens. De
verschillen kan men enerzijds aflezen aan de hand van de dikte waarmee de links zijn gevisualiseerd en anderzijds aan de kleur waarmee de links zijn aangeduid.
Wanneer een link groen is ingekleurd, betekent dit dat deze link in Scenario 4a_KS een afname heeft van het aantal personenwagens t.o.v. de referentiesituatie
zonder wegenheffing voor personenwagens. Bij een oranje of rode inkleuring van een link gaat het om een toename van het aantal personenwagens op deze link.
Figuur 11 geeft een overzicht voor heel Vlaanderen op etmaal-niveau. De volgende figuren zoomen in op de OSP tussen 8 en 9u en op een aantal deelgebieden.

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 11: SCENARIO 4a_KS - Verschillenfiguur PERSONENWAGENS etmaal t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030)

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 12: SCENARIO 4a_KS Verschillenfiguur PERSONENWAGENS OSP t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030)

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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2.3.2 Vrachtwagens
Figuur 16 toont het verschil in aantal vrachtwagens per etmaal in Scenario 4a_KS t.o.v. de referentiesituatie zonder wegenheffing voor de personenwagens. De
verschillen kan men enerzijds aflezen aan de hand van de dikte waarmee de links zijn gevisualiseerd en anderzijds aan de kleur waarmee de links zijn aangeduid.
Wanneer een link groen is ingekleurd, betekent dit dat deze link in Scenario 4a_KS een afname heeft van het aantal vrachtwagens t.o.v. de referentiesituatie
zonder wegenheffing voor personenwagens. Bij een oranje of rode inkleuring van een link gaat het om een toename van het aantal vrachtwagens op deze link.
Figuur 16 geeft een overzicht voor heel Vlaanderen.

Figuur 16: SCENARIO 4a_KS - Verschillenfiguur VRACHTWAGENS etmaal t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030)

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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2.4 Scenario 4a_LS
2.4.1 Personenwagens
Figuur 17 toont het verschil in aantal personenwagens per etmaal in Scenario 4a_LS t.o.v. de referentiesituatie zonder wegenheffing voor de personenwagens. De
verschillen kan men enerzijds aflezen aan de hand van de dikte waarmee de links zijn gevisualiseerd en anderzijds aan de kleur waarmee de links zijn aangeduid.
Wanneer een link groen is ingekleurd, betekent dit dat deze link in Scenario 4a_LS een afname heeft van het aantal personenwagens t.o.v. de referentiesituatie
zonder wegenheffing voor personenwagens. Bij een oranje of rode inkleuring van een link gaat het om een toename van het aantal personenwagens op deze link.
Figuur 17 toont een overzicht voor heel Vlaanderen.

Figuur 17: SCENARIO 4a_LS - Verschillenfiguur PERSONENWAGENS etmaal t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030)

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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2.4.2 Vrachtwagens
Figuur 18 toont het verschil in aantal vrachtwagens per etmaal in Scenario 4a_LS t.o.v. de referentiesituatie zonder heffing voor de personenwagens. De verschillen
kan men enerzijds aflezen aan de hand van de dikte waarmee de links zijn gevisualiseerd en anderzijds aan de kleur waarmee de links zijn aangeduid. Wanneer
een link groen is ingekleurd, betekent dit dat deze link in Scenario 4a_LS een afname heeft van het aantal vrachtwagens t.o.v. de referentiesituatie zonder
wegenheffing voor personenwagens. Bij een oranje of rode inkleuring van een link gaat het om een toename van het aantal vrachtwagens op deze link.
Figuur 18 geeft een overzicht voor heel Vlaanderen.

Figuur 18: SCENARIO 4a_LS - Verschillenfiguur VRACHTWAGENS etmaal t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030)

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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2.5 Scenario 1b_KS_COMM
2.5.1 Personenwagens
Figuur 19 toont het verschil in aantal personenwagens per etmaal in Scenario 1b_KS_COMM t.o.v. Scenario 1b_KS. De verschillen kan men enerzijds aflezen aan
de hand van de dikte waarmee de links zijn gevisualiseerd en anderzijds aan de kleur waarmee de links zijn aangeduid. Wanneer een link groen is ingekleurd,
betekent dit dat deze link in Scenario 1b_KS_COMM een afname heeft van het aantal personenwagens t.o.v. Scenario 1b_KS. Bij een oranje of rode inkleuring van
een link gaat het om een toename van het aantal personenwagens op deze link.
Figuur 19 toont een overzicht voor heel Vlaanderen.

Figuur 19: SCENARIO 1b_KS_COMM Verschillenfiguur PERSONENWAGENS etmaal t.o.v. SCENARIO 1b_KS

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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2.5.2 Vrachtwagens
Figuur 20 toont het verschil in aantal vrachtwagens per etmaal in Scenario 1b_KS_COMM t.o.v. Scenario 1b_KS. De verschillen kan men enerzijds aflezen aan de
hand van de dikte waarmee de links zijn gevisualiseerd en anderzijds aan de kleur waarmee de links zijn aangeduid. Wanneer een link groen is ingekleurd, betekent
dit dat deze link in Scenario 1b_KS_COMM een afname heeft van het aantal vrachtwagens t.o.v. Scenario 1b_KS. Bij een oranje of rode inkleuring van een link gaat
het om een toename van het aantal vrachtwagens op deze link.
Figuur 20 geeft een overzicht voor heel Vlaanderen.

Figuur 20: Scenario 1b_KS_COMM - Verschillenfiguur VRACHTWAGENS etmaal t.o.v. Scenario 1b_KS

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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2.6 Scenario Alt_Ref 2030
2.6.1 Personenwagens
Figuur 21 toont het verschil in aantal personenwagens per etmaal in Scenario Alt_Ref 2030 t.o.v. de centrale referentiesituatie zonder heffing voor de
personenwagens. De verschillen kan men enerzijds aflezen aan de hand van de dikte waarmee de links zijn gevisualiseerd en anderzijds aan de kleur waarmee de
links zijn aangeduid. Wanneer een link groen is ingekleurd, betekent dit dat deze link in Scenario Alt_Ref 2030 een afname heeft van het aantal personenwagens
t.o.v. de referentiesituatie zonder heffing voor de personenwagens. Bij een oranje of rode inkleuring van een link gaat het om een toename van het aantal
personenwagens op deze link.
Figuur 21 toont een overzicht voor heel Vlaanderen.

Figuur 21: SCENARIO Alt_Ref 2030 Verschillenfiguur PERSONENWAGENS etmaal t.o.v. de centrale referentiesituatie 2030 zonder heffing voor de personenwagens
(Ref 2030)
WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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2.7 Scenario Alt_1b_KS
2.7.1 Personenwagens
Figuur 22 toont het verschil in aantal personenwagens per etmaal in Scenario Alt_1b_KS t.o.v. Scenario Alt_Ref 2030. De verschillen kan men enerzijds aflezen aan
de hand van de dikte waarmee de links zijn gevisualiseerd en anderzijds aan de kleur waarmee de links zijn aangeduid. Wanneer een link groen is ingekleurd,
betekent dit dat deze link in Scenario Alt_1b_KS een afname heeft van het aantal personenwagens t.o.v. Scenario Alt_Ref 2030. Bij een oranje of rode inkleuring
van een link gaat het om een toename van het aantal personenwagens op deze link.
Figuur 22 toont een overzicht voor heel Vlaanderen.

Figuur 22: SCENARIO Alt_1b_KS Verschillenfiguur PERSONENWAGENS etmaal t.o.v. Alt_Ref 2030

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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3 Effect op de gemiddelde snelheid

3.1 Scenario 1b_KS
Onderstaande figuren tonen het verschil in snelheid (km/u) per link in Scenario 1b_KS t.o.v. de referentiesituatie zonder wegenheffing voor de personenwagens.
De verschillen kan men enerzijds aflezen aan de hand van de dikte waarmee de links zijn gevisualiseerd en anderzijds aan de kleur waarmee de links zijn aangeduid.
Wanneer een link groen is ingekleurd, betekent dit dat deze link in Scenario 1b_KS een toename kent in snelheid t.o.v. de referentiesituatie zonder wegenheffing
voor personenwagens. Bij een oranje of rode inkleuring van een link gaat het om een afname in snelheid op deze link.

Figuur 23 geeft het verschil in snelheden weer voor de NACHT (tussen 0u en 6u)
Figuur 24 geeft het verschil in snelheden weer voor de OSP, voor het uur 8-9u
Figuur 26 geeft het verschil in snelheden weer voor de RESTdag (tussen 10u en 15u)
Figuur 27 geeft het verschil in snelheden weer voor de OSP, voor het uur 17-18u
Figuur 29 geeft het verschil in snelheden weer voor de AVOND (tussen 19u en 23u)

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)

Pagina 34 van 66

Figuur 23: SCENARIO 1b_KS - Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – NACHT

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 24: SCENARIO 1b_KS - Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – OSP

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 25: SCENARIO 1b_KS Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – OSP (9u-10u)

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 26: SCENARIO 1b_KS - Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – REST

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 27: SCENARIO 1b_KS - Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – ASP

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 28: SCENARIO 1b_KS Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – ASP (15u-16u)

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 29: SCENARIO 1b_KS - Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – AVOND

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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3.2 Scenario 1b_LS
Onderstaande figuren tonen het verschil in snelheid (km/u) per link in Scenario 1b_LS t.o.v. de referentiesituatie zonder wegenheffing voor de personenwagens.
De verschillen kan men enerzijds aflezen aan de hand van de dikte waarmee de links zijn gevisualiseerd en anderzijds aan de kleur waarmee de links zijn aangeduid.
Wanneer een link groen is ingekleurd, betekent dit dat deze link in Scenario 1b_LS een toename kent in snelheid t.o.v. de referentiesituatie zonder wegenheffing
voor personenwagens. Bij een oranje of rode inkleuring van een link gaat het om een afname in snelheid op deze link.
Figuur 30 geeft het verschil in snelheden weer voor de NACHT (tussen 0u en 6u)
Figuur 31 geeft het verschil in snelheden weer voor de OSP, voor het uur 8-9u
Figuur 33 geeft het verschil in snelheden weer voor de RESTdag (tussen 10u en 15u)
Figuur 34 geeft het verschil in snelheden weer voor de OSP, voor het uur 17-18u
Figuur 36 geeft het verschil in snelheden weer voor de AVOND (tussen 19u en 23u)

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 30: SCENARIO 1b_LS Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030)– NACHT

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 31: SCENARIO 1b_LS Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – OSP

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)

Pagina 44 van 66

Figuur 32: SCENARIO 1b_LS Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – OSP (9u-10u)

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 33: SCENARIO 1b_LS Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – REST

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 34: SCENARIO 1b_LS Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – ASP

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)

Pagina 47 van 66

Figuur 35: SCENARIO 1b_LS Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – ASP (15u-16u)

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 36: SCENARIO 1b_LS Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – AVOND

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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3.3 Scenario 4a_KS
Onderstaande figuren tonen het verschil in snelheid (km/u) per link in Scenario 4a_KS t.o.v. de referentiesituatie zonder wegenheffing voor de personenwagens.
De verschillen kan men enerzijds aflezen aan de hand van de dikte waarmee de links zijn gevisualiseerd en anderzijds aan de kleur waarmee de links zijn aangeduid.
Wanneer een link groen is ingekleurd, betekent dit dat deze link in Scenario 4a_KS een toename kent in snelheid t.o.v. de referentiesituatie zonder wegenheffing
voor personenwagens. Bij een oranje of rode inkleuring van een link gaat het om een afname in snelheid op deze link.
Figuur 37 geeft het verschil in snelheden weer voor de NACHT (tussen 0u en 6u)
Figuur 38 geeft het verschil in snelheden weer voor de OSP, voor het uur 8-9u
Figuur 40 geeft het verschil in snelheden weer voor de RESTdag (tussen 10u en 15u)
Figuur 41 geeft het verschil in snelheden weer voor de OSP, voor het uur 17-18u
Figuur 43 geeft het verschil in snelheden weer voor de AVOND (tussen 19u en 23u)

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 37: SCENARIO 4a_KS - Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – NACHT

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 38: SCENARIO 4a_KS - Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – OSP

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 39: SCENARIO 4a_KS Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – OSP (9u-10u)

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 40: SCENARIO 4a_KS - Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – REST

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 41: SCENARIO 4a_KS - Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – ASP

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 42: SCENARIO 4a_KS Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – ASP (15u-16u)

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 43: SCENARIO 4a_KS - Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – AVOND

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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3.4 Scenario 4a_LS
Onderstaande figuren tonen het verschil in snelheid (km/u) per link in Scenario 4a_LS t.o.v. de referentiesituatie zonder wegenheffing voor de personenwagens.
De verschillen kan men enerzijds aflezen aan de hand van de dikte waarmee de links zijn gevisualiseerd en anderzijds aan de kleur waarmee de links zijn aangeduid.
Wanneer een link groen is ingekleurd, betekent dit dat deze link in Scenario 4a_LS een toename kent in snelheid t.o.v. de referentiesituatie zonder wegenheffing
voor personenwagens. Bij een oranje of rode inkleuring van een link gaat het om een afname in snelheid op deze link.
Figuur 44 geeft het verschil in snelheden weer voor de NACHT (tussen 0u en 6u)
Figuur 45 geeft het verschil in snelheden weer voor de OSP, voor het uur 8-9u
Figuur 47 geeft het verschil in snelheden weer voor de RESTdag (tussen 10u en 15u)
Figuur 48 geeft het verschil in snelheden weer voor de OSP, voor het uur 17-18u
Figuur 50 geeft het verschil in snelheden weer voor de AVOND (tussen 19u en 23u)

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 44: SCENARIO 4a_LS - Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – NACHT

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 45: SCENARIO 4a_LS - Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – OSP

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 46: SCENARIO 4a_LS Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – OSP (9u-10u)

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 47: SCENARIO 4a_LS - Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – REST

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 48: SCENARIO 4a_LS - Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – ASP

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 49: SCENARIO 4a_LS Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – ASP (15u-16u)

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Figuur 50: SCENARIO 4a_LS - Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ (Ref 2030) – AVOND

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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3.5 Scenario Alt_1b_KS
Figuur 51 toont het verschil in snelheid (km/u) per link in Scenario Alt_1b_KS t.o.v. Scenario Alt_Ref 2030 voor de OSP (8-9u). De verschillen kan men enerzijds
aflezen aan de hand van de dikte waarmee de links zijn gevisualiseerd en anderzijds aan de kleur waarmee de links zijn aangeduid. Wanneer een link groen is
ingekleurd, betekent dit dat deze link in Scenario Alt_1b_KS een toename kent in snelheid t.o.v. Scenario Alt_Ref 2030. Bij een oranje of rode inkleuring van een
link gaat het om een afname in snelheid op deze link.

Figuur 51: SCENARIO Alt_1b_KS - Verschillenfiguur SNELHEID t.o.v. Alt_Ref 2030 – OSP (8-9u)

WP4 - Kaartenbijlage (fase 2)
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Managementsamenvatting

Inleiding
Verschillende invullingen van een wegenheffing zijn in dit rapport met elkaar vergeleken. Hiertoe zijn
meerdere scenario’s doorgerekend die specifiek gekozen werden om de effecten van de verschillende
invullingen in beeld te brengen. De onderzochte tariefscenario’s zijn geen voorafname op de heffing
die zou gelden bij een eventuele implementatie van een wegenheffing. Het doel is enkel om effecten
van een specifieke invulling te kunnen onderzoeken.

Scope
We zijn er in de analyses vanuit gegaan dat het heffingsplichtig wegennet in principe gebiedsdekkend
is en het ganse Vlaamse wegennet omvat. Dit wil niet zeggen dat er bij een eventuele invoering overal
ook effectief een wegenheffing betaald dient te worden, op sommige plaatsen kan de wegenheffing
nul euro bedragen. In de doorgerekende scenario’s zijn de tarieven evenwel overal groter dan nul1.
We hebben twee sets van scenario’s bekeken:

•

Budgetneutrale scenario’s
De meeste scenario’s gaan ervan uit dat de inkomsten van de wegenheffing moeten volstaan
om de systeemkosten te dekken en om de inkomsten te compenseren die gederfd worden
door de minimalisering van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) en jaarlijkse
verkeersbelasting (JVB)2. Deze scenario’s worden ‘budgetneutraal’ genoemd, waarbij
budgetneutraliteit vanuit het standpunt van de Vlaamse overheid wordt bekeken (niet vanuit
het standpunt van de individuele weggebruiker).

•

Scenario’s met netto-opbrengsten
In enkele scenario’s wordt de budgetneutraliteit breder opgevat en wordt de mogelijkheid
opengelaten voor hogere inkomsten van de wegenheffing die bv. kunnen gebruikt worden
voor investeringen en/of flankerend beleid. Naar deze scenario’s wordt verder verwezen als
de scenario’s met ‘netto-opbrengsten’.

1

Bij sommige scenario’s zijn er wel in heel Vlaanderen nultarieven in de dalperiode.
incl. de derving van de gemeentelijke opdeciem op de verkeersbelastingen en minimalisering van de
accijnsvervangende belasting voor LPG-voertuigen. Deze twee elementen worden steeds mee opgenomen in de
doorrekeningen met de verkeersmodellen, ook in de gevallen waarbij dit niet expliciet vermeld wordt.
Wat betreft de behandeling van de aanvullende verkeersbelasting voor LPG-voertuigen adviseert de juridische
analyse om deze belasting te laten bestaan. Het minimaliseren ervan is volgens die analyse niet onmogelijk, maar
niet voor de hand liggend (zie hoofdstuk 4.3.1 (iii) C in WP7)
In 2017 reden 0,3% van de 3,5 miljoen personenwagens in Vlaanderen op LPG, volgens de transportdatabank
van het Federaal Planbureau. De hypothese over de behandeling van de aanvullende verkeersbelasting heeft
daarom geen consequenties voor de algemene conclusies in dit rapport, maar hebben natuurlijk wel implicaties
voor de kleine groep LPG-voertuigen zelf.
2
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Analysemethode
Voor de modelmatige analyse werden twee verkeersmodellen ingezet, namelijk het TREMOVE model
en de Strategische personenmodellen Vlaanderen (spm Vla versie 4.1.1).
De effecten van de wegenheffing zijn bepaald voor het jaar 2030 ten opzichte van de referentiesituatie
voor dat jaar waarin er geen wegenheffing geldt voor de lichte voertuigen. In alle doorrekeningen is er
rekening gehouden met de bestaande kilometerheffing voor vrachtwagens. Het referentiejaar 2030 is
geen voorafname op een eventuele invoeringsdatum.
In de scenario’s die werden doorgerekend met het TREMOVE model werd de wegenheffing opgelegd
aan personenwagens, minibussen, bestelwagens en motorfietsen. In de strategische
personenmodellen werd de wegenheffing opgelegd aan de categorie personenwagens (die ook een
deel van de bestelwagens omvat). De resultaten zijn dus te interpreteren in dit licht.
Het is belangrijk om aan te geven dat de twee verkeersmodellen waarmee de tariefscenario’s werden
doorgerekend elk hun eigen kenmerken hebben. Bij de interpretatie van de resultaten dient men
steeds in het achterhoofd te houden wat de modellen wél en niet mee opnemen. Ook gaan de twee
modellen op een verschillende manier om met veranderingen van de vaste transportbelastingen, zoals
de minimalisering van de BIV en JVB. Dat leidt ertoe dat de spm Vla versie 4.1.1 grotere effecten
rapporteren op de voertuigkm, reizigers-km en doorstroming dan het TREMOVE model.
De resultaten van de twee modellen kunnen daarom moeilijk rechtstreeks met elkaar vergeleken
worden. Omdat beide modellen hun sterke en zwakke punten hebben, worden de resultaten hier voor
beide modellen gerapporteerd en de verschillende scenario’s worden binnen dezelfde
modelbenadering met elkaar vergeleken.

Tariefmethodologie
Diverse scenario’s werden bekeken. In totaal zijn een tiental scenario’s doorgerekend, zoals
samengevat in de onderstaande tabel. De onderzochte tariefscenario’s differentiëren de wegenheffing
in de meeste gevallen in functie van
•
•
•
•
•

het voertuigtype – auto, minibus, bestelwagen en motorfiets3
de milieuklasse van het voertuig – naar brandstoftype en euroklasse4
het wegtype – hoofdwegen, gewestwegen en lokale wegen
de locatie waar men rijdt – in een grote of kleine congestiegevoeilige zone5, of daarbuiten
het tijdstip – tijdens een korte (5u) of lange (8u) spitsperiode, of tijdens de daluren6

3

In de doorrekeningen wordt geen wegenheffing opgenomen voor autocars en bussen.
Merk op dat er per voertuigtype geen differentiatie is opgenomen volgens de CO2-uitstoot, de externe CO2
kosten worden voor alle voertuigen van hetzelfde type op éénzelfde manier doorgerekend. Er werd een
mogelijke indeling uitgewerkt met drie klassen, maar de gebruikte modellen lieten niet toe om dit verder mee te
nemen in de analyses. Merk op dat via de huidige brandstofbelastingen de CO2-kosten reeds impliciet
aangerekend worden (OESO, Taxing Energy Use 2018).
5
Kleine congestiezone: zone in en rond Antwerpen en Gent, en Vlaamse Rand. Grote congestiezone: Antwerpen,
Gent, de Vlaamse Rand en de gehele zone daartussen.
6
De korte spitsperiode bestrijkt de periode van 7u tot 9u in de ochtendspits en van 16u tot 19u in de avondspits.
De lange spitsperiode bestrijkt de uren van 6u tot 10u in de ochtendspits en van 15u tot 19u in de avondspits.
4
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Overzicht van de tariefscenario’s
Budgetneutraal?

Neen

Ja

Congestiegevoelige zone

Groot

Groot

Definitie
spits

Andere kenmerken

Kort

Excl. infrastructuurkosten

Kort

Incl. infrastructuurkosten

Lang

Incl. infrastructuurkosten

nvt

Geen differentiatie spits/dal

Kort
Ja

Klein

Lang
Kort

Effect op congestie maximaal

Kort
Ja

Groot
Kort

Effect op congestie maximaal

Sommige scenario’s nemen een aspect zeer specifiek mee, of net niet. Vooral voor de laatste 2 punten
(locatie en tijdstip) werd een aantal varianten onderzocht.
Zo is er bijvoorbeeld een variant met hetzelfde tarief in de spits- en daluren om te kunnen duiden wat
het effect is van een wegenheffing zonder differentiatie naar tijdstip.
Met de budgetneutrale scenario’s met een kleine congestiezone wordt nagegaan hoe doeltreffend een
budgetneutrale wegenheffing kan zijn indien men voor de congestiezone enkel de zones met de
meeste congestie opneemt in plaats van een grotere congestiezone. Tevens worden zo eventuele
effecten aan de rand van de zone onderzocht.

Behandeling van de verschillende voertuigtypes
Het is vanuit verkeerskundig en economisch standpunt ook sterk aan te raden om alle voertuigtypes
te onderwerpen aan een wegenheffing7 . Niet alleen in het licht van een gelijke behandeling, maar ook
om verschuivingen te vermijden van bv. personenwagens naar bestelwagens (indien deze laatste niet
onder de wegenheffing zouden vallen) of vice versa.
Het al dan niet opnemen van bepaalde voertuigcategorieën kan ook implicaties hebben voor het
draagvlak van de heffing.
Voor de kilometerheffing voor vrachtwagens van +3,5 ton voorziet de wetgever een aantal voertuigen8
die van de kilometerheffing vrijgesteld worden. Bij een eventuele invoering van de wegenheffing voor
de lichte voertuigen, wordt best geëvalueerd of deze vrijstelling dient behouden te worden.

7

tenzij zij reeds zijn onderworpen aan de kilometerheffing voor zware voertuigen.
Meer bepaald gaat het om voertuigen van meer dan 3,5 ton die beoogd of gebruikt worden voor het vervoer
van goederen, die (i) uitsluitend gebruikt worden door het leger, de burgerbescherming, de brandweer en politie
8
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Krachtens het voorstel van gewijzigde Tolrichtlijn moeten vanaf 1 januari 2020 (al kan deze datum nog
wijzigen) “tolheffingen en gebruiksrechten voor zware vrachtvoertuigen gelden voor alle zware
bedrijfsvoertuigen”. Aangezien de categorie van zware bedrijfsvoertuigen naast de zware
vrachtwagens ook bussen en touringcars omvat, impliceert deze bepaling dat bestaande heffingen
voor zware vrachtwagens moeten uitgebreid worden naar bussen en touringcars. Voor België (en dus
ook Vlaanderen) komt dit er concreet op neer dat de bestaande kilometerheffing ook voor bussen en
touringcars toegepast moet worden. De meest voor de hand liggende oplossing is volgens de juridische
analyse om deze voertuigen niet aan de wegenheffing te onderwerpen, maar deze wel toe te voegen
aan het toepassingsgebied van de kilometerheffing. Dit zal wel een afstemming met de andere
gewesten vereisen.

Tariefopbouw
De tariefmethodologie en -opbouw zijn best gelijkaardig voor de verschillende voertuigtypes die
worden onderworpen aan de wegenheffing. Dat zorgt voor een eerlijke verhouding van de tarieven
van de voertuigtypes t.o.v. elkaar.
Er wordt geen starterskost9 opgenomen in de scenario’s. Deze extra modaliteit maakt het systeem
ingewikkelder voor de weggebruikers en kan negatieve implicaties hebben voor het draagvlak. Indien
men bij een eventuele implementatie van een wegenheffing toch zou overwegen een starterskost op
te nemen, wordt het advies gegeven om zeker ook de implicaties voor het draagvlak nader te
onderzoeken.

Scenario’s met netto-opbrengsten
In de scenario’s met ‘netto-opbrengsten’ bestaat het tarief per km uit de volgende componenten, per
voertuigtype, milieuklasse, wegtype, locatie en tijdstip:
• De infrastructuurkosten (enkel in bepaalde scenario’s)
• De systeemkosten
• De kosten van geluidshinder
• De kosten van de uitstoot van broeikasgassen
• De kosten van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen
• De marginale externe congestiekost in het nieuwe verkeersevenwicht met wegenheffing
• Een correctie voor reeds betaalde variabele belastingen, met name de accijnzen op brandstof
Het invoeren van een wegenheffing heeft een effect op de keuzes die de transportgebruikers maken.
De marginale externe congestiekosten mét een wegenheffing zullen dus verschillend zijn van die
zonder wegenheffing. Het is bijgevolg niet aangewezen om het huidige niveau van de marginale
externe congestiekost op te nemen in de tariefbepaling. De tarieven werden daarom iteratief
berekend aan de hand van een verkeersmodel, rekening houdend met de gedragsverandering van de
en die als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn, (ii) speciaal en exclusief uitgerust zijn voor medische doeleinden en
als zodanig herkenbaar zijn, en (iii) van het landbouw-, tuinbouw of bosbouwtype zijn en die slechts beperkt de
openbare weg gebruiken in België en die uitsluitend gebruikt worden voor de landbouw, de tuinbouw, de visteelt
en de bosbouw.
9
Een dergelijke starterskost kan de vorm aannemen van een minimum bedrag per verplaatsing, een vaste kost
bij de start van een rit of een hogere heffing voor de eerste X afgelegde kilometers.
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transportgebruikers. Het uiteindelijke tarief reflecteert de congestiekosten in het nieuwe evenwicht
mét wegenheffing, naast de overige tariefcomponenten die hierboven zijn weergegeven.
De juridische aspecten van de tariefopbouw komen aan bod in Werkpakket 2 en 7.
Budgetneutrale scenario’s
In de budgetneutrale scenario’s worden de tarieven van de scenario’s met netto-opbrengsten
herschaald zodat er aan de budgetneutraliteit wordt voldaan, rekening houdend met de kenmerken
van de scenario’s, met name: de grootte van de congestiezone, of er een differentiatie is tussen spits
en dal, en of het effect op de congestie wordt gemaximaliseerd of niet. De herschaling houdt rekening
met het effect van de wegenheffing op de congestie waardoor de herschaling verschilt per wegtype
en zone.

Basistarieven
Het gewogen gemiddelde tarief voor een gemiddelde auto10 bedraagt in de budgetneutrale scenario’s
3,3 tot 3,4 eurocent/autokm. In het scenario met netto-opbrengsten bedraagt het 5 eurocent/autokm
indien de infrastructuurkosten niet worden aangerekend en 8,5 eurocent/autokm indien dat wel het
geval is.
De volgende tabel geeft een overzicht van de onderliggende basistarieven voor een gemiddelde auto
per deelzone, tijdstip en wegtype11. De bedragen verschillen daarnaast ook per euronorm. De tarieven
hieronder zijn gewogen gemiddelde waardes volgens het aandeel van elke euronorm en brandstof in
het voertuigenpark van 2030.

10

Bij de berekening van het gewogen gemiddelde tarief worden de aandelen van de wegtypes, periodes, zones
en verschillende autotypes in de gereden autokm gebruikt als gewicht. Er wordt rekening gehouden met de
gedragsaanpassingen van de automobilisten.
11
De tabel maakt een onderscheid tussen hoofdwegen en onderliggende wegen. De onderliggende wegen
omvatten de gewestwegen en lokale wegen. De tarieven voor de onderliggende wegen zijn een gewogen
gemiddelde van de tarieven op de twee wegtypes, rekening houdend met het aantal km dat op de twee wegtypes
wordt gereden.
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Basistarieven per deelzone en wegtype – gemiddelde auto – eurocent/km

Nota: voor de scenario’s met een lange spits zijn de tarieven benaderend berekend, zonder de iteratieve
procedure voor de congestiekosten

In de scenario’s met een differentiatie tussen spits en dal is het tarief hoger tijdens de spits dan de
daluren, wat een gevolg is van het tijdspatroon van de congestieproblematiek. Tijdens de spits is het
tarief in de meeste scenario’s hoger op de hoofdwegen dan op de andere wegen. Indien er geen
nultarief geldt in de dalperiode, zijn er tijdens de daluren lagere tarieven op de hoofdwegen en is er
niet alleen in de spitsperiode maar ook tijdens de daluren doorgaans een hogere heffing in de
congestiezone.
Indien de tarieven niet kunnen differentiëren tussen de spits- en daluren wordt de congestie enkel op
een beperkte manier aangepakt door een differentiatie tussen de congestiezone en de rest van
Vlaanderen. Per zone liggen de tarieven dan tussen de spits- en daltarieven die gelden als er wel een
differentiatie mogelijk is.
Binnen een budgetneutraal kader geven de simulaties aan dat men de beste resultaten voor congestie
bekomt indien men enkel een heffing oplegt in de spits, en dus een nultarief hanteert tijdens de
dalperiode. Ook buiten de congestiezone wordt er in dit geval een heffing aangerekend in de spits,
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maar aan een lager tarief dan in de congestiezone. De spitstarieven zijn dan hoog en vergelijkbaar met
(en soms zelfs hoger dan) die in het scenario met netto-opbrengsten incl. infrastructuurheffing.
Bij een kleinere congestiezone zijn er in dit geval gemiddeld hogere spitstarieven dan met een grotere
zone, zowel in als buiten congestiezone, maar niet op de hoofdwegen in de congestiezone. Met een
kleinere congestiezone is zowel binnen als buiten de congestiezone de congestieproblematiek nl.
gemiddeld groter.
Er dient opgemerkt te worden dat een wegenheffing die enkel tijdens de spitsperiode geldt niet
tegemoetkomt aan de principes “de gebruiker betaalt” en “internalisatie van de externe kosten”
tijdens de dalperiode aangezien er dan een nultarief geldt.
Indien er in de budgetneutrale scenario’s geopteerd wordt om niet enkel in de spits een wegenheffing
in te voeren, impliceert een heffing tijdens de dalperiode een lagere heffing tijdens de spitsperiode.
Dat is de consequentie van de budgetneutraliteit die er in deze scenario’s wordt opgelegd.
Met een langere spits dalen de tarieven tijdens de spitsperiode en dalperiode. Dit is omwille van twee
redenen. Ten eerste worden er met een lange spits meer km gereden in de duurdere spitsperiode. Met
dezelfde tarieven zou men meer middelen ontvangen dan wat vanuit de budgetneutraliteit wordt
opgelegd. Ten tweede daalt in het geval van een langere spits de gemiddelde ernst van de files zowel
in de spits- als dalperiode.

De doelstelling “het reduceren van de congestie”
Omvang wegennet
Uit de modelsimulaties blijkt dat indien er enkel een wegenheffing geldt op de hoofdwegen, er
significante verschuivingen kunnen optreden richting het onderliggend wegennet, waar de
verkeerstoename zich niet enkel beperkt tot de gewestwegen, maar het verkeer eveneens meer
gebruik gaat maken van de lokale wegen. In dit geval gelden er twee opties:
•

•

Ofwel kiest men ervoor om enkel een wegenheffing op te leggen op het hoofdwegennet. In
dat geval moet men de tarieven voor het hoofdwegennet zo bepalen dat de effecten op het
onderliggend wegennet niet te groot worden. Dit betekent lagere tarieven op het
hoofdwegennet, waardoor het effect op de congestie op het hoofdwegennet zal afnemen.
Hierdoor is deze optie niet aangewezen indien men de congestie substantieel wil verminderen.
Ofwel kiest men ervoor om een wegenheffing in te voeren op het volledige wegennet en de
tarieven zo te bepalen dat de verdeling van de verkeersstromen tussen de hoofdwegen en
onderliggende wegen zo goed mogelijk is. Deze tweede optie is te verkiezen indien men de
congestie wenst te reduceren.

Gelijkaardige overwegingen gelden indien men ervoor zou kiezen om enkel op de lokale wegen geen
wegenheffing toe te passen. Ook in dat geval zouden de heffingen op de hoofd- en gewestwegen
moeten verlaagd worden om het sluipverkeer onder controle te houden, waardoor de
doeltreffendheid van de wegenheffingen afneemt voor het bestrijden van congestie.
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Hoogte tarief
De grootste vermindering van de congestie wordt verkregen in de scenario’s met netto-opbrengsten.
De effecten verhogen naarmate het tarief stijgt. Indien naast de systeemkosten en externe kosten ook
de infrastructuurkosten meegenomen worden als een apart element in de tariefzetting zijn de effecten
dus het grootst
Het TREMOVE model geeft voor dat scenario (dat een grote congestiezone heeft) een stijging van de
gewogen gemiddelde snelheid van 58 km/u tot 59,5 km/u (+2,3 %) tijdens de spits en van 66,6 km/u
tot 66,9 km/u (+0,4 %) tijdens de daluren. Tijdens de spits is het effect het grootst op de hoofdwegen
met een stijging van de gemiddelde snelheid van 74,3 km/u tot 85,7 km/u (+15,4 %) in de kleine
congestiezone, van 87,1 km/u tot 95,9 km/u (+10,2 %) op Vlaams niveau en van 89,7 km/u tot 98,6
km/u (+10 %) in de rest van de congestiezone. De verliestijd per km neemt in Vlaanderen op dagbasis
af met iets meer dan 18 %. Op de hoofdwegen tijdens de spits wordt de verliestijd bijna gehalveerd,
op Vlaams niveau en in de congestiezones.
In de spm Vla versie 4.1.1 wordt voor de hoofdwegen bekeken hoe groot het aandeel is van de
voertuigkm12 die worden afgelegd op sterk gesatureerde wegen. Deze worden gedefinieerd als
hoofdwegen met een intensiteit/capaciteitverhouding van meer dan 80 %. Dat aandeel is het kleinst
in het scenario met netto-opbrengsten indien ook een infrastructuurheffing aangerekend wordt. Op
etmaal-niveau is er in dat scenario in Vlaanderen meer dan een halvering van dit aandeel ten opzichte
van de referentiesituatie (3,2 % in plaats van 7,6 %). In de kleine congestiezone daalt het aandeel van
39 % naar 22 % in de drukste uren van de ochtendspits en van 32 % naar 15 % in de drukste uren van
de avondspits. In de rest van de grote congestiezone daalt het aandeel tot van 21 % naar 8 % in de
ochtendspits en van 16 % naar iets meer dan 2 % in de avondspits.
Bij de scenario’s met netto-opbrengsten werd in de TREMOVE simulaties als variant ook een scenario
bekeken waarin de infrastructuurkosten niet werden opgenomen in de wegenheffing. In dat geval zijn
de effecten op de verkeersstromen en de doorstroming lager. Voor de aanpak van de milieukosten en
congestiekosten is dit scenario echter maatschappelijk / economisch meer optimaal omdat de tarieven
beter aansluiten bij de externe kosten. Indien de infrastructuurkosten worden aangerekend, wordt het
verkeer meer dan optimaal teruggedrongen.
In de budgetneutrale scenario’s kan men gelijkaardige effecten verkrijgen op de doorstroming als in
de scenario’s met netto-opbrengsten. Dat resultaat wordt volgens TREMOVE verkregen indien men
enkel een wegenheffing oplegt tijdens de spitsperiode, in heel Vlaanderen (met hoge tarieven,
vergelijkbaar met deze van de scenario’s met netto-opbrengsten), waarbij een lager tarief geldt buiten
de congestiezone dan binnen de congestiezone. Indien men zowel tijdens de spits- als de dalperiode
een wegenheffing oplegt, geven beide modellen aan dat het effect op de doorstroming kleiner is, maar
nog steeds relatief goed (met lagere tarieven dan in de scenario’s met netto-opbrengsten).
Met een kleine congestiezone stijgt volgens het TREMOVE model in dat geval de gewogen gemiddelde
snelheid tijdens de spits op de hoofdwegen van 74,3 km/u tot 82,1 km/u (+10,6 %) in de kleine
congestiezone en van 89,7 km/u tot 93,6 km/u (+4,4 %) in de rest van de congestiezone. De verliestijd

12

Dit wordt uitgedrukt in personenautoequivalenten, waarbij een vrachtwagen gelijkgesteld wordt aan 2
personenwagens.
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per km op de hoofdwegen tijdens de spits daalt van 0,21 min/km tot 0,14 min/km (–36 %) in de kleine
congestiezone en van 0,12 min/km tot 0,09 min/km (–24 %) in de rest van de congestiezone.
In het budgetneutraal scenario met een kleine congestiezone daalt volgens het spm Vla 4.1.1 voor de
hoofdwegen het aandeel van de voertuigkm op de sterk gesatureerde wegen in de kleine
congestiezone van 39 % naar 29 % in de drukste ochtendspits en van 32 % naar 22 % in de drukste
avondspits. In de rest van de congestiezone dalen deze aandelen tot respectievelijk 9,6 % en 7 %.

Spits versus dal
Voor de aanpak van de congestieproblematiek in Vlaanderen is de differentiatie van de tarieven van
de wegenheffing volgens de periode van de dag belangrijk, met een hogere heffing tijdens de spitsdan de dalperiode. Uit de TREMOVE simulaties blijkt dat men zonder die differentiatie slechts een
klein effect kan realiseren op de doorstroming, ook indien men een hoger tarief hanteert in het meer
congestiegevoelige gebied in Vlaanderen. De tariefdifferentiatie is telkens het grootst in de
congestiezone, maar niet verwaarloosbaar buiten de congestiezone, aangezien ook daar
congestieproblemen optreden in de spits, zij het in mindere mate.
Op dagbasis en tijdens de uren van de korte spits geven de simulaties met spm Vla 4.1.1 aan dat de
scenario’s met een korte spits, door het hoger tarief, een iets groter effect hebben op de doorstroming
– gemeten aan de hand van de gewogen gemiddelde reistijd per km en verliestijd per km – dan de
scenario’s met een lange spits. Tijdens de rest van de spits is er in de onderzochte scenario’s voor elk
wegtype een positief effect op de gewogen gemiddelde reistijd in de scenario’s met de lange spits. Er
is echter een verschuiving van het hoofdwegennet naar het onderliggend wegennet, waardoor voor
alle wegtypes samen de gewogen gemiddelde reistijd toeneemt. Op etmaal basis is het effect op de
verliestijd per km ook iets kleiner met een langere spits.
Dit wijst erop dat de tarieven voor een lange spits best verder geoptimaliseerd worden, bijvoorbeeld
door verschillende tarieven te hanteren voor de korte spits en de rest van de spits. In dat geval zou
een hoger spitstarief gelden voor de spitsuren waarin de congestieproblematiek zich het scherpste
stelt en lager spitstarief voor de uren waarin de files zich op- en afbouwen. Een uniform spitstarief legt
een te laag bedrag op tijdens de eerste periode en een te hoog bedrag tijdens de tweede periode, met
kleinere effecten op de doorstroming als gevolg. Juridische aandachtspunten rond dit punt komen aan
bod in WP2.
De differentiatie tussen spits en dal geeft aanleiding tot grotere relatieve verschillen in de tarieven dan
de differentiatie volgens zone in Vlaanderen, wat doet uitschijnen dat differentiatie spits/dal
belangrijker is dan differentiatie congestiezone/rest Vlaanderen.

Congestiezones
Indien men ervoor opteert om de tarieven enkel te differentiëren volgens de periode van de dag en
geen onderscheid te maken tussen een congestiegevoelige zone en de rest van Vlaanderen, dan kan
de wegenheffing minder goed inspelen op de congestie: het tarief zal te laag zijn voor de gebieden met
veel congestie en te hoog voor gebieden met minder of geen congestie.
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De afbakening van de congestiezones omvat daarbij zoveel mogelijk de locaties die getroffen worden
door congestie. Ook worden best de tussenliggende zones opgenomen waarvoor verkeersmodellen
aantonen dat zij gevoelig zijn voor sluipverkeer indien er in de congestiezones hogere tarieven gelden.
Op Vlaams niveau zijn (op basis van de TREMOVE-simulaties) de verschillen tussen de budgetneutrale
scenario’s met een grote en kleine congestiezone klein, wat betreft de effecten op de doorstroming.
Voor de gemiddelde snelheid op Vlaams niveau geeft het scenario met de kleine congestiezone zelfs
iets betere resultaten. Met een grotere congestiezone zijn de effecten in de rest van de congestiezone
vanzelfsprekend groter (door het hoger tarief).
Indien men een kleiner congestiegevoelig gebied definieert, impliceert dit hogere tarieven in de rest
van Vlaanderen omdat daar dan meer plaatsen zijn waar er ook veel congestie is.
Ook buiten de congestiezones geldt in de onderzochte scenario’s een wegenheffing, met weliswaar
lagere tarieven. Door de heffing ook buiten de congestiezone toe te passen, zijn er volgens de
simulaties met spm Vla 4.1.1 minder randeffecten. De juridische aandachtspunten hierover komen aan
bod in WP2. Zonder een heffing buiten de congestiezone wezen de modelsimulaties in fase 1 op
belangrijke verschuivingen naar wegen net buiten de congestiezones.

Transportbeslissingen van de weggebruikers
Hierbij volgt een korte samenvatting van de gedragsaanpassingen die ten grondslag liggen van de
effecten die men observeert voor de doorstroming op het wegennetwerk en de andere effecten van
de wegenheffing. Meer specifiek gaat het over
- De transportvraag en de keuze van de bestemmingen
- De keuze van de vervoermiddelen
- Het tijdstip van de verplaatsingen
De routekeuze komt aan bod bij de bespreking van de effecten op de verkeersleefbaarheid (zie verder).
TREMOVE en de spm Vla 4.1.1 geven verschillende effecten voor de modale verschuivingen. In de Spm
Vla 4.1.1 SVM blijven het aantal tours13 en de herkomst en bestemming van de tours constant,
waardoor het totaal aantal reizigerskm niet verandert en alle dalingen in de reizigerskm als
autobestuurder zich vertalen in stijgingen van de reizigerskm met de andere modi. In TREMOVE
kunnen transportgebruikers ook beslissen om bepaalde verplaatsingen niet te maken of hun
verplaatsingen te verkorten.
Uit de analyse met TREMOVE blijkt dat de reizigers zich vooral minder verplaatsen, met dalingen in het
aantal reizigerskm tot maximaal 4,2%. Het aantal reizigerskm met de lijnbus/tram neemt in het
TREMOVE model toe met maximaal 7,4 % en die met de trein met maximaal 7,2 %. Bij de
budgetneutrale scenario’s situeren de stijgingen zich tussen de 1,7 % tot 2,8 % voor de lijnbus/tram en
tussen 1,7 % tot 3,1 % voor de trein.

13

Een tour bestaat uit meerdere trips. Een trip is één verplaatsing, bijvoorbeeld van thuis naar het werk. Een tour
daarentegen heeft hetzelfde begin- en eindpunt en bestaat dus minstens uit twee trips.
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De kleinste daling van het totaal aantal reizigerskm doet zich voor indien er geen heffing van toepassing
is tijdens de dalperiode. De grootte van de congestiezone heeft slechts een beperkte impact op de
daling van het totaal aantal reizigerskm.
De dalingen van het aantal reizigerskm met de auto als bestuurder met de spm Vla 4.1.1 bedraagt tot
11%14 waarvan ongeveer de helft overstapt naar de trein. Daarnaast gaat iets meer dan 30 % ook meer
samenrijden met andere automobilisten, waardoor de bezettingsgraad van de auto verhoogt. 9% stapt
over op de lijnbus/tram. Het aantal reizigerskm met de trein neemt maximaal met 14 % toe, die met
de lijnbus/tram, fiets en te voet met resp. maximaal 12 %, 5 à 6 % en 2 %15. De toename van het aantal
fietskm blijft klein volgens deze simulaties. De verschillen in de daling van het aantal reizigerskm met
de auto als bestuurder tussen een korte en een lange spits zijn klein.
Er is in de modelsimulaties met beide modellen een duidelijke verschuiving van de spitsuren naar de
daluren wanneer de tarieven differentiëren tussen spits en dal. Het effect is groter in de
congestiezones dan erbuiten.
Uit de TREMOVE simulaties blijkt dat in de scenario’s met ‘netto-opbrengsten’ het aantal voertuigkm
zowel in de spits- als dalperiode daalt, maar dat de daling kleiner is in de dalperiode. In de
‘budgetneutrale’ scenario’s die geen heffing opleggen in de dalperiode, stijgt het aantal voertuigkm in
de dalperiode. Dat is ook het geval in de ‘budgetneutrale’ scenario’s die wel een heffing opleggen in
de daluren, maar in mindere mate. Gezien de relatief lagere congestieniveaus in dalperiode leidt dit
echter niet tot grote problemen tijdens de daluren.
Uit de vergelijking tussen de scenario’s met een korte en lange spits met behulp van de spm Vla 4.1.1,
volgt dat de verschuiving naar de daluren de grootste is met een lange spits. Bij een korte spits is er
ook een verschuiving binnen de spitsperiode.

Kosten voor de weggebruikers
De modellen geven informatie over twee types kosten van de weggebruikers: hun uitgaven voor de
wegenheffing en het verlies aan consumentensurplus.
De uitgaven van de weggebruikers aan de wegenheffing zijn het hoogst in de scenario’s met nettoopbrengsten met aanrekening van de infrastructuurkosten. Wanneer de infrastructuurkosten niet
worden aangerekend geeft het TREMOVE model aan dat de uitgaven 40 % lager zijn. In de
budgetneutrale scenario’s zijn de uitgaven 53 % tot 60 % lager, afhankelijk van het verkeersmodel dat
werd gebruikt.
Tegenover de uitgaven van de weggebruikers staat de tijdswinst. Aan de hand van het zogenaamde
consumentensurplus kan de netto-impact op de weggebruikers berekend worden. Hierbij kan een
onderscheid gemaakt worden tussen weggebruikers die blijven rijden (de zogenaamde “blijvers”) en
zij die een ander vervoermiddel kiezen of zich niet meer verplaatsen ten gevolge van de wegenheffing
(de zogenaamde “veranderaars”). De “blijvers” hebben meer monetaire kosten want ze betalen een
wegenheffing, maar lagere tijdskosten, want er is minder file. De “veranderaars” verliezen het nut van
14

De daling van het aantal reizigerskm met de auto als bestuurder in de geanalyseerde budgetneutrale scenario’s
bedraagt 5,1 %.
15
Voor de geanalyseerde budgetneutrale scenario’s neemt het aantal reizigerskm met de trein toe met 7 % en
voor de lijnbus /tram met 5 %.
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de trip die zij nu niet meer doen met de beprijsde modi. Ze waren bereid om brandstof te betalen, en
tijd te besteden aan een activiteit. De waarde van het verlies van die activiteit wordt algemeen
aangenomen als de prijs die ze bereid waren te betalen om die activiteit te doen. Een aantal
weggebruikers compenseert dat terug door via een ander vervoermiddel de activiteit toch uit te
voeren.
De impact van de wegenheffingen op het consumentensurplus werd berekend in het TREMOVE model.
In alle scenario’s is het gezamenlijk welvaartsverlies van de weggebruikers die door de wegenheffing
getroffen worden (zowel dat van de “blijvers” als van de “veranderaars”) groter dan de totale baten
als gevolg van de reistijdwinst. Dit welvaartsverlies is het grootst in het scenario met de hoogste
tarieven.
Hierbij dient genoteerd te worden dat de verandering van het consumentensurplus voor de
weggebruikers nog niet het volledige effect op de maatschappelijke welvaart weergeeft. De
wegenheffingen die de gebruikers betalen vormen immers een bron van inkomsten voor de overheid
die het geld nuttig kan inzetten voor verschillende doeleinden. De effecten dienen dus afgewogen te
worden tegen de netto-opbrengsten voor de overheid (voor de scenario’s met netto-opbrengsten) en
de maatschappelijke winsten van het gebruik daarvan. Ook is er nog geen rekening gehouden met
externe baten. Die bijkomende effecten worden verder onderzocht in WP8.

De toepassing van het principe “de gebruiker betaalt”
De doelstelling “de gebruiker betaalt” wordt het best bereikt in een gebiedsdekkend systeem, waar
alle gereden kilometers van de in het onderzoek betrokken voertuigen onderworpen worden aan de
wegenheffing. Bij een lokale heffing rond bv. steden is dit aandeel per definitie (veel) beperkter.
Indien de wegenheffing slechts geldt voor een deel van het netwerk (bv. enkel de hoofdwegen) of
tijdens een deel van de dag (bv. spits) dan geldt het principe “de gebruiker betaalt” ook enkel voor de
km die worden afgelegd op de beprijsde wegen of tijdens de periode waarin de wegenheffing geldt.
Dit zou als oneerlijk ervaren kunnen worden, wat een bepalende factor kan zijn voor de globale
acceptatie door de burgers. In WP2 worden ook een aantal jurdische overwegingen geformuleerd
inzake dit aspect.
De mate waarin de gebruikers betalen is het hoogste bij de scenario’s die tot netto-opbrengsten leiden,
omdat de kosten dan volledig kunnen aangerekend worden.

Internaliseren van externe kosten (“de vervuiler betaalt”)
Effecten op emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen, de emissies van
geluid en de eraan gerelateerde gezondheids- en milieueffecten
De gebiedsdekkende scenario’s waarin netto-opbrengsten worden gegenereerd hebben grotere
effecten op de emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende polluenten dan de
budgetneutrale scenario’s omdat zij leiden tot een grotere daling van de gereden km. Bij de
onderzochte budgetneutrale scenario’s wordt het grootste effect op de emissies bekomen wanneer er
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geen differentiatie is tussen spits en dal, omdat het aantal gereden km het sterkst daalt in dat geval.
Bij de budgetneutrale scenario’s die enkel tijdens de spitsperiode een wegenheffing opleggen, worden
de externe kosten niet geïnternaliseerd voor de kilometers in de dalperiode, die een belangrijk aandeel
uitmaken van de totale afgelegde kilometers.
In de TREMOVE simulaties leidt de invoering van de wegenheffing in 2030 in het jaar zelf niet tot een
grote verandering van de samenstelling van het voertuigenpark. Effecten doen zich voor op langere
termijn, hetgeen niet werd doorgerekend. Ook wordt geen rekening gehouden met de impact van de
verandering in de snelheid op het energieverbruik of de emissies per km. Daarom volgt de impact op
de emissies van de broeikasgassen en polluenten in grote lijnen die op de voertuigkm. Wel treden er
verschuivingen op tussen de voertuigtypes en wegtypes, waardoor de evolutie niet helemaal gelijk
loopt voor de emissies en voertuigkm van de voertuigen die onderworpen zijn aan de wegenheffing.
In de spm Vla 4.1.1 worden de emissies niet berekend. De evolutie van de emissies wordt hier
benaderd door de evolutie van het aantal voertuigkm met de beprijsde voertuigen.
Emissies van broeikasgassen
Volgens het voorontwerp Vlaams Klimaatbeleidsplan moeten de emissies van wegtransport tegen
2030 minstens met 29 % dalen ten opzichte van 2005 tot maximum 11,5 Mton CO2eq.
Voor beide verkeersmodellen is het effect op de emissies van broeikasgassen het grootst in het
scenario met netto-opbrengsten met het hoogste tarief. Door de verschillende modelbenadering16,
geven de twee modellen echter een verschillende inschatting van het effect, waardoor enkel een range
van effecten kan gegeven worden. De daling van de broeikasgasemissies ligt rond 6,5 % volgens het
TREMOVE model en 13 % op basis van de spm Vla versie 4.1.1. Dit komt overeen met een daling met
0,6 Mton CO2eq volgens TREMOVE en het dubbele bij de Spm Vla.
In de verschillende budgetneutrale scenario’s ligt de daling van de broeikasgasemissies volgens het
TREMOVE model tussen 1 % en 1,7 %. De laagste van deze impacts treedt op in het scenario met enkel
een spitsheffing in de kleine congestiezone, en de grootste wanneer het tarief niet wordt
gedifferentieerd tussen spits en dal. In de budgetneutrale scenario’s met een heffing in de spits- en
dalperiode heeft het scenario met de grote congestiezone een iets groter effect op de emissies dan
met een kleine congestiezone. Volgens de spm Vla versie 4.1.1 bedraagt de daling van de
voertuigkilometers (en bij benadering dus de emissies) in het budgetneutrale scenario met een kleine
congestiezone ongeveer 6 % wanneer er in spits en dal een wegenheffing geldt.
Emissies van luchtverontreinigende stoffen, de emissies van geluid en de eraan gerelateerde
gezondheids- en milieueffecten
Ook in dit geval is in beide verkeersmodellen het effect op de emissies van polluenten het grootst in
het scenario met netto-opbrengsten met het hoogste tarief. Ook hier geven de twee modellen omwille
van dezelfde reden een verschillende inschatting. Volgens het TREMOVE model bedraagt de daling
t.o.v. de referentiesituatie in 2030 van 6,5 % tot 7 % afhankelijk van de polluent. Volgens de benadering
van de spm Vla 4.1.1 is dat ongeveer 13 % (op basis van een daling van het aantal voertuigkm).

16

Dit betreft voornamelijk de modellering van de gedragsveranderingen van de weggebruikers en van de
effecten van de minimalisering van de vaste voertuigbelastingen.
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In de verschillende budgetneutrale scenario’s ligt de daling volgens TREMOVE tussen 0,8 % en 2 %, met
de grootste dalingen wanneer de wegenheffing niet varieert tussen spits en dal. Het effect is iets groter
met een kleine dan met een grote congestiezone. De kleinste effecten treden op wanneer er enkel een
wegenheffing wordt opgelegd tijdens de spitsuren. Volgens de spm Vla versie 4.1.1 bedraagt de daling
in het budgetneutrale scenario met een kleine congestiezone ongeveer 6 % wanneer er in spits en dal
een wegenheffing geldt.
De simulaties met de spm Vla versie 4.1.1 geven ook informatie over de locatie van de gereden km. Dit
kan in bijkomende onderzoeken dienen om de blootstelling van de bevolking aan luchtverontreiniging
en geluidshinder te modelleren. Voor alle scenario’s nemen de personenwagenkm relatief sterk af in
de congestiezone in vergelijking met de rest van Vlaanderen (ook in de budgetneutrale scenario’s). De
congestiezones zijn relatief dicht bevolkt waardoor er meer mensen baat hebben bij de reductie van
de polluenten met een lokale impact (zoals NO2) en minder geluidshinder. Voor de andere polluenten
moet er ook rekening gehouden worden met hun transport in de lucht en atmosferische processen om
de impact op de luchtkwaliteit en blootstelling aan luchtverontreiniging in te schatten.

Effecten op verkeersveiligheid
De wegenheffing kan de verkeersveiligheid op verschillende manieren beïnvloeden. De studie geeft
een eerste indicatie van deze effecten. Bij de inschatting is er rekening gehouden met de evolutie van
de totale transportvraag, de verandering van het ongevalsrisico van de weggebruikers doordat zij naar
andere modi overstappen of via andere wegen rijden. Ook is er rekening gehouden met het effect van
de wegenheffing op de snelheid.
Daarnaast zijn er een aantal effecten waarmee er nog geen rekening is gehouden, namelijk de impact
van de verschuiving tussen de hoofdwegen en onderliggende wegen van lichte en zware voertuigen
op het ongevalsrisico van de andere wegebruikers. Ook is er geen rekening mee gehouden dat de kans
op een ongeval en de ernst van de ongevallen ook beïnvloed wordt door de saturatie van de wegen en
de variantie in snelheid die ermee gepaard gaat.
In de berekeningen wordt er van uitgegaan dat de ongevalsrisico’s constant blijven, terwijl men kan
verwachten dat nieuwe veiligheidssystemen het risico in de toekomst zullen verlagen. Ook wordt
aangenomen dat het aantal gewonden in dezelfde mate evolueert als het aantal ongevallen met
gewonden en dat de ernst van een gemiddelde verwonding niet verandert.
Op basis van deze ruwe inschatting daalt het aantal slachtoffers bij een wegenheffing. De daling is het
grootst bij de scenario’s met netto-opbrengsten, en vooral in het scenario met de hoogste tarieven.
De gunstige effecten zijn vooral te danken aan de daling van de km met de beprijsde voertuigen
waardoor er minder mensen blootgesteld worden aan een ongevalsrisico met deze modi. Het effect
wordt deels, maar niet volledig, teniet gedaan door meer reizigerskm met de actieve modi en (in
sommige scenario’s) met de motorfiets, en door de stijging van de gemiddelde snelheden.
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Effecten op leefbaarheid via verschuiving van verkeersstromen tussen wegen
In fase 1 werd een gebiedsdekkend scenario onderzocht met enkel een wegenheffing op het Viapassnetwerk17. Uit de simulaties met de spm Vla 4.1.1 bleek dat er in dat geval significante verschuivingen
optreden van het hoofdwegennet naar het onderliggend wegennet met sterke ongewenste effecten
op de verkeersleefbaarheid. Om dergelijke ongewenste effecten zoveel mogelijk te vermijden is in fase
2 in alle scenario’s een wegenheffing opgelegd op alle wegen en werden de tarieven zodanig bepaald
dat de verhouding tussen hoofdwegen en onderliggende wegen zo goed mogelijk is.
In alle scenario’s in fase 2 worden in de simulaties met datzelfde verkeersmodel verschuivingen
waargenomen voor zowel personenwagens als vrachtwagens. De verschuivingen van de
personenwagens zijn doorgaans groter dan die voor de vrachtwagens, waardoor de effecten van de
personenwagens meestal doorwegen.
Voor de vrachtwagens ziet men een lichte verschuiving van het onderliggend wegennet naar het
hoofdwegennet, wat positief is voor de verkeersleefbaarheid.
De spm Vla versie 4.1.1 bieden een gedetailleerd inzicht in de effecten op het netwerk in Vlaanderen.
Voor de scenario’s die met het model onderzocht werden daalt het personenwagenverkeer op de
hoofdwegen. Deze afname is het grootste voor het scenario met netto-opbrengsten en de hoogste
tarieven, waar ook op het onderliggend wegennet een duidelijke afname is van het autoverkeer. Ook
in het budgetneutraal scenario met een kleine congestiezone en een gedifferentieerde wegenheffing
in spits en dal zijn de effecten waarneembaar in heel Vlaanderen, ondanks de kleinere congestiezone.
Men ziet veel minder sluipverkeer dan in het globale scenario dat doorgerekend werd in fase 118,
omdat de tarieven in fase 2 werden bepaald zodat dit sluipverkeer zoveel mogelijk zou worden
vermeden. Er is slechts heel lokaal een verhoging van autoverkeer waarneembaar. Op andere wegen
in Vlaanderen zijn toenames van autoverkeer op etmaal-niveau verwaarloosbaar.
Bij de grote congestiezone zijn de randeffecten beperkt. Ook buiten de congestiezone geldt er immers
een wegenheffing. Bij de kleine congestiezone ziet men meer effecten aan de randen van de deelzones.
De effecten zijn kleiner dan bij de lokale heffing in fase 1 omdat er in fase 2 ook buiten de kleine
congestiezone een wegenheffing moet betaald worden.
Tijdens de ochtendspits ziet men dat er ook buiten de congestiezone soms een verschuiving is van
verkeer richting het onderliggend wegennet. Het probleem blijft echter lokaal, en is veel minder
uitgesproken dan in het globale scenario in fase 1. De optimalisatie is echter niet altijd toereikend voor
alle situaties. Om deze effecten te vermijden zijn er, afhankelijk van de specifieke situatie, lokale
maatregelen nodig (bv. verkeersremmende maatregelen) of kan er een verfijning van de tarieven
overwogen worden (bv. toepassing van het tarief van een ander wegtype). Verkeersmodellen kunnen
helpen om deze locaties te detecteren bij een eventuele invoering van de wegenheffing, nadat het
wegennet en de tarieven zijn bepaald.

17

Dit is het wegennet met een tarief > 0 in het systeem van de kilometerheffing voor de vrachtwagens > 3,5 ton.
Dat scenario hield een wegenheffing in op alle wegen in Vlaanderen, gedifferentieerd volgens wegtype, voertuigtype en
periode van de dag.
18
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Mate van internalisatie van de externe kosten
Deze afweging focust op de marginale externe kosten van transport. Deze kosten zijn extern omdat de
weggebruiker geen rekening houdt met deze kosten. Ze zijn marginaal omdat het gaat over de
bijkomende kosten veroorzaakt door een extra km. Voor de verschillende beprijsde modi zijn de
volgende externe kosten relevant:
•
•
•
•
•

De marginale externe congestiekosten
De marginale externe kosten van luchtvervuiling en klimaatsverandering
De marginale externe ongevalskosten
De marginale externe geluidskosten
De marginale externe infrastructuurkosten

In de scenario’s met de netto-opbrengsten houdt de tariefbepaling voor de lichte voertuigen rekening
met alle externe kosten categorieën behalve de ongevalskosten19. De marginale externe
infrastructuurkosten zijn klein tot nul voor de lichte voertuigen20.
Gemiddeld gezien worden de externe kosten (met uitzondering van de ongevalskosten)
geïnternaliseerd in de scenario’s met netto-opbrengsten. Indien de infrastructuurkosten niet worden
opgenomen in de wegenheffing bedraagt de graad van internalisatie gemiddeld ongeveer 1. Wel is het
zo dat er gewerkt wordt met gemiddelde tarieven per wegtype, periode, milieuklasse en zone, terwijl
de externe kosten ook binnen de wegtypes, periodes, milieuklassen en zones kunnen variëren,
waardoor sommige weggebruikers een te hoge heffing betalen en anderen een te lage.
Indien men in het scenario met ‘netto-opbrengsten’ de infrastructuurkosten wel aanrekent is de mate
van internalisatie gemiddeld gelijk aan 1,45.
Het scenario zonder infrastructuurkosten is dus gemiddeld een betere benadering van het optimale
scenario voor het internaliseren van de marginale externe milieu- en congestieproblemen. In het
andere geval is er een groter effect op congestie en milieu, maar zijn de kosten voor de weggebruikers
te hoog in vergelijking met de baten voor de maatschappij. Dit komt doordat er een extra tariefelement
wordt opgenomen dat niet varieert volgens tijdstip of congestiezone.
In de ‘budgetneutrale’ scenario’s liggen de tarieven lager en worden mensen daarom gemiddeld
minder geconfronteerd met de externe kosten die zij veroorzaken. De mate van internalisatie is het
laagst in het scenario dat geen onderscheid maakt tussen spits en dal, met een internalisatiegraad
gelijk aan 0,72. In de ‘budgetneutrale’ scenario’s waarin men zowel tijdens de spits als daluren een
wegenheffing betaalt is de internalisatiegraad ongeveer 0,78. Wanneer men enkel tijdens de spitsuren
een wegenheffing betaalt is de internalisatiegraad iets hoger, namelijk 0,83. Dit lijkt in tegenstelling te
zijn met het feit dat in die scenario’s er geen wegenheffing geldt voor allekm gereden in de daluren,
die een groot aandeel uitmaken van het totaal aantal gereden km. De scenario’s zorgen echter wel
voor een groter effect op de congestie tijdens de spitsuren, die de belangrijkste externe kost vormt.

19

De marginale externe ongevalskosten zijn niet opgenomen omdat zij niet vermeld worden in het voorstel tot herziening
van de Europese Tolrichtlijn.
20 Dit in tegenstelling tot de gemiddelde infrastructuurkosten die groter zijn. De marginale externe infrastructuurkosten
komen overeen met de schade aan het wegdek van een extra voertuigkm. Die schade is verwaarloosbaar voor lichte
voertuigen omdat hun aslast miniem is.

Uitrol van een systeem van wegenheffing: tarificatie (OIWP4)
Pagina 26 van 175

Boetemethodologie
De voorgestelde boetemethodologie rust op 2 pijlers:
De boete voor niet-naleving van de wegenheffing dient voldoende hoog te zijn zodat de
resulterende gepercipieerde winst door misbruik klein is ten opzichte van de gepercipieerde
straf.
• Er is een voldoende grote gepercipieerde pakkans.
Het laatste punt (pakkans) wordt behandeld in de technische nota, waar de optimale hoeveelheid
ANPR-camera’s wordt bepaald.
•

Het boetebedrag, de pakkans en effectieve inning van de boete bepalen samen de naleving van de
regel. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat er niet alleen een primair systeem is voor de
wegenheffing, maar ook een secundair systeem dat functioneert voor gebruikers die:
een probleem ervaren met het primair systeem (door eigen toedoen, of door problemen met
het systeem), of
• om eender welke reden niet willen gebruik maken van het primair systeem.
De boete komt dus pas nadat de gebruiker al de mogelijkheid heeft gehad om zich in regel te stellen
via het secundair systeem wanneer hij/zij problemen zou ervaren zoals bv. een lege batterij.
•

Hoogte van de boete
De hoogte van een boete wordt best afgestemd op andere ontheffingen van een zelfde aard, vb. voor
zwartrijden op de trein. Hiertoe werd een overzicht opgesteld voor een selectie van boetesystemen in
binnen- en buitenland. Ook dient de hoogte afgestemd te zijn op het tarief van de wegenheffing,
waarbij de boete niet lager mag zijn dan de wegenheffing voor een lange rit. De boete voor niet
naleving van de wegenheffing dient immers voldoende hoog te zijn zodat de resulterende
gepercipieerde winst door misbruik klein is ten opzichte van de gepercipieerde straf. Hiervoor is het
nodig dat de boete hoger is dan wat (zo goed als) elke gebruiker maximaal aan wegenheffing kan
betalen gedurende een dag, gezien voorgesteld wordt om maximaal 1 boete per dag aan te rekenen
Het wegenheffingstarief zal waarschijnlijk variëren naar:
• Voertuigtype
• Milieuklasse
• Spits- en daluren
• Wegtype
• Zone (bv. congestiezone, stedelijke zone versus buitengebied)
Gebruikers krijgen best dezelfde boete, zodat het hoogste tarief als minimum moet worden genomen.
Neemt men als rekenvoorbeeld een boete van 100 euro, dan kan men stellen dat die hoger/gelijk is
dan 500 km rijden aan 20 eurocent/km. Dit lijkt voldoende om te vermijden dat gebruikers een lange
rit gaan ‘omruilen’ voor een boete, gesteld dat de pakkans voldoende hoog is.
Een boete van 100 euro valt ook in dezelfde grootteorde als soortgelijke boetes en zal dus naar alle
waarschijnlijkheid als fair worden gepercipieerd.
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Overige modaliteiten
Verder worden de volgende modaliteiten uitgewerkt voor het boetesysteem:
•

•
•

•

Aangezien er een secundair systeem wordt voorzien voor weggebruikers die een probleem
ervaren met het systeem, al of niet door eigen toedoen (vergissing, batterij leeg, …) maakt het
boetesysteem geen verder onderscheid volgens het type van de overtreding.
De boetes worden best verhoogd bij herhaalde niet-betaling, bv. 200 – 500 – 1.000 euro. Dit
is zeer gebruikelijk, en wordt ook bij het openbaar vervoer, parkeren etc. toegepast.
Er wordt afgeraden om te werken met een coulance periode waarin men tijdens een bepaalde
periode na de opstart van het systeem geen boetes uitreikt. Er wordt aangeraden om eerder
te focussen op een duidelijke communicatie naar de gebruikers voorgaand aan (en tijdens) de
opstart van het systeem.
Er wordt aangeraden om het aantal boetes dat men op een kalenderdag kan oplopen te
beperken tot één en in de opstartfase het aantal boetes te beperken tot één per week.

Overige elementen in de tariefzetting
De rol van vaste belastingen in de verschoning van het voertuigenpark
Wanneer, men zoals in de scenario’s met netto-opbrengsten, kan gebruik maken van
prijsinstrumenten die voldoende kunnen differentiëren tussen voertuigen op basis van hun
milieukenmerken, dan kan de wegenheffing de rol van de vaste belastingen zoals de BIV en JVB
overnemen voor het sturen van de vergroening van het voertuigenpark.
In het geval van het energieverbruik van voertuigen werd in eerdere studies aangegeven dat er naast
variabele belastingen ook een rol is voor vaste belastingen, omdat mensen bijziend zijn bij hun
aankoopbeslissingen en onvoldoende rekening houden met de voordelen van energiezuinigere
voertuigen op langere termijn. Recent onderzoek geeft echter aan dat de onderschatting van de
toekomstige baten eerder klein is waardoor dit argument voor de vaste belastingen minder belangrijk
is. Indien men dit ruimer bekijkt dan enkel energieverbruik geeft dat onderzoek een indicatie dat men
via de variabele belastingen (brandstofbelastingen en gedifferentieerde wegenheffing) de
weggebruikers voldoende in de juiste richting kan oriënteren bij hun voertuigaankopen.
Om het systeem van de wegenheffing in de scenario’s met netto-opbrengsten eenvoudig te houden
kan men er echter ook voor opteren om voor alle voertuigen (of voor groepen milieuklassen) binnen
eenzelfde voertuigtype dezelfde wegenheffing te hanteren en een vaste voertuigbelasting te
gebruiken om de aankoop van schonere voertuigen te stimuleren. In dat geval kan men best werken
met de JVB, waarbij men jaarlijks geconfronteerd worden met het verschil in kosten. Het verhogen van
de BIV kan ertoe leiden dat mensen hun oude, meer vervuilende voertuigen langer houden.
In de budgetneutrale scenario’s reflecteren de tarieven, afhankelijk van het scenario, de verschillen in
de milieukosten minder volledig. Indien men in die scenario’s de BIV en JVB minimaliseert, zal men de
weggebruikers minder kunnen confronteren met het verschil in milieukosten en is er onvoldoende
sturing mogelijk van hun aankoopgedrag. In dat geval wordt best overwogen om hetzelfde tarief te
hanteren voor alle milieuklassen binnen eenzelfde voertuigtype en de vaste belastingen te gebruiken
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voor de verschoning van het voertuigenpark, waarbij ook de juridische aspecten aan bod dienen te
komen (o.a. dubbele belasting – zie hoofdstuk 5.2 van WP7).
Het behouden van de vaste belastingen is bijkomend relevant in het geval er bv. geen wegenheffing
zou gelden in de dalperiode en er dus een groot aandeel van de gereden km niet onderworpen is aan
een wegenheffing. Ook in scenario’s waarbij slechts in een beperkt deel van Vlaanderen een
wegenheffing wordt ingevoerd, is er omwille van een gelijkaardige reden een rol weggelegd voor vaste
voertuigbelastingen.
In sommige landen worden er (al dan niet tijdelijk) vrijstellingen van wegenheffing gegeven aan
alternatieve voertuigen om de transitie naar die voertuigen te versnellen. Dit kan de milieubaten iets
vergroten, maar valt ten koste van de andere externe kosten, die niet verschillen tussen die voertuigen
en andere voertuigtechnologieën, met congestie als belangrijkste kost. Tevens kan dit een negatieve
impact op het draagvlak hebben.

Afstemming met de LEZ
Voor de voertuigen die in 2030 niet of slechts onder bepaalde voorwaarden zijn toegelaten in de LEZ
hanteren de scenario’s in bepaalde gevallen verschillende tarieven aangezien hun milieu-impact
verschillend is. Daarnaast worden CNG voertuigen in de LEZ op dezelfde manier behandeld als
benzine-voertuigen terwijl de tariefscenario’s geen onderscheid maken volgens euroklasse voor deze
voertuigen.
Dit kan verwarrend zijn voor de automobilisten en een probleem vormen voor het draagvlak. Bijgevolg
dient dit als aandachtspunt te worden meegenomen bij de verdere uitwerking en communicatie over
de tarieven.

Afstemming met andere tolheffingen
De wegenheffing heeft een impact op de (toekomstige) tolinkomsten van personenwagens in de
Kennedytunnel en Oosterweelverbinding21. Dit werd berekend met de spm Vla 4.1.1 voor een
gemiddelde werkweekdag buiten de schoolvakantie. De uitgaven van personenwagens aan deze
tolheffing dalen met 14 à 15 % in de scenario’s met netto-opbrengsten. Dit is te verklaren door een
daling van het aantal passages langs deze verbindingen. In de budgetneutrale scenario’s met een kleine
congestiezone bedraagt de daling 7 à 8 %. Ook de uitgaven aan de tolheffingen voor de vrachtwagens
veranderen licht door een andere routekeuze van de vrachtwagens (zij rijden iets meer langs Brussel
i.p.v. langs Antwerpen): een daling met 1,1 à 1,2 percent in de scenario’s met netto-opbrengsten en
0,6 tot 0,7 % in de twee budgetneutrale scenario’s

Afstemming met de kilometerheffing voor vrachtwagens
De volgende tabel geeft een algemene vergelijking van de kenmerken van de kilometerheffing voor
vrachtwagens van +3,5 ton in Vlaanderen en de wegenheffing. Voor het systeem van de
kilometerheffing beschouwen we daarbij het systeem met de tarieven zoals zij nu gelden en met de
prikkels voor gedragsverandering die de vrachtwagens nu krijgen. Bepaalde opties die mogelijk zijn

21

In de referentiesituatie in 2030 is de tolheffing in de Liefkenshoektunnel gelijk aan nul voor personenwagens.
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voor de tariefzetting voor de vrachtwagens worden nog niet toegepast, bv. het systeem is
gebiedsdekkend, maar enkel op bepaalde wegen zijn de tarieven in Vlaanderen momenteel groter dan
nul.
Algemene vergelijking kenmerken wegenheffing en kilometerheffing
Wegenheffing
Doeleinden

Wegen

Zones
Differentiatie spits/dal

Differentiatie volgens
milieuklasse

De gebruiker betaalt
Internalisering externe kosten
Reductie congestie
Alle wegen, met onderscheid
tussen hoofdwegen,
gewestwegen en lokale wegen
2 zones: meer en minder
congestiegevoelige zone
Ja

Ja
Volgens voertuigtype,
aandrijving/brandstof,
euroklasse

Overige elementen

Kilometerheffing voor
vrachtwagens in Vlaanderen
De gebruiker betaalt
Vergroening vrachtwagenpark
Alle wegen, enkel op subset
van wegen een tarief dat
verschillend is van nul
Heel Vlaanderen; geen zones
Neen
Mogelijkheid tot variatie in
functie van tijdstip wordt
momenteel niet gebruikt
Ja
Volgens euroklasse

Differentiatie volgens mtm

Met de huidige tarieven voor de kilometerheffing dienen dat systeem en een eventuele wegenheffing
niet volledig dezelfde doelstellingen. Ook het wegennet waarop een positieve wegenheffing geldt
verschilt, net als andere factoren in functie waarvan zij de facto gedifferentieerd worden (zones,
tijdstip, mtm).
De verschillende opbouw en invulling van de tarieven leidt tot tarieven bij de wegenheffing die in
bepaalde scenario’s als relatief hoog kunnen beschouwd worden in vergelijking met die van de
kilometerheffing. De voornaamste reden hiervan is dat bij de wegenheffing de kosten van congestie
worden doorgerekend, wat momenteel niet het geval is bij de kilometerheffing. Daar werd een
dergelijke differentiatie nog niet ingevoerd, omdat dit bij afwezigheid van een systeem voor alle
voertuigen, weinig effect zou hebben op congestie.
De verschillende opbouw en invulling van de tarieven van de wegenheffing zelf kunnen ook een
probleem vormen voor het draagvlak van de wegenheffing.
Ook kan men vanuit transporteconomisch en verkeerskundig perspectief argumenteren om de
kilometerheffing op een gelijkaardige manier op te bouwen en in te vullen als de wegenheffing en het
nultarief (voor de wegen waarvoor nu een nultarief geldt) om te vormen naar een positief tarief.
Vrachtwagens dragen immers net als de andere voertuigen bij tot het congestieprobleem en
veroorzaken ook niet alleen externe kosten wanneer zij op het Viapass netwerk rondrijden. Met een
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aanpassing van de kilometerheffing zouden ook de vrachtwagens beter geconfronteerd worden met
de externe kosten die zij veroorzaken en kunnen hun verplaatsingsbeslissingen (aantal, herkomstbestemming, modale keuze, tijdstip, etc.) beter in lijn gebracht worden met wat maatschappelijk
optimaal is, ook wat betreft de routes die zij nemen.
Het aanrekenen van een kilometerheffing op alle wegen heeft implicaties voor de handhaving van dat
systeem. Ook komt het mogelijk de vermindering van het sluipverkeer door de vrachtwagens ten
goede, wat positief is voor het draagvlak (cf. “eerlijkheid van het systeem”). Vanuit het aandachtspunt
om vanuit verkeer-economisch standpunt alle voertuigtypes te onderwerpen aan een wegenheffing,
worden de bestaande vrijstellingen in het kader van de kilometerheffing best geherevalueerd. De
juridische aspecten hieromtrent komen verder aan bod in Werkpakket 7 (Hoofdstuk 3.1.1).
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1 Inleiding

Dit rapport beschrijft het onderzoek dat in fase 2 werd uitgevoerd rond de tarificatie.
Eerst gaan we in op de tariefscenario’s die werden onderzocht in fase 2 van het onderzoek. In deze
fase zijn er verschillende mogelijkheden onderzocht om een gebiedsdekkende heffing te definiëren.
Een overzicht van de verschillende scenario’s en achtergrond bij de manier waarop de scenario’s zijn
opgesteld wordt beschreven in Hoofdstuk 2. Ook wordt de tariefopbouw meer in detail toegelicht en
wordt er ingegaan op de voor-en nadelen van het al dan niet aanrekenen van een starterskost. Bij de
bespreking van de tarieven ligt de focus in dit document op het primair systeem. Het secundair systeem
wordt besproken in het rapport voor WP5.
De effecten van de wegenheffing worden berekend voor 2030 en in vergelijking met een
referentiescenario zonder wegenheffing. De veronderstellingen die ten grondslag liggen aan dat
referentiescenario worden belicht in Hoofdstuk 2.
De scenario’s worden doorgerekend met twee modellen: het TREMOVE model en het strategisch
personenmodel Vlaanderen (spm Vla versie 4.1.1). De verkeersmodellen die worden gebruikt in de
berekeningen hebben elk hun eigen kenmerken (zoals beschreven in een aparte modelnota). Een
overzicht van de modellen wordt gegeven in een aparte modelnota. Bij de interpretatie van de
resultaten die verder in dit rapport worden voorgesteld is het belangrijk om steeds in het achterhoofd
te houden wat de modellen wél en niet mee opnemen in de berekeningen, zoals beschreven in de
modelnota. De resultaten van de twee modellen kunnen t.g.v. de verschillende kenmerken moeilijk
rechtstreeks met elkaar vergeleken worden. Omdat beide modellen hun sterke en zwakke punten
hebben, worden de resultaten hier voor beide modellen gerapporteerd en de verschillende scenario’s
worden binnen dezelfde modelbenadering met elkaar vergeleken.
Het spm Vla versie 4.1.1 simuleren de effecten van de wegenheffingen voor een gemiddelde
werkweekdag buiten de schoolvakantie en gaan uit van een gegeven vraag naar tours22, van een
gegeven herkomst en bestemming van de tours en van eerder beperkte verschuivingsmogelijkheden
in het tijdstip van de verplaatsingen. Daarom zijn de mogelijke aanpassingsstrategieën een
verschuiving in het tijdstip (beperkt), een andere modale keuze en een andere routekeuze. Naast de
toelichting van dit model in de modelnota wordt er nog extra informatie toegevoegd in de bijlage bij
dit rapport.
Voor het vrachtvervoer zijn de aanpassingsstrategieën die werden opgenomen in de modellering voor
dit onderzoek beperkt tot de tijdstipkeuze en de routekeuze.
In vergelijking hiermee kunnen de reizigers in de simulaties met het TREMOVE model – dat opereert
op jaarbasis – ook beslissen om bepaalde verplaatsingen niet te maken (bv. door thuiswerken of
vergaderen op afstand), of om de herkomst en/of bestemming aan te passen. Daarnaast houdt
TREMOVE ook rekening met de mogelijkheden om een ander tijdstip te kiezen, een ander
vervoermiddel of een ander wegtype. Deze analyse wordt evenwel meer op geaggregeerd niveau
22

Een tour bestaat uit meerdere trips. Een trip is één verplaatsing, bijvoorbeeld van thuis naar het werk. Een tour
daarentegen heeft hetzelfde begin- en eindpunt en bestaat dus minstens uit twee trips.
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gemaakt, waardoor er minder geografisch detail beschikbaar is. De wijze waarop de substitutie tussen
de wegtypes wordt weergegeven is daarom verschillend van de wijze waarop dat gebeurt in
netwerkmodellen. Hierdoor kunnen effecten in kleinere deelzones anders zijn.
De resultaten worden voor beide modellen gerapporteerd en de verschillende scenario’s worden
binnen dezelfde modelbenadering met elkaar vergeleken. Het doel is om de afweging te kunnen
maken tussen de voor- en nadelen van de verschillende scenariovarianten.
Hoofdstuk 3 bespreekt de resultaten van het TREMOVE model, terwijl Hoofdstuk 4 ingaat op de
resultaten van het strategisch personenmodel Vlaanderen. In Hoofdstuk 3 wordt ook meer toelichting
gegeven bij de tarieven die in de verschillende scenario’s worden gebruikt, en die afgeleid werden met
behulp van het TREMOVE model.
Hoofdstuk 5 bespreekt de methodologie voor de bepaling van de boetes.
Hoofdstuk 6 geeft tot slot een korte toelichting bij een aantal verdere elementen die relevant zijn voor
de tarificatie.
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2 Tariefscenario’s

2.1 Inleiding
Op basis van de conclusies uit fase 1 werd in fase 2 een gebiedsdekkende wegenheffing diepgaander
onderzocht. In dit rapport worden verschillende invullingen van een dergelijke wegenheffing met
elkaar vergeleken op basis van scenario’s die specifiek gekozen werden om de effecten van
verschillende onderdelen van een wegenheffing in beeld te brengen. De onderzochte tariefscenario’s
zijn dus geen voorafname op de invulling van het systeem bij een eventuele implementatie van een
wegenheffing.
De effecten van de wegenheffing worden bepaald voor het jaar 2030 ten opzichte van de
referentiesituatie voor dat jaar waarin er geen wegenheffing geldt voor de lichte voertuigen.

2.2 De referentiesituatie in 2030
Voor het referentiescenario is er voortgebouwd op scenario’s die eerder met het spm Vla versie 4.1.1
werden uitgerekend voor andere doeleinden. De volgende elementen zijn opgenomen in het
referentiescenario:
•

Een groei van de bevolking met 6,9 % t.o.v. 2013 (op basis van prognoses van Statistiek
Vlaanderen);

•

Een ruimtelijke verdeling conform de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen,
met het aandeel van goed bereikbare locaties zoals in 2013;

•

Een toename van de economische activiteit volgens de prognoses van het Federaal Planbureau

•

Een hogere aantrekkelijkheid van de fiets

•

De netwerken voor het openbaar vervoer zoals in 2013

•

De bestaande kilometerheffing voor de vrachtwagens

•

Voor het wegennet de uitvoering van het toekomstpact Antwerpen (met tolheffing), de
optimalisatie van de R0, en het wegwerken van de missing links. In Antwerpen worden de
volgende tolheffingen opgelegd, zoals in de project-MER Oosterweelverbinding scenario’s
x.x.4 (bv. 1.0.4)
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2.3 Gemeenschappelijke kenmerken van de tariefscenario’s
Alle onderzochte tariefscenario’s voeren een wegenheffing in voor de volgende voertuigen: auto’s,
minibussen, bestelwagens en motorfietsen23.
Het is vanuit verkeerskundig en economisch standpunt sterk aan te raden om alle voertuigtypes mee
te nemen in de wegenheffing (tenzij zij reeds onderworpen zijn aan de kilometerheffing voor zware
voertuigen – zie ook Deel 6.5). Dit niet alleen in het licht van een gelijke behandeling, maar ook om
verschuivingen te vermijden van bv. personenwagens naar bestelwagens (indien deze laatste niet
onder de wegenheffing zouden vallen) of vice versa.
Het al dan niet opnemen van bepaalde voertuigcategorieën kan ook implicaties hebben voor het
draagvlak van de heffing.
De externe kosten verschillen naar voertuigtype. Zo zijn de externe kosten van een motorfietsbv.
anders dan van een personenwagen.
Per voertuigtype kan de wegenheffing volgens verschillende dimensies gedifferentieerd worden om
zo goed mogelijk overeen te komen met de factoren die ten grondslag liggen aan de externe kosten
en andere kosten van transport:
•
•
•

•

•

Type weg: de infrastructuurkosten verschillen volgens wegtype; ook wordt er rekening
gehouden met de capaciteit van de verschillende wegtypes.
Milieuklasse: volgens brandstof/euronorm/CO2-emissieklasse
Locatie: dit onderscheid is belangrijk omdat de congestieproblemen zich scherper
manifesteren in bepaalde gebieden in Vlaanderen dan elders; daarnaast zijn er in meer
dichtbevolkte gebieden meer mensen die getroffen worden door luchtverontreiniging en
geluidshinder
Tijdstip: de congestie verschilt sterk volgens het tijdstip van de dag, ook volgens de aard van
de dag (bv. weekend, verlofdag, werkweekdag buiten schoolvakantie en binnen
schoolvakantie)24
Rijrichting: de congestie kan – afhankelijk van de locatie – sterk verschillen volgens de
rijrichting25.

Alle onderzochte tariefscenario’s differentiëren de wegenheffing in functie van het voertuigtype,
wegtype, milieuklasse en locatie. Alle scenario’s behalve één differentiëren ook volgens tijdstip.
Sommige scenario’s nemen een aspect zeer specifiek mee of net niet. Vooral voor locatie en tijdstip
werden een aantal varianten onderzocht.
Er wordt in de simulaties geen differentiatie opgenomen volgens rijrichting omdat dat sterk locatiespecifiek kan zijn en het onderzoek meer generiek is opgevat. Indien men een dergelijke differentiatie
bij een eventuele invoering van de wegenheffing overweegt, kan die optie best geanalyseerd worden

23

Er wordt geen geen wegenheffing doorgerekend voor autobussen en autocars.
ibidem
25
Zie bv. de jaarlijkse rapporten over de verkeersindicatoren op Vlaamse snelwegen van het Vlaams
Verkeerscentrum.

24
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met het spm Vla versie 4.1.1 dat een onderscheid kan maken volgens rijrichting, terwijl het TREMOVE
model dat niet kan.
Wegtype
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie wegtypes, namelijk hoofdwegen, gewestwegen
(ongeveer alle genummerde wegen) en lokale wegen26.
In fase 1 werd een gebiedsdekkend scenario onderzocht met enkel een wegenheffing op het Viapassnetwerk27. Daaruit is gebleken dat er in dat geval significante verschuivingen optreden van het
hoofdwegennet naar het onderliggend wegennet, waar de verkeerstoename zich niet enkel beperkt
tot gewestwegen, maar men eveneens meer gebruik gaat maken van de lokale wegen. In dit geval
gelden er twee opties:
-

-

Ofwel kiest men ervoor om enkel een wegenheffing op te leggen op het hoofdwegennet. In
dat geval moet men de tarieven voor het hoofdwegennet zo bepalen dat de effecten op het
onderliggend wegennet niet te groot worden. Dit betekent lagere tarieven op het
hoofdwegennet, waardoor het effect op de congestie op het hoofdwegennet zal afnemen.
Hierdoor is deze optie niet aangewezen indien men de congestie substantieel wil verminderen.
Ofwel kiest men ervoor om een wegenheffing in te voeren op het volledige wegennet en de
tarieven zo te bepalen dat de verdeling van de verkeersstromen tussen de hoofdwegen en
onderliggende wegen zo goed mogelijk is. Deze tweede optie is te verkiezen indien men de
congestie wenst te reduceren. Het is deze optie die in fase 2 wordt toegepast.

Gelijkaardige overwegingen gelden indien men ervoor zou kiezen om enkel op de lokale wegen geen
wegenheffing toe te passen. Ook in dat geval zouden de heffingen op de hoofd- en gewestwegen
moeten verlaagd worden om het sluipverkeer onder controle te houden, waardoor de
doeltreffendheid van de wegenheffingen afneemt voor het bestrijden van congestie.
Milieuklasse
Het model onderscheidt een aantal milieuklassen voor de vier voertuigtypes, volgens
brandstof/aandrijving en euronorm.

26

De definitie wordt nader toegelicht in Deel 4.1.
Dit is het wegennet met een tarief > 0 in het systeem van de kilometerheffing voor de vrachtwagens > 3,5 ton,
met name de snelwegen en enkele delen van de gewestwegen.
27
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Tabel 1: Milieuklassen in de tariefscenario’s
Voertuigtype

Brandstof/aandrijving

Auto, minibus en bestelwagen Benzine + LPG + E85

Euronorm
Euro 0
Euro 1-3
Euro 4 en hoger

Diesel

Euro 0
Euro 1-4
Euro 5 – 6dtemp
Euro 6d

ZEV (Zero emissie voertuig)
CNG (Compressed natural gas)28
Motorfiets

Benzine

Euro 0
Euro 1-3

Per euronorm wordt geen bijkomende differentiatie opgenomen volgens de CO2-uitstoot, omdat de
verkeersmodellering gebeurt op basis van de bovenstaande geaggregeerde klassen, en niet op het
niveau van individuele voertuigen. Er werd wel bekeken welke mogelijke indeling er kan gemaakt
worden voor de definitie van de CO2-klassen. Dit wordt besproken in Deel 2.5.1.
Deelgebied in Vlaanderen
Elk scenario onderscheidt twee zones in Vlaanderen, namelijk een meer en minder congestiegevoelig
gebied. De definitie is afhankelijk van het scenario.
•

De meeste scenario’s hanteren een hogere wegenheffing in een grote meer
congestiegevoelige zone in Vlaanderen. De vertrekbasis voor de definitie van die zone is het
referentiescenario voor 2030 zoals doorgerekend met het spm Vla. Op basis van dat
referentiescenario worden de autosnelwegen bepaald die een intensiteit/capaciteitverhouding hebben groter dan 80 % gedurende minstens 1 uur van de dag. Vervolgens wordt
een gebied van 10 km rond die autosnelwegen bepaald. Tot slot worden er aanpassingen
gedaan om zoveel mogelijk een aaneengesloten gebied te bekomen zonder kleine
tussenliggende zones met lager tarief volledig omringd door zone met hoger tarief. Het doel
hiervan is het tegengaan van ongewenst sluipverkeer en het vergroten van de herkenbaarheid
van de zone voor de weggebruikers. De definitie van de zone die hieruit resulteert wordt
voorgesteld in Figuur 1.

28

Dit zijn voertuigen die als CNG-voertuigen zijn geregistreerd in de DIV-databank (d.i. met de code 6 of 15 in het
databankveld [VEHICLE_FUEL_CODE], voor respectievelijk “CNG” of “CNG Bifuel (CNG+Benzine)”).
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Figuur 1:Definitie van de grote congestiegevoelige zone

•

In een aantal budgetneutrale scenariovarianten wordt een kleinere congestiegevoelige zone
gehanteerd. Dat moet toelaten om de budgetneutrale wegenheffing meer te focussen op de
gebieden in Vlaanderen waar de congestie zich het scherpst stelt. Voor de afbakening van de
kleinere congestiezone is er vertrokken van de drie deelzones die in fase 1 werden gebruikt.
Het betreft de deelzones Antwerpen, Gent en Vlaamse Rand. Uit het onderzoek in fase 1 bleek
dat een beprijzing in die deelzones toelaat om een belangrijk deel van de
congestieproblematiek aan te pakken (met de tarieven die in fase 1 werden gehanteerd). Bij
de analyse in fase 1 is echter ook gebleken dat de deelzone Gent eerder te beperkt was
uitgetekend. Het ging om een relatief kleine zone (namelijk het gebied binnen de R4 en N424
en N456) met veel uitwijkingsmogelijkheden voor de auto, waardoor verplaatsingskeuzes
minder fundamenteel moesten herdacht worden. Daarom wordt in fase 2 een meer uitgebreid
gebied gebruikt voor het Gentse. Er is voor geopteerd om het gebied zoveel mogelijk te
definiëren aan de hand van weginfrastructuur (in plaats van bv. gemeentegrenzen), naar
analogie van de zone in en rond Antwerpen. De belangrijkste verschillen met de definitie van
de deelzone Gent in fase 1 zijn:
o De wegen die het gebied uit fase 1 begrensden worden nu mee opgenomen in de zone
(R4 en N424 en N456 bovenaan de zone). De analyse met het spm Vla en de
vergelijking met de zone Antwerpen (waar de R11 niet is opgenomen in de zone) kan
aangeven of er hierdoor problemen worden veroorzaakt in de omliggende gebieden
waarvoor latere aanpassingen aan de zonedefinitie noodzakelijk zijn.
o Aan de westelijke zijde wordt een gebied opgenomen tussen de R4 en de E40. De
begrenzing ligt links van Drongen centrum om sluipverkeer te voorkomen.
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De kleine congestiegevoelige zone bestaat dan uit dezelfde zones als in fase 1 voor Antwerpen
en de Vlaamse Rand en een aangepaste deelzone in en rond Gent. De drie zones die samen de
kleine congestiezone vormen worden weergegeven in Figuur 2. In de scenario’s met de kleine
congestiezone zijn de tarieven gelijk in de drie deelzones. Een alternatief zou kunnen zijn om
een verschillend tarief te bepalen voor elke zone apart om meer in te spelen op de
congestieproblematiek in elke zone. Dit werd niet opgenomen in de analyse om de tarieven zo
eenvoudig mogelijk te houden. Dat impliceert dat de tarieven hoger dan optimaal zijn voor
sommige zones en lager dan optimaal voor andere.
Figuur 2: Definitie van de kleine congestiegevoelige zone
Antwerpen
Gent

Vlaamse Rand

In vergelijking met de lokale heffing in fase 1, wordt in de scenario’s met de kleine congestiezone in
fase 2 ook een wegenheffing opgelegd in de rest van Vlaanderen. Dat is omwille van verschillende
redenen. Enerzijds waren er in fase 1 verschuivingen naar wegen net buiten de lokale beprijzingszones.
Indien er ook daar een wegenheffing geldt, kan men verwachten dat die verschuivingen kleiner zijn.
Anderzijds kwam de lokale heffing uit fase 1 slechts in beperkte mate tegemoet aan de doelstellingen
“de gebruiker betaalt” en de “internalisering van de externe kosten” omdat weggebruikers buiten de
lokale beprijzingszones geen wegenheffing moesten betalen. Doordat men in de scenario’s van fase 2
ook buiten de congestiezone een wegenheffing moet betalen, draagt de wegenheffing beter bij aan
de drie doelstellingen die vooropgesteld worden voor de heffing. .
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In de volgende hoofdstukken wordt de output ook gerapporteerd per deelzone. De “kleine
congestiezone” bestaat dan uit de deelzones “Antwerpen”, “Vlaamse Rand” en “Gent”, zoals
hierboven gedefinieerd. De “rest van de congestiezone” bestaat uit het gebied dat behoort tot de
grote congestiezone maar niet tot de kleine congestiezone. De “rest van Vlaanderen” is het deel van
Vlaanderen dat niet is opgenomen in de grote congestiezone. In de figuren die resultaten weergeven
voor de verschillende deelzones is erover gewaakt om telkens dezelfde schaal te hanteren, zodat de
effecten gemakkelijker kunnen vergeleken worden tussen de deelzones.
In elk van de scenario’s wordt er verondersteld dat er geen wegenheffing geldt in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest of in Wallonië voor de in deze studie onderzochte voertuigen.
Tijdstip van de dag
Alle scenario’s behalve één scenario differentiëren de wegenheffing volgens het tijdstip en voeren een
hogere heffing in tijdens de spitsperiode dan tijdens de daluren. De definitie van de spits- en dalperiode
is afhankelijk van het scenario. Het scenario zonder differentiatie werd opgenomen om te kunnen
duiden wat het belang is van de differentiatie naar tijdstip.
De huidige tolrichtlijn voorziet een congestieheffing gedurende maximaal 5 uur per dag (bij het
lopende herzieningsproces wordt er bijkomend verwezen naar de uren van de dag waarin de
congestieratio 100 % van de capaciteit overschrijdt). De spitsperiode in het spm Vla bestrijkt in totaal
8 uur wanneer de ochtend- en avondspits worden gecombineerd. De periode van maximaal 5 uur
wordt in de tariefscenario’s als centrale definitie beschouwd en de effecten van een langere periode
worden als variant opgenomen.
Om een periode van 5 uur te bepalen, werd er vertrokken van de modelresultaten van het spm Vla
voor het referentiescenario voor 2030 (zie Tabel 2). Voor de verschillende uren van de dag is
uitgerekend wat de verhouding is van de snelheid t.o.v. de free flow snelheid. Het betreft hier gewogen
gemiddelde snelheden, op basis van het aantal autokm op de verschillende wegtypes, in de grote
congestiezone en de rest van Vlaanderen en voor Vlaanderen in zijn geheel.
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Tabel 2: De verhouding van de snelheid ten opzichte van de free-flow snelheid volgens periode van de
dag (referentiesituatie 2030)
Periode in spm Vla
versie 4.1.1

Uren van de dag

Gebied

1

0u-6u

Vlaanderen

1

Grote congestiezone

1

Rest van Vlaanderen

1

2

6u-7u

3

7u-8u

4

8u-9u

5

9u-10u

6

10u-15u

7

15u-16u

8

16u-17u

9

17u-18u

10

18u-19u

11

19u-0u

verhouding t.o.v. free flow
snelheid

Vlaanderen

0,95

Grote congestiezone

0,93

Rest van Vlaanderen

0,98

Vlaanderen

0,79

Grote congestiezone

0,72

Rest van Vlaanderen

0,90

Vlaanderen

0,82

Grote congestiezone

0,76

Rest van Vlaanderen

0,91

Vlaanderen

0,95

Grote congestiezone

0,93

Rest van Vlaanderen

0,97

Vlaanderen

0,94

Grote congestiezone

0,92

Rest van Vlaanderen

0,96

Vlaanderen

0,93

Grote congestiezone

0,91

Rest van Vlaanderen

0,95

Vlaanderen

0,85

Grote congestiezone

0,82

Rest van Vlaanderen

0,91

Vlaanderen

0,84

Grote congestiezone

0,80

Rest van Vlaanderen

0,91

Vlaanderen

0,91

Grote congestiezone

0,88

Rest van Vlaanderen

0,94

Vlaanderen

0,96

Grote congestiezone

0,95

Rest van Vlaanderen

0,98

Bron: Simulaties spm Vla versie 4.1.1 voor referentiesituatie 2030

De verhouding tussen de snelheid en de free flow snelheid voor de verschillende periodes van de dag
die worden opgenomen in het spm Vla is het laagst voor de volgende uren, die in de tariefscenario’s
worden opgenomen in de korte spits:
-

Van 7 tot 9 uur voor de ochtendspits
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-

Van 16 tot 19 uur voor de avondspits

De informatie over deze patronen uit het spm Vla wordt bevestigd door de observaties in het rapport
“Verkeersindicatoren, Vlaamse snelwegen, 2017” van het Vlaams Verkeerscentrum. Figuur 3 geeft de
spreiding over de dag van de voertuigkm per uur van het niet-vrachtverkeer. Dit beeld bevestigt het
patroon dat hierboven werd aangehaald. De figuur geeft ook aan dat er tussen 6u en 7u en tussen 15u
en 16u een sterke groei is van het verkeer en dat er na de piek van 9u en 18u een afname is van het
verkeer, maar dat de verkeersstromen toch nog een tijd belangrijk blijven. Dit is belangrijke informatie
die minder tot uiting komt in Tabel 2 die een samenvatting geeft per uur, en niet bv. per half uur.
Figuur 3: Verkeersprestatie 2017 snelwegen Vlaanderen – niet-vrachtverkeer – spreiding over de dag

Bron: Vlaams Verkeerscentrum, Verkeersindicatoren, Vlaamse snelwegen 2017

Voor de scenariovarianten met een langere spitsperiode wordt de definitie van de spitsperiode van
het spm Vla gebruikt, die 8 uur in totaal bestrijkt en die ook de periode tussen 6u en 7u en die tussen
15u en 16u opneemt waarin er een sterke groei is van de verkeersstromen, en de periode van 9u tot
10u waarin de verkeersstromen nog steeds belangrijk zijn, hoewel zij aan het afnemen zijn. Dit geeft
de volgende definitie van de lange spitsperiode:
-

Ochtendspits van 6u tot 10u
Avondspits van 15u tot 19u

2.4 Overzicht van de tariefscenario’s
Tabel 3 geeft een overzicht van de tariefscenario’s die werden uitgerekend in fase 2, hetzij met
TREMOVE, hetzij met het spm Vla versie 4.1.1, of met beide modellen.
De meeste scenario’s gaan ervan uit dat de inkomsten van de wegenheffing moeten volstaan om de
systeemkosten te dekken en om de inkomsten te compenseren die gederfd worden door de
minimalisering van de BIV en JVB (incl. het wegvallen van de gemeentelijke opdeciemen en de
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aanvullende verkeersbelasting op LPG voertuigen)29. Deze scenario’s worden ‘budgetneutraal’
genoemd, waarbij budgetneutraliteit vanuit de overheid wordt bekeken (niet vanuit het standpunt van
de individuele weggebruiker).
In enkele scenario’s wordt de budgetneutraliteit breder opgevat waarbij de mogelijkheid opengelaten
wordt voor hogere inkomsten van de wegenheffing die kunnen gebruikt worden voor investeringen
en/of flankerend beleid (zie WP8). Naar deze scenario’s worden verder verwezen als de scenario’s met
‘netto-opbrengsten’. Het betreft de eerste drie scenario’s: 1a_KS, 1b_KS en 1b_LS. Deze scenario’s
hanteren een grote congestiezone. Scenario 1a_KS en 1b_KS gaan uit van een korte spits (KS), terwijl
scenario 1b_LS een lange spits (LS) hanteert. Varianten a en b verschillen van elkaar omdat er bij de
berekening van de tarieven in variant a geen rekening wordt gehouden met de infrastructuurkosten,
en in variant b wel.
Bij de budgetneutrale scenario’s wordt in Scenario 3 eenzelfde tarief gehanteerd tijdens heel de dag.
Er wordt dus geen hoger tarief opgelegd in de spitsperiode dan tijdens de daluren. Met dit scenario
wordt er nagegaan in welke mate de differentiatie spits/dal van belang is.
De scenario’s met het nummer 4 in de naam zijn budgetneutrale scenario’s die werken met een kleine
congestiezone. Hiermee wordt nagegaan hoe doeltreffend een budgetneutrale wegenheffing kan zijn
indien men voor de congestiezone enkel de zones met de meeste congestie opneemt. Tevens worden
zo eventuele effecten aan de randen van de zone onderzocht. Merk op dat de scenario’s ervan uit gaan
dat er niet enkel in de congestiezone een wegenheffing is, maar ook erbuiten. Dit verschilt van het
lokale scenario in fase 1 waar er enkel een wegenheffing in een deel van Vlaanderen gold. Voor de
twee varianten van 4a wordt er een wegenheffing voorzien in de spits- en dalperiode. Daarbij worden
een scenario met een korte en lange spits met elkaar vergeleken (4a_KS en 4a_LS). Scenario 4b is
opgenomen om te onderzoeken wat er gebeurt indien men de budgetneutrale wegenheffing zo
construeert dat het effect op de congestie maximaal is. Uit de modelsimulaties met het TREMOVE
model volgt dat dat het geval is als er enkel een wegenheffing wordt geheven in de spitsperiode, zowel
in als buiten de congestiezone.
De scenario’s met het nummer 5 in de naam zijn gelijkaardig aan de scenario’s 4a_KS, 4a_LS en 4b_KS,
maar gaan uit van een grote congestiezone. De vergelijking van die twee sets van scenario’s laat toe
om het effect van de zonedefinitie te onderzoeken en – in vergelijking met Scenario 3 – het effect van
de differentiatie spits/dal.

29

De derving van de gemeentelijke opdeciem op de verkeersbelastingen en de minimalisering van de
aanvullende verkeersbelasting voor LPG-voertuigen worden steeds mee opgenomen in de doorrekeningen met
de verkeersmodellen, ook in de gevallen waarbij dit niet expliciet vermeld wordt.
Wat betreft de behandeling van de aanvullende verkeersbelasting voor LPG-voertuigen adviseert de juridische
analyse om deze belasting te laten bestaan. Het minimaliseren ervan is volgens die analyse niet onmogelijk, maar
niet voor de hand liggend.
In 2017 reden 0,3% van de 3,5 miljoen personenwagens in Vlaanderen op LPG, volgens de transportdatabank
van het Federaal Planbureau. De hypothese over de behandeling van de aanvullende verkeersbelasting heeft
daarom geen consequenties voor de algemene conclusies in dit rapport, maar hebben natuurlijk wel implicaties
voor de kleine groep LPG-voertuigen zelf.
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Tabel 3: Overzicht van de tariefscenario’s
Budgetneutraal?

Congestiegevoelige
zone

1a_KS
1b_KS

Neen

Groot

1b_LS
3

Ja

Groot

4a_KS
4a_LS

Definitie
spits

Excl.
infrastructuurkosten

X

Kort

Incl.
infrastructuurkosten

X

Lang

Incl.
infrastructuurkosten

nvt

Geen differentiatie
spits/dal

Kort

Ja

Klein

5a_KS

Kort

Spm Vla
versie
4.1.1

X
X

X
X

Lang
Kort

Ja

TREMOVE

Kort

4b_KS

5b_KS

Andere kenmerken

X
X

Effect op congestie
maximaal

X
X

Groot
Kort

Effect op congestie
maximaal

X

Het TREMOVE model werd ingezet om de tarieven te bepalen voor alle scenario’s die werden
doorgerekend. Dat model laat toe om via een iteratieve procedure de tarieven voor de wegenheffing
te bepalen in een specifiek budgettair kader en gegeven de doelstelling die men wil bereiken. De wijze
waarop dit is gebeurd zal meer worden besproken in het volgende hoofdstuk. Hierbij lag de focus van
het TREMOVE model op de scenario’s met een korte spits.
Vervolgens werden vier scenario’s doorgerekend met het spm Vla versie 4.1.1. Deze omvatten
Scenario 1b_KS, 1b_LS, 4a_KS en 4a_LS. Met de verdere analyse van de twee varianten van Scenario
1b wordt er gekeken naar een scenario dat bijdraagt tot de drie doelstellingen van de wegenheffing:
het verminderen van de congestie, de internalisering van de externe kosten en het toepassen van het
principe de gebruiker betaalt. Scenario 1b genereert bovendien de hoogste netto-opbrengsten, die bv.
ingezet kunnen worden voor flankerend beleid dat verder gaat dan de minimalisering van de JVB en
BIV. Met de verdere analyse van de twee varianten van Scenario 4a kan men een budgetneutraal
scenario analyseren dat zich evenzeer richt op de drie doelstellingen van de wegenheffing. Daarbij gaat
het om een scenario met een kleine congestiezone, zodat er in een groot deel van Vlaanderen een
lagere wegenheffing geldt, en kan men analyseren in welke mate men de drie doelstellingen kan
realiseren met een kleinere congestiezone. Bovendien kan er onderzocht worden of er ongewenste
effecten optreden aan de rand van de kleine congestiezone.
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Met het spm Vla worden ook varianten onderzocht met een lange spits. Op basis van de tarieven die
met TREMOVE werden afgeleid voor de korte spits, werden de tarieven voor de lange spits benaderend
bepaald (zie verder). Het is belangrijk om op te merken dat hierbij dezelfde tarieven gelden voor de
hele spitsperiode. Een andere mogelijkheid kan zijn om een tarief op te leggen in de korte spits van 5
uur en een ander tarief in de resterende 3 uur van de lange spits, waardoor men kan inspelen op de
verschillen in congestie in die twee deelperiodes van de spits.

2.5 Tariefopbouw
De tariefopbouw wordt toegelicht voor de tariefscenario’s met netto-opbrengsten enerzijds en de
budgetneutrale scenario’s anderzijds.
Zodra er meer zekerheid is over de herziening van de regelgeving op Europees niveau moet er verder
onderzocht worden of er met deze methodologie aan alle Europese vereisten is voldaan. Zolang er
geen herziening van de Europese regelgeving is, is dit alleszins het geval. Ook werd in grote lijnen
rekening gehouden met de beschikbare informatie over het voorstel tot herziening van de Europese
regelgeving. De juridische analyse in WP7 gaat dieper in op de specificaties in het voorstel tot
herziening van de Europese Tolrichtlijn en de implicaties daarvan voor een systeem in Vlaanderen, en
formuleert ook enkele juridische kanttekeningen bij de keuzes die in WP4 zijn gemaakt.

2.5.1 Tariefopbouw scenario’s met netto-opbrengsten
Hierin bespreken we de tariefopbouw voor de Scenario’s 1a en 1b.
De tariefopbouw is best gelijkaardig voor de verschillende voertuigtypes die worden onderworpen aan
de wegenheffing. Het toepassen van een gelijkaardige aanpak voor de verschillende voertuigtypes
zorgt voor een eerlijke verhouding van de tarieven van de voertuigtypes t.o.v. elkaar. Merk op dat de
vrachtwagens buiten deze studie vallen.
Het tarief bestaat uit de volgende componenten:
• Infrastructuurkost (enkel in Scenario 1b)
• Systeemkost
• Kost van geluidshinder
• Kost van de uitstoot van broeikasgassen
• Kost van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen
• De marginale externe congestiekost (MECK) in het nieuwe verkeersevenwicht met
wegenheffing
• Correctie voor reeds betaalde variabele belastingen, met name de accijnzen op brandstof
Elk van deze elementen wordt hieronder kort toegelicht. Ze zijn alle uitgedrukt per voertuigkm.
Bij de formules die worden opgenomen worden de volgende indices gebruikt:
•
•
•
•
•

w: wegtype (hoofdwegen, gewestwegen, lokale wegen)
z: zone (congestiezone, rest van Vlaanderen)
t: tijdstip (spits, dal)
v: voertuigtype (auto, minibus, bestelwagen, motorfiets)
b: brandstof of aandrijving (benzine/LPG/E85, diesel, ZEV of CNG)
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•
•

m: milieuklasse (op basis van euronorm)
p: luchtverontreinigende stoffen (NOx, NMVOS, SO2, PMcoarse en PM2,5 (PMcoarse wordt
gedefinieerd als het verschil tussen PM10 en PM2,5)

Infrastructuurkost
Element in tariefformule: infrastructuurkost_per_kmw,v
De infrastructuurkost wordt gedifferentieerd volgens het voertuigtype en het wegtype. Het bedrag per
voertuigkm wordt berekend op basis van alle kosten die gepaard gaan met de bouw en onderhoud van
de infrastructuur die betrekking hebben op de voertuigen onderworpen aan de wegenheffing. Dit is
dus veel meer dan bv. enkel onderhoud of slijtage aan de toplaag van het wegdek. Artikel 7ter.2 van
de Tolrichting zegt hierover “De in rekening te brengen kosten hebben betrekking op het net of het
gedeelte van het net waarop infrastructuurheffingen worden toegepast en de voertuigen die aan deze
heffingen zijn onderworpen.” De richtlijn heeft weliswaar enkel betrekking op vrachtwagens, maar
door dezelfde methode te gebruiken behouden we consistentie met de methode die ook al voor de
kilometerheffing voor de vrachtwagens gebruikt is.
De kosten voor bouw en onderhoud worden zeer ruim opgevat. De gewogen gemiddelde
infrastructuurkost is gerelateerd aan de kosten van de bouw, de exploitatie, het onderhoud en de
ontwikkeling van het betrokken infrastructuurnet. De gewogen gemiddelde infrastructuurkost mag
eveneens een rendement op het kapitaal en/of een winstmarge op grond van de marktvoorwaarden
omvatten.
De in rekening te brengen kosten hebben betrekking op gedeelte van het wegennet waarop
infrastructuurheffingen worden toegepast en de voertuigen die aan die heffingen zijn onderworpen.
Infrastructuurkosten moeten dus apart berekend worden per groep van wegen die men eenzelfde
tarief wil geven. Cijfers zijn enkel voorhanden voor de volgende types: autosnelwegen, andere
gewestwegen en gemeentewegen. De berekening werd dan ook voor die 3 types uitgevoerd.
De nieuwwaarde van de infrastructuur werd berekend en op correcte wijze afgeschreven over de
levensduur van elke component.
Tabel 4 geeft alle componenten en de bijbehorende levensduur.
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Tabel 4: Componenten en levensduur Infrastructuurkosten
Component
Levensduur
Component
Grondkosten (onteigening)
oneindig
EM-installaties
Grondwerken
40
Verlichting + verkeerslichten
Minder hinder maatregelen
40
DVM plan
bouw
Werfsignalisatie tijdens bouw
40
Fietspaden
Communicatie bouw
40
Verkeersmanagement
Kunstwerken
80
Groenonderhoud
Wegdek inclusief structureel
20-40
Netheid (afval)
onderhoud
Borden, signalisatie, markering
20
Winterdienst
Afschermende constructies
40
Handhaving
Parkings
40
Missing links
Waterhuishouding
40
Studiewerken
Personeel, voert., gebouwen
Milderende maatregelen
40
overheid
Geluidswerende maatregelen
40
BTW 21%

Levensduur
20
30
20
30
20
20
20
20
20
30
40
40

De kosten voor elke component werden berekend op basis van cijfers van AWV, en op basis van
kengetallen uit de literatuur, gecombineerd met de GIS-kaarten van het wegennet voor elk van de 3
types wegen (autosnelwegen, overige gewestwegen, gemeentewegen).
De infrastructuurkosten werden vervolgens op de juiste manier gealloceerd aan de voertuigen. De
infrastructuurheffing mag variëren per voertuigtype indien gewenst, als het redelijkerwijze kan
worden onderbouwd door verschillende infrastructuurkosten te berekenen. Om de allocatie naar de
voertuigtypes te maken, waren data voorhanden voor personenwagens, en drie gewichtsklassen van
vrachtwagens. De allocatie aan voertuigen gebeurde op drie manieren, afhanhelijk van het type
kosten.
•

•

•

Allocatie volgens het aantal voertuigen: de kosten worden evenredig verdeeld over het aantal
voertuigen op de weg. Dit wordt gebruikt voor de kosten waarbij de grootte van het voertuig
niet ter zake doet, maar enkel het feit dat het voertuig zich op de weg bevindt: verlichting,
groenonderhoud, telematica, signalisatie, communicatie.
Allocatie volgens inname van de ruimte op de weg (volgens personenautoequivalent): de
kosten worden evenredig verdeeld over de ruimte de voertuigen innemen op de weg.
Vrachtwagens tellen daarin voor meer mee dan personenwagens. Dit wordt gebruikt voor de
meeste kosten.
Allocatie volgens gewicht: de kosten worden evenredig verdeeld over het gewicht van de
voertuigen op de weg. Dit wordt gebruikt voor dragende constructies: de kosten voor
kunstwerken, en een deel van de kosten voor het wegdek.

Op basis van deze benaderende inschatting worden voor de lichte voertuigen infrastructuurkosten van
3 eurocent per voertuigkm opgenomen voor de autosnelwegen en 4 eurocent per voertuigkm voor de
overige gewestwegen. De berekening voor de gemeentewegen gaf een hoger cijfer, maar hier werd
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afgetopt op hetzelfde cijfer als voor de overige gewestwegen (4 eurocent). De reden is dat
gemeentewegen ook een ontsluitende functie hebben, en niet enkel een verkeersfunctie. Bovendien
waren er voor de gemeentewegen niet altijd voldoende data om een nauwkeurige berekening te
maken. Uit voorzichtigheid werd het bedrag dus gelijkgesteld aan het lagere cijfer van de overige
gewestwegen.
Het is aanbevolen om een meer gedetailleerde berekening te maken op basis van de op dat moment
meest recente informatie op het moment dat het voornemen voor een wegenheffing wordt
genotificeerd bij de Europese Commissie, indien er tegen dan een richtlijn is die bepalingen oplegt voor
licht vervoer. Deze berekening omvat de meest recente cijfers over het wegennet en de bijbehorende
kosten.

Systeemkost
Element in tariefformule: systeemkost_per_kmv
Deze wordt bepaald op basis van de kosten van het systeem dat wordt ingericht voor de implementatie
en handhaving van de wegenheffing. De hoogte van deze kosten werd ingeschat in WP5 en WP9.
Indien het systeem daadwerkelijk geïmplementeerd wordt, zal de uiteindelijke kostprijs blijken uit het
aanbestedingsproces.
De systeemkost is benaderend bepaald aan de hand van de resultaten in WP5 en WP9. Dit bedrag was
in eerste instantie geschat op 1 cent per voertuigkm, maar werd later bijgesteld naar beneden op basis
van de marktconsultatie en meer gedetailleerde berekeningen in WP6. Hierbij werd de berekening
genomen waarbij een wegenheffing op het gehele wegennet wordt ingevoerd, en de kosten worden
verdeeld over alle voertuigen de onderworpen aan de heffing.
Een bedrag van 0,8 cent per voertuigkm wordt opgenomen voor alle voertuigen onderworpen aan het
systeem.

Kosten van geluidshinder
Element in tariefformule: geluidskost_per_kmv,b
De kosten van geluidshinder worden gedifferentieerd volgens aandrijvingstype. Het bedrag per
voertuigkm is gebaseerd op Delhaye et al. (2017). Voor ZEV’s (zero emissie voertuigen) is op aangeven
van het Departement Omgeving gelijkgesteld aan nul30, voor de andere voertuigen is het gelijkgesteld
aan 1,25 eurocent/km31.

30
In dit geval zou men ook een positieve geluidskost kunnen opnemen omdat vanaf ongeveer 70 km/u de
rolgeluiden het geluid van een verbrandingsmotor overstijgen. De geluidskost zou dan lager zijn dan die van
conventionele voertuigen.
31
Delhaye et al. (2017) maken voor de kosten van geluidshinder geen verder onderscheid tussen verschillende
voertuigtypes, hoewel er wordt aangegeven dat de kosten wel kunnen verschillen tussen bv. benzine-en
dieselauto’s, of tussen hybride en niet-hybride voertuigen.

Uitrol van een systeem van wegenheffing: tarificatie (OIWP4)
Pagina 48 van 175

Kosten van de uitstoot van broeikasgassen
Element in tariefformule:
gemiddelde_TTWemissie_CO2eq_per_kmv * kost_per_eenheid_emissie_CO2eq
De kost van de CO2eq-uitstoot wordt berekend door de tank-to-wheel (TTW) CO2eq-emissie per
voertuigkm te vermenigvuldigen met de kost per eenheid CO2eq-uitstoot. De gemiddelde tank-to-wheel
CO2eq-uitstoot per voertuigklasse werd gebruikt32. De berekening op basis van de TTW emissies is
volgens de richtlijnen voor de emissie-inventaris van broeikasgassen. De well-to-tank emissies worden
daarin toegewezen aan de sectoren waar deze emissies plaatsvinden.
Per euronorm of brandstofklasse wordt geen bijkomende differentiatie opgenomen volgens de CO2uitstoot. Merk op dat via de huidige brandstofbelastingen de CO2-kosten reeds impliciet worden
aangerekend (zie OESO, Taxing Energy Use 2018). De modellering in TREMOVE gebeurt ook op basis
van de bovenstaande geaggregeerde klassen, en niet op het niveau van individuele voertuigen, terwijl
de spm Vla de keuze van voertuigtechnologie niet modelleren. De modellen worden ook niet ingezet
om de effecten in de jaren na de invoering van de wegenheffing te simuleren.
Indien men bij een eventuele implementatie van de wegenheffing toch bijkomend wil corrigeren voor
de CO2-emissies, kan dat via een tariefelement op basis van de CO2-klasse. Hierbij kan gewerkt worden
met het emissiecijfer op het inschrijvingsbewijs voor het individuele voertuig of met verschillende
klassen van CO2 uitstoot, zoals bv.:
• Klasse 1: tem 50 g/km CO2
• Klasse 2: tem 95 g/km CO2
• Klasse 3: hoger dan 95 g/km CO2
Bij een eventuele CO2-differentiatie moet nagegaan worden wat de definitieve richtlijnen hierover zijn
bij de herziening van de Europese Tolrichtlijn als die ook betrekking zou hebben op lichte voertuigen.
De kost per ton CO2eq-uitstoot is gebaseerd op de waarde uit de recente update van het Europese
Richtlijnenboek voor de externe kosten van transport33. Een waarde uit de range van waarden voor de
langere termijn kosten werd toegepast, namelijk 160 euro per ton CO2eq, wat de lagere waarde is uit
deze range. Dit is hoger dan de centrale waarde uit de vorige versie van het Richtlijnenboek (100 euro
per ton CO2eq) en de waarde die in Delhaye et al. (2017) gebruikt werd.

Kosten van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen
Element in de tariefformule:
∑p emissie_polluent_per_kmp,w,t,v,b,m * kost_per_eenheid_emissiep,w

32

De volgende tank-to-wheel emissiefactoren werden gebruikt: 107 g/km voor motorfietsen, 148 g/km voor
auto’s en 231 g/km voor bestelwagens en minibussen (op basis van de doorrekeningen van Vito in het kader van
het Luchtbeleidsplan 2030 https://www.lne.be/luchtverontreining-vlaamse-plannen; scenario BAU-S0REF).
33
van Essen, H., L. van Wijngaarden, A. Schroten, D. Sutter, C. Bieler, S. Maffii, M. Brambilla,D. Fiorello, F. Fermi,
R. Parolin & K. El Beyrouty (2019), Handbook on the external costs of transport, Version 2019, study for the
European Commission, DG MOVE (https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/studies/internalisationhandbook-isbn-978-92-79-96917-1.pdf)

Uitrol van een systeem van wegenheffing: tarificatie (OIWP4)
Pagina 49 van 175

Dit deel van het tarief wordt bepaald door voor de verschillende polluenten de emissies per km te
vermenigvuldigen met de monetaire kost per eenheid emissie. Dit wordt gesommeerd voor alle
polluenten. Daarbij worden de volgende polluenten opgenomen: NOx, NMVOS, SO2, PMcoarse en PM2,5.
In de scenario’s met de netto-opbrengsten wordt het bedrag gedifferentieerd volgens voertuigtype,
aandrijvingstype/brandstof en euroklasse. Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende
milieuklassen die opgenomen zijn.
De emissies per km, zowel uitlaat als niet-uitlaatemissies, van de verschillende polluenten zijn
gebaseerd op de cijfers van het Departement Omgeving (scenario BAU-S0REF ontwerp
Luchtbeleidsplan 2030)34. Er wordt gewerkt met de gewogen gemiddelde waarde voor elke
milieuklasse (op basis van de aandelen van de euronormen in het aantal km per milieuklasse in 202535).
De kost per ton uitstoot is gebaseerd op de waarde in Delhaye et al. (2017) en neemt toe volgens de
reële groei van het bbp per capita tegen 2030, zoals bepaald in de vooruitzichten van het Federaal
Planbureau.
Voor dieselvoertuigen werd daarnaast op basis van input van het Departement Omgeving een
bijkomende kost aangerekend36. De motivatie daarvoor is als volgt:
• Recente wetenschappelijke inzichten rond gezondheidsimpact van NO2 zijn nog niet
doorvertaald in het Europese “richtlijnenboek” voor de monetaire waardering van de
gezondheidseffecten (als onderdeel van de externe kosten)
• In Vlaanderen zijn er nog steeds overschrijdingen van de NO2- norm.
• Een aanscherping van de WHO advieswaarde voor NO2 wordt verwacht.
• De Vlaamse overheid wenst de recente inspanning rond de ontdieselijking te behouden.
Dit leidt tot de volgende kosten van luchtverontreiniging (Tabel 5).

34

gebaseerd op de doorrekeningen van Vito in het kader van het Luchtbeleidsplan 2030
https://www.lne.be/luchtverontreining-vlaamse-plannen
35
Een weging op basis van de aandelen van 2030 zou leiden tot iets lagere waarden. Er werd geopteerd voor een
weging op basis van 2025 om te reflecteren wat de waarde van de luchtverontreinigingskosten zou zijn indien
de wegenheffing in 2025 zou ingevoerd worden.
36
Het Departement Omgeving geeft aan dat euro 5-6dtemp dieselauto’s een luchtverontreinigingskost hebben
die 1 eurocent/km hoger is dan de beste klasse benzine auto’s en dat die extra kost 0,5 eurocent/km bedraagt
voor de euro 6d diesel auto’s. Voor de bestelwagens/minibussen wordt de extra luchtverontreinigingskost voor
de 5-6dtemp voertuigen op 1,5 eurocent/km gezet in vergelijking met de meest recente benzine voertuigen en
voor de euro 6d voertuigen 1 eurocent hoger.
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Tabel 5: Kosten van luchtverontreiniging per voertuigtype, brandstof/aandrijving en euronorm
Voertuigtype
Auto

Brandstof/aandrijving
Benzine + LPG + E85

Diesel

Euronorm
Euro 0

3,7

Euro 1-3

0,9

Euro 4 en hoger

0,5

Euro 0

7,8

Euro 1-4
Euro 5 – 6dtemp
Euro 6d

Bestelwagen, minibus

3
1,5
1

ZEV

0,4

CNG

0,4

Benzine + LPG + E85

Diesel

Motorfiets

Kost luchtvervuiling
(eurocent/km)

Euro 0

3,7

Euro 1-3

0,9

Euro 4 en hoger

0,6

Euro 0

11,1

Euro 1-4

3,8

Euro 5 – 6dtemp

2,1

Euro 6d

1,6

ZEV

0,5

CNG

0,6

Benzine

Euro 0

2,3

Euro 1-3

0,7

Marginale externe congestiekost
Element in tariefformule:
ݐݏ݇݁݅ݐݏ݁݃݊ܿ_݁݊ݎ݁ݐݔ݁_݈݁ܽ݊݅݃ݎܽܯ௪,௭,௧,௩
߲݉݇_ݎ݁_݆݀݅ݐݏ݅݁ݎ௪,௭,௧,௩ᇱ
=
∗ ݇݉௪,௭,௧,௩ ᇲ ∗ ݆݀݅ݐ_݁݀_݊ܽݒ_݁݀ݎܽܽݓ௩ ᇲ ,௧
߲݇݉௪,௭,௧,௩
௩ᇱ

Op basis van de transporteconomische literatuur is de marginale externe congestiekost (MECK) het
relevante concept voor een correcte beprijzing van het wegverkeer. Dit is de kost van de extra
vertraging die een bijkomende voertuigkm veroorzaakt voor de andere weggebruikers (incl. de
voertuigen die niet onder de wegenheffing vallen). In de scenario’s met de netto-opbrengsten wordt
het effect van een extra voertuigkm op de snelheid van de andere weggebruikers bepaald aan de hand
van verkeersmodellen. De waarde van de tijd voor de verschillende weggebruikers is gebaseerd op
Delhaye et al. (2017) met een correctie voor de groei van het bbp per capita tegen 2030 en wordt
samengevat in de volgende tabel.
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Tabel 6: Waarde van de tijd – TREMOVE model (euro/uur)
Vervoermiddel
Woon-werk
Zakelijk
Fiets
11,9
28,7
Bus
10,0
19,3
Personenwagen
11,9
28,7
Trein
14,8
20,3
Bestelwagen
36,4
Lichte vrachtwagen
15,3
Zware vrachtwagen
5,7

Overig
9,7
7.7
9,7
9,0

Men dient er rekening mee te houden dat het invoeren van een wegenheffing een effect heeft op de
keuzes die de transportgebruikers maken en dat de marginale externe congestiekost in de situatie mét
wegenheffing verschillend zal zijn van die in de situatie zonder wegenheffing. Daarom is het niet
aangewezen om het huidige niveau van de marginale externe congestiekost op te nemen in de
tariefbepaling. Het tarief wordt best iteratief berekend aan de hand van een verkeersmodel, waarbij
er rekening gehouden wordt met de gedragsverandering van de transportgebruikers en waarbij het
tarief wordt bepaald op basis van het congestieniveau in het nieuwe evenwicht mét wegenheffing.
In de scenario’s met netto-opbrengsten werd het TREMOVE model gebruikt om het tarief voor de
correctie van de congestiekost te bepalen, rekening houdend met de andere tariefcomponenten die
hierboven besproken werden.
Het tarief wordt gedifferentieerd volgens het voertuigtype, de zone waarin men rondrijdt (meer of
minder congestiegevoelige zone), het wegtype (hoofdwegen, gewestwegen en lokale wegen) en het
tijdstip van de dag (spits of dal).

Correctie voor bestaande variabele belastingen
Element in tariefformule:
– brandstof/energieverbruik_per_kmv,b,m * accijnsb
De tariefbepaling in de scenario’s met netto-opbrengsten houdt rekening met een deel van de
variabele belastingen die men reeds per km betaalt, en met name met de accijns op brandstof, die kan
gezien worden als een (impliciete) belasting op de CO2-uitstoot. De som van de voorgaande
componenten wordt daarom verminderd met het bedrag aan accijnzen dat men betaalt per km37.

37

In alle tariefscenario’s worden de BIV en JVB geminimaliseerd. Omdat die niet meer betaald worden, worden
zij hier niet in mindering gebracht. De belangrijkste andere belastingen die men betaalt zijn de btw op de aankoop
van het voertuig en die op de brandstof. De btw is niet meegenomen in deze correctie omdat het gaat om een
algemene financierende belasting, die geheven wordt op de meeste goederen en diensten, en de aankoop van
voertuigen en brandstof onderworpen is aan de standaardtarieven. Voor de btw op aankoop is een bijkomende
reden dat deze niet gerelateerd is aan het gebruik dat men maakt van een voertuig. Voor een andere benadering
waarbij de btw wel mee werd opgenomen, verwijzen we bv. naar Breemersch et al. (2018), Onderzoek
belastingen op arbeid verschuiven naar milieu, Eindrapport voor: Vlaamse Overheid, Departement Omgeving.
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Het energieverbruik per km is gebaseerd op cijfers van het Departement Omgeving (scenario BAUS0REF Ontwerp Luchtbeleidsplan 2030)38. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen voertuigtype,
aandrijving/brandstof en euronorm.

Globale tariefformule scenario’s met netto-opbrengsten
Samenvattend volgt hieruit de volgende globale tariefformule voor de scenario’s met nettoopbrengsten, op basis van de verschillende elementen die hierboven besproken werden (6) .
Tabel 7: Globale tariefformule voor scenario’s met netto-opbrengsten
Element

Tarief per voertuigkmw,z,t,v,b,m

Infrastructuurkost
(enkel Scenario 1b)

infrastructuurkost_per_kmw,v

Systeemkost

+ systeemkost_per_kmv

Geluidskost

+ geluidskost_per_kmv,b

Kost
broeikasgasemissies

+ gemiddelde_TTWemissie_CO2eq_per_kmv *
kost_per_eenheid_emissie_CO2eq

Kost
luchtverontreiniging

+ ∑p emissie_polluent_per_kmp,w,t,v,b,m * kost_per_eenheid_emissiep,w

Marginale externe
congestiekost

+

Correctie voor
bestaande variabele
brandstofbelastingen

– brandstof/energieverbruik_per_kmv,b,m * accijnsb

߲݉݇_ݎ݁_݆݀݅ݐݏ݅݁ݎ௪,௭,௧,௩ᇱ
∗ ݇݉௪,௭,௧,௩ ᇲ ∗ ݆݀݅ݐ_݁݀_݊ܽݒ_݁݀ݎܽܽݓ௩ ᇲ ,௧
߲݇݉௪,௭,௧,௩
௩ᇱ

2.5.2 Tariefopbouw budgetneutrale scenario’s
De tariefopbouw voor de budgetneutrale scenario’s wordt geïllustreerd aan de hand van Scenario
4a_KS.
Scenario 4a_KS gaat uit van een budgetneutrale invoering van de wegenheffing. Dit betekent dat de
inkomsten van de wegenheffing moeten volstaan om de systeemkosten te dekken en om het
oorspronkelijke bedrag van de jaarlijkse verkeersbelasting en belasting op de inverkeersstellling, die
geminimaliseerd worden, te verwerven.
In scenario 4a_KS gebeurt de bepaling van de tarieven in meerdere stappen.
•

In een eerste stap worden de tarieven op dezelfde manier bepaald als in de scenario’s met
netto-opbrengsten, maar zonder rekening te houden met de infrastructuurkosten. Ook houdt
de tariefbepaling er rekening mee dat de meer congestiegevoelige zone in Scenario 4a_KS

38

gebaseerd op de doorrekeningen van Vito in het kader van het Luchtbeleidsplan 2030
https://www.lne.be/luchtverontreining-vlaamse-plannen
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•

•

•

kleiner is dan die scenario’s, wat leidt tot andere (hogere) congestiekosten zowel in de
congestiezone als er buiten.
De inkomsten uit deze eerste stap worden vergeleken met het bedrag aan inkomsten dat moet
behaald worden in het budgetneutraal scenario. Dit leidt tot de noodzaak om de inkomsten te
verminderen.
De tarieven uit de eerste stap worden daarom vervolgens naar beneden herschaald. Dit
gebeurt in een iteratief proces in het TREMOVE-model waarbij er rekening gehouden wordt
met het effect van de lagere tarieven op de congestie in de twee zones (congestiezone versus
rest van Vlaanderen) en op de verschillende wegtypes. Hierdoor wordt het effect op congestie
geoptimaliseerd, gegeven het budgetneutraal kader waarin er gewerkt wordt. Het gevolg
hiervan is dat de tarieven niet in dezelfde mate dalen op alle wegtypes.
In de andere budgetneutrale scenario’s worden de tarieven op een analoge manier bepaald,
rekening houdend met de kenmerken van de scenario’s, met name: de grootte van de
congestiezone, of er een differentiatie is tussen spits en dal, en of het effect op de congestie
wordt gemaximaliseerd of niet.

2.6 Starterskost
De mogelijkheid bestaat om een starterskost aan te rekenen naast de wegenheffingom de korte
autoritten te ontmoedigen. Als argument hiervoor wordt aangehaald dat er voor korte ritten veel
alternatieven bestaan, zodat mensen die gemakkelijk kunnen vermijden, en dat deze ritten bij een
koude start van het voertuig gepaard gaan met hogere emissies van sommige polluenten39. Daarbij
dient opgemerkt te worden dat niet alle korte ritten met een koude motor worden gereden, nl. niet
als men een korte rit maakt kort nadat men de auto voor een langere rit heeft gebruikt.
Volgens het OVG (editie 5.3) staan verplaatsingen van 5 km of minder in voor iets meer dan 41 % van
de verplaatsingen als autobestuurder en korte verplaatsingen van 3 km of minder voor ongeveer 27 %
(Tabel 8). Deze aandelen zijn een eerste indicatie van het aandeel van de verplaatsingen met de auto
waarvoor een eventuele starterskost zou gelden, afhankelijk van de afstand of gereden tijd waarvoor
een starterskost zou gelden. Als men kijkt naar het aandeel van deze afstandsklassen in het aantal
afgelegde km als autobestuurder, dan zijn de aandelen kleiner, namelijk respectievelijk ongeveer 7 %
en 3 %.
Tabel 8: Aandeel van korte afstandsklassen in het gemiddeld aantal verplaatsingen en afgelegde km
per persoon per dag voor autobestuurders
Aandeel in verplaatsingen

autobestuurder

Aandeel in km

3 km of minder

5 km of minder

3 km of minder

5 km of minder

26,7%

41,2%

3,0%

6,9%

Bron: op basis van OVG 5.3, tabellenrapport Tabel 80 en 128

39

De emissiefactoren die hierboven gebruikt zijn bij de bepaling van de kosten van luchtverontreiniging zijn een
gewogen gemiddelde van emissies bij een koude en warme start. Bij de bepaling van de koude start emissies
moet daarom een ratio worden toegepast t.o.v. die gewogen gemiddelde emissiefactor.
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Een starterskost kan bv. de vorm aannemen van een minimum bedrag per verplaatsing, een vaste kost
bij de start van een rit of een hogere heffing voor de eerste X afgelegde kilometers. Vanuit technisch
oogpunt kunnen dergelijke oplossingen geïmplementeerd worden, zij het dat dit een extra
complexiteitsgraad in het systeem inbouwt.
Een koude start leidt tot hogere emissies van luchtverontreinigende stoffen. In de tariefscenario’s die
we doorrekenen is het aandeel van deze kosten in de tarieven echter klein, vooral tijdens de spits,
waardoor het tarief bij een koude start slechts beperkt zou verhogen. Bij een laag bedrag van de
starterskost kan men verwachten dat deze slechts weinig effect zal hebben, waardoor de toegevoegde
waarde van deze extra modaliteit klein zal zijn.
Bij een hoger aangerekende waarde voor de opstartkost dient men erover te waken om geen hogere
kosten aan te rekenen dan wat er kan gerechtvaardigd worden voor de internalisering van de externe
kosten. Bovendien kunnen er dan ongewenste effecten optreden, bv. dat men de motor laat draaien
tussen twee korte ritten. Ook is het onzeker of de weggebruikers een starterskost aanvaardbaar vinden
(bv. bestuurders die stoppen om te tanken of om een persoon af te zetten aan een station, en hierbij
hun auto enkele minuten uitschakelen, worden bestraft (afhankelijk van de gekozen oplossing); auto’s
met start/stopsystemen). Om deze problemen op te lossen wordt er dan best een extra modaliteit
ingevoerd, waarbij bv. maximaal één maal per uur een starterskost wordt aangerekend. Deze extra
modaliteit maakt het systeem echter ingewikkelder voor de weggebruikers en kan negatieve
implicaties hebben voor het draagvlak. Omwille van die redenen is er geen starterskost opgenomen in
de tariefscenario’s en wordt er ook geadviseerd om bij een eventuele implementatie van een
wegenheffing geen starterskost op te nemen. Indien men dit toch zou overwegen, wordt het advies
gegeven om zeker ook de implicaties voor het draagvlak nader te onderzoeken.
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3 Modelsimulaties TREMOVE

3.1 Inleiding
De berekeningen met TREMOVE in fase 2 gebeurden voor het jaar 2030. Hierbij werd er voor de
referentiesituatie in dat jaar zoveel mogelijk afgestemd met de cijfers uit het spm Vla versie 4.1.1.
Alle resultaten gelden voor een volledig kalenderjaar. Alle scenario’s die werden uitgerekend met
TREMOVE hanteren een korte spitsperiode van 5 uur, die bestaat uit twee uren in de ochtendspits (79u) en drie uren in de avondspits (16-19u).
TREMOVE rekent met verschillende vervoerswijzen en voertuigtypes. Voor de rapportage zijn een
aantal categorieën samen genomen, resulterend in Tabel 9. In de tabel wordt ook aangegeven welke
vervoerwijzen beprijsd worden in de scenario’s. Dit is geen voorafname op latere beslissingen, wel
geeft het weer hoe de simulaties met het model gebeurden. Bij de interpretatie van de resultaten
moet dit in het achterhoofd gehouden worden.
Tabel 9: Gerapporteerde vervoerswijzen in TREMOVE
Personenvervoer
auto
heffing
alle types personenwagens
minibus
heffing
bestelwagens die voor personenvervoer worden gebruikt
trein
geen heffing
alle types reizigerstreinen
lijnbus/tram geen heffing
alle bussen en tram die voor het openbaar vervoer worden
gebruikt
motorfiets
heffing
motorfietsen
te voet /
geen heffing
voetgangers, fietsers, bromfietsers
fiets
autocar
geen heffing
alle reisbussen, andere bussen dan openbaar vervoer
Goederenvervoer
bestelwagen heffing
alle types bestelwagens (< 3,5 ton) voor goederenvervoer
vrachtwagen (Viapass
alle types vrachtwagens (> 3,5 ton) voor goederenvervoer
heffing)

In wat volgt bespreken we eerst de tarieven die werden afgeleid met het TREMOVE model voor de
verschillende tariefscenario’s. Dit betreft de tarieven voor de gemiddelde auto, bestelwagen, minibus
en motorfiets enerzijds en de tarieven per milieuklasse anderzijds. Daarbij bespreken we ook de rol
die er kan gespeeld worden door de wegenheffing en de vaste belastingen voor de vergroening van
het voertuigenpark.
Vervolgens bespreken we de effecten van de wegenheffingen. De bespreking volgt een stramien dat
geïnspireerd is door het stramien uit fase 1:
•
•

De directe effecten voor de weggebruikers.
De effecten op het milieu en de leefbaarheid.
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•
•

De inkomsten van de wegenheffing voor de Vlaamse overheid en het effect op de inkomsten
van het openbaar vervoer
De effecten op de totale inkomsten van de overheid uit transport

Tot slot bespreken we in dit hoofdstuk een gevoeligheidsanalyse die werd uitgevoerd met het
TREMOVE model, waarbij de werkgevers de wegenheffing betalen voor de km gereden met
salariswagens door hun werknemers. In de andere scenario’s wordt er verondersteld dat de
werknemers zelf de wegenheffing moeten betalen.
In de bespreking wordt een onderscheid gemaakt tussen de effecten in Vlaanderen, de kleine
congestiezone, de “rest van de congestiezone” en de “rest van Vlaanderen”. Bijlage II geeft daarnaast
ook de resultaten voor de drie deelzones die deel uitmaken van de kleine congestiezone.

3.2 Tarieven
Het TREMOVE-model werd gebruikt om op een iteratieve manier de tarieven te bepalen in de
verschillende scenario’s, gegeven het budgettair kader en de overige kenmerken van de scenario’s. De
tariefopbouw is beschreven in Deel 2.5.

3.2.1 Gemiddelde tarieven per voertuigtype
De resulterende tarieven voor een gemiddelde auto zijn terug te vinden in Tabel 10. De tarieven per
wegtype en periode (spits/dal) in en buiten de congestiezone zijn de basistarieven. Deze zijn
aangegeven in het cursief. De overige tarieven die opgenomen zijn in de tabel zijn gewogen
gemiddelde tarieven, waarbij de aandelen van de wegtypes, periodes en zones in de gereden km
gebruikt zijn als gewicht. Deze gewogen gemiddelde tarieven houden rekening met de gedragsaanpassingen van de transportgebruikers.
Het gewogen gemiddelde tarief voor een gemiddelde auto40 bedraagt in de budgetneutrale scenario’s
3,3 tot 3,4 eurocent/autokm. In Scenario 1a_KS bedraagt het 5 eurocent/autokm en in Scenario 1b_KS
8,5 eurocent/autokm.
In de scenario’s met een differentiatie tussen spits en dal is het tarief tijdens de spits in alle scenario’s
behalve 4b_KS hoger op de hoofdwegen dan op de andere wegen. Indien er geen nultarief geldt in de
dalperiode, zijn er tijdens de daluren lagere tarieven op de hoofdwegen en is er niet alleen in de
spitsperiode maar ook tijdens de daluren doorgaans een hogere heffing in de congestiezone.
Scenario 3 kan de congestie niet aanpakken via een differentiatie tussen de tarieven in de spits- en
daluren en gebruikt daarvoor enkel een differentiatie tussen de congestiezone en de rest van
Vlaanderen.
Scenario 4b_KS en 5b_KS trachten de congestie zoveel mogelijk te reduceren, binnen een
budgetneutraal kader. De simulaties geven in dat geval aan dat men de beste resultaten voor congestie bekomt indien men enkel een heffing oplegt in de spits, en dus een nultarief hanteert tijdens de
dalperiode. Ook buiten de congestiezone wordt er in dit geval een heffing aangerekend in de spits,
maar aan een lager tarief dan in de congestiezone. De spitstarieven zijn dan hoog, en vergelijkbaar (en
40

Hierbij is rekening gehouden met het aandeel van de verschillende autotypes in de totale autokm.
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soms zelfs hoger) met die in het scenario met netto-opbrengsten incl. infrastructuurheffing. Bij een
kleinere congestiezone, zoals in Scenario 4b_KS, zijn er gemiddeld hogere spitstarieven dan met een
grotere zone, zowel in als buiten congestiezone, maar niet op de hoofdwegen in de congestiezone.
Met een kleinere congestiezone is zowel binnen als buiten de congestiezone de congestieproblematiek
nl. gemiddeld groter.
Opmerking: In deze twee scenario’s worden de principes “de gebruiker betaalt” en “internalisatie van
de externe kosten” niet toegepast tijdens de dalperiode aangezien er dan een nultarief geldt.
Scenario’s 4a_KS en 5a_KS illustreren wat het gevolg is voor de tarieven en de effecten van de
wegenheffing indien er geopteerd wordt om niet enkel in de spits een wegenheffing in te voeren. Een
heffing tijdens de dalperiode impliceert een lagere heffing tijdens de spitsperiode. Dat is de
consequentie van de budgetneutraliteit die er in deze scenario’s wordt opgelegd.
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Tabel 10: Basistarieven en gewogen gemiddelde tarieven voor Vlaanderen en per deelzone –
TREMOVE – gemiddelde auto – eurocent/km – 2030
Vlaanderen
Dag
Spits
Dal
1a_KS
Alle wegen
HW
GW
LW
1b_KS
Alle wegen
HW
GW
LW
3
Alle wegen
HW
GW
LW
4a_KS
Alle wegen
HW
GW
LW
4b_KS
Alle wegen
HW
GW
LW
5a_KS
Alle wegen
HW
GW
LW
5b_KS
Alle wegen
HW
GW
LW

5.0

10.0
14.4
7.7
8.4

3.0
1.9
3.7
3.5

8.5

13.3
16.6
11.6
12.3

6.6
4.9
7.7
7.4

3.3

3.3
4.3
2.7
2.9

3.3
4.3
2.8
2.8

3.4

6.9
9.1
5.9
5.3

1.9
1.1
2.6
1.9

3.4

12.1
14.5
11.3
10.1

0.0
0.0
0.0
0.0

3.3

6.8
10.5
4.9
5.3

1.9
1.2
2.3
2.2

3.3

11.9
16.8
9.3
10.6

0.0
0.0
0.0
0.0

Congestiezone
Buiten de congestiezone
Dag
Spits
Dal
Dag
Spits
Dal
grote congestiezone
6.3
13.7
3.4
3.3
5.3
2.4
17.1
2.0
8.5
1.7
11.5
4.9
4.1
2.5
11.2
4.1
4.9
2.7
grote congestiezone
9.7
16.8
6.9
6.9
8.9
6.1
19.1
4.9
10.9
4.7
15.3
8.7
8.1
6.5
15.2
8.1
8.8
6.7
grote congestiezone
4.3
4.3
4.4
1.9
1.9
1.9
5.0
5.0
2.5
2.5
3.8
3.9
1.7
1.7
3.6
3.6
1.9
1.9
kleine congestiezone
4.7
11.7
2.0
3.1
5.8
1.9
12.4
1.0
7.7
1.1
11.4
3.7
5.2
2.4
9.8
2.8
4.4
1.8
kleine congestiezone
4.9
19.1
0
3.0
10.6
0
18.7
0
12.8
0
20.4
0
10.1
0
18.2
0
8.5
0
grote congestiezone
4.2
9.4
2.2
2.1
3.4
1.5
12.5
1.2
5.9
1.1
7.3
3.0
2.6
1.6
7.1
2.6
3.1
1.7
grote congestiezone
4.3
16.5
0
1.8
6.2
0
19.8
0
10.2
0
14.5
0
4.6
0
14.2
0
6.2
0

Om de logica van de tariefbepaling verder toe te lichten, geeft Figuur 4 de tariefopbouw van Scenario
1a_KS en 1b_KS grafisch weer, in vergelijking met de referentiesituatie in 2030 zonder wegenheffing.
We zetten 3 elementen naast elkaar voor de twee scenario’s. De opbouw van het tarief in het scenario,
de resulterende belasting per km inclusief de accijnzen en de totale marginale externe kost in het
nieuwe evenwicht. De externe kosten splitsen we uit naar de milieukost (luchtverontreiniging,
broeikasgassen en geluidshinder) en de marginale externe congestiekost (MECK) per voertuigkm
(gemiddelde waarde voor alle wegtypes en spits/dal). Het vergelijken van kolom 2 en kolom 3 voor
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scenario 1a_KS en 1b_KS geeft een duidelijk beeld van de mate waarin de externe kosten
geïnternaliseerd worden. We lichten de mate van internalisatie in meer detail toe in Deel 3.4.4.
Figuur 4: Tariefbepaling Scenario 1a_KS en 1b_KS – algemeen gemiddelde voor alle personenwagens
in Vlaanderen (eurocent/km)

Nota: MECK = marginale externe congestiekost

In het referentiescenario toont de vergelijking van het totaal aan accijnzen en BIV & JVB per voertuigkm
met de totale externe kost per voertuigkm, dat de belastingen onvoldoende zijn om de externe kosten
te compenseren. Dit is in lijn met eerdere conclusies gemaakt in het kader van Breemersch et al.
(2018). We hanteren hier wel een striktere definitie van wat we meenemen als belastingen per km (zie
ook hierboven).
In Scenario 1a_KS worden de BIV & JVB geminimaliseerd en wordt een wegenheffing ingevoerd. Het
tarief van de wegenheffing wordt enerzijds bepaald door een vast gedeelte dat de systeemkosten en
milieukosten van het voertuig omvat (het zogenaamde “basistarief” in Figuur 4 – hier weergegeven
voor de gemiddelde auto) en dat niet varieert volgens locatie, wegtype en tijdstip. Anderzijds is er een
variabel gedeelte dat afhangt van de congestiekost en wel variabel is naar locatie, wegtype en tijdstip
(spits/dal). Van de som van die twee elementen worden de brandstofaccijnzen afgetrokken aangezien
die reeds impliciet de milieukosten aanrekenen. Vergelijken we de totale belastingen per km voor
Scenario 1a_KS (wegenheffing en accijns) met de externe kosten & systeemkosten, zien we dat deze
bijna gelijk zijn. We internaliseren dus bijna alle kosten in dit scenario.
Merk op dat het bedrag van de congestie bij de bepaling van het tarief niet volledig gelijk is aan de
marginale externe congestiekost (kolom 3 voor Scenario 1a_KS). Dit komt omdat er slechts één tarief
wordt geheven voor de gehele congestiezone. De omstandigheden verschillen echter binnen het
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congestiegebied. Zo heeft de regio Gent een andere (lagere) congestiekost dan de Vlaamse Rand. Eén
enkel tarief voor het congestiegebied kan die regionale variatie niet helemaal opvangen.
Dit voorbeeld toont ook de logica en de noodzaak om het tarief te corrigeren met de accijnzen.
Daarnaast toont dit het belang aan van het iteratief proces om de congestiekosten te bepalen. We zien
dat in de referentiesituatie de externe congestiekost hoger is dan in Scenario 1a_KS. Deze kosten dalen
door de invoering van de wegenheffing. Het tarief ‘werkt’ dus om de congestiekosten te reduceren en
hiermee moet ook in het uiteindelijke tarief rekening worden gehouden. Zouden we ons enkel baseren
op de ex-ante congestiekosten (zoals in het referentiescenario) en geen correctie maken voor de
accijnzen, dan zou het tarief te hoog liggen en zou het verkeer teveel teruggedrongen worden.
Figuur 4 geeft daarnaast analoge informatie voor Scenario 1b_KS, waarin ook de infrastructuurkosten
worden aangerekend. Het resulterende tarief is daardoor hoger dan Scenario 1a_KS en de belasting
per km is ook hoger dan de externe milieu- en congestiekosten.
Figuur 5 geeft inzicht in de tariefopbouw van de budgetneutrale scenario’s en vergelijkt de
resulterende belasting per km met de externe kosten. Voor elk scenario is aangegeven in welke mate
het gemiddelde tarief daalt door de herschaling die ervoor zorgt dat de budgetneutraliteit wordt
gegarandeerd. Dit wordt weergeven door het element “herweging” in de figuur.
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Figuur 5: Tariefbepaling budgetneutrale scenario’s – algemeen gemiddelde voor alle personenwagens
in Vlaanderen (eurocent/km)

Nota: MECK = marginale externe congestiekost

In de tariefscenario’s wordt ook een wegenheffing opgelegd aan bestelwagens en minibussen en
motorfietsen. Tabel 11 geeft de gewogen gemiddelde tarieven voor deze voertuigtypes, rekening
houdend met de gedragsaanpassingen van de weggebruikers. Het model omvat meer detail dan de
hier gerapporteerde cijfers. Door de locatie en tijdstippen waarop zij rijden is het gewogen gemiddelde
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tarief iets lager voor de minibussen/bestelwagens dan voor de auto’s. Het is lager voor de
motorfietsen.
Tabel 11: Gewogen gemiddelde tarieven voor Vlaanderen en per deelzone volgens voertuigtype –
TREMOVE – eurocent/km – 2030
Vlaanderen
Congestiezone
Buiten congestiezone
1a_KS
Grote congestiezone
Auto
5
6,3
3,3
Minibus/bestelwagen
4,8
5,6
3,6
Motorfiets
3,3
3,8
2,4
1b_KS
Grote congestiezone
Auto
8,5
9,7
6,9
Minibus/bestelwagen
8,1
8,8
7,0
Motorfiets
7,1
7,6
6,2
3
Grote congestiezone
Auto
3,3
4,3
1,9
Minibus/bestelwagen
3,2
4,2
2,1
Motorfiets
1,9
2,3
1,3
4a_KS
Buiten congestiezone
Auto
3,4
4,7
3,1
Minibus/bestelwagen
2,7
4
2,4
Motorfiets
1,9
2,7
1,7
4b_KS
Buiten congestiezone
Auto
3,4
4,9
3,0
Minibus/bestelwagen
2,6
4,1
2,2
Motorfiets
1,8
2,6
1,6
5a_KS
Grote congestiezone
Auto
3,3
4,2
2,1
Minibus/bestelwagen
3,2
3,8
2,3
Motorfiets
2
2,4
1,5
5b_KS
Grote congestiezone
Auto
3,3
4,3
1,8
Minibus/bestelwagen
3,0
3,8
2,0
Motorfiets
1,9
2,2
1,3

3.2.2 Gemiddelde tarieven per milieuklasse
Voor elk voertuigtype variëren de tarieven van de wegenheffing per milieuklasse.
Figuur 6 vergelijkt de gewogen gemiddelde tarieven van de wegenheffing voor een euro 6d auto, voor
de verschillende brandstof/aandrijvingstypes. Vervolgens geeft Figuur 7 weer wat men betaalt per km
indien er ook rekening gehouden wordt met de brandstofaccijnzen, wat een verschillend patroon geeft
wanneer men het bedrag per km van de verschillende brandstof/aandrijvingstypes vergelijkt.
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Figuur 6: Gewogen gemiddelde tarieven wegenheffing per km per brandstof/aandrijvingstype – auto
– euro6d – eurocent/km – 2030
14

eurocent/autokm
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2
0
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Figuur 7: Wegenheffing en som van brandstofaccijns en wegenheffing per km per
brandstof/aandrijvingstype – auto – euro 6d – eurocent/km - 2030

Bij de euro 6d auto’s gelden de hoogste tarieven van de wegenheffing voor LNG en CNG auto’s en de
laagste voor benzine auto’s. Diesel en elektrische auto’s hebben gelijkaardige tarieven. De verschillen
in tarieven zijn het gevolg van enerzijds het verschil in milieukosten en anderzijds de brandstofaccijnzen die men betaalt (zie de bespreking in Deel 2.5). Benzine- en dieselauto’s betalen
brandstofaccijnzen, en de andere voertuigtypes niet41.
Figuur 7 geeft naast de wegenheffing ook de som van de wegenheffing en de brandstofaccijnzen per
km, waarbij de verschillende types in dezelfde volgorde zijn weergegeven als in Figuur 6. Als men naast
de wegenheffing ook rekening houdt met de accijnzen, betalen bij de euro 6d auto’s de dieselauto’s
het hoogste bedrag per km, gevolgd door benzine, LPG en CNG voertuigen die in de scenario’s met
netto-opbrengsten ongeveer hetzelfde bedrag per km betalen, omdat zij zeer gelijkaardige
milieukosten hebben. In de budgetneutrale scenario’s zijn de tarieven inclusief accijns iets lager voor

41

Voor LPG auto’s die geen accijnzen betalen op hun brandstof wordt de aanvullende verkeersbelasting (waarvan
het bedrag afhangt van het vermogen van het voertuig) geminimaliseerd. Het feit dat zij geen accijns betalen
wordt in de onderzochte scenario’s in rekening gebracht bij de bepaling van de hoogte van de wegenheffing.
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CNG en LPG auto’s dan voor de benzineauto’s. In alle scenario’s betalen elektrische auto’s het laagste
bedrag per km, wat ook overeenkomstig hun lagere milieukosten is.
Figuur 8 en Figuur 9 geven de (gewogen gemiddelde) tarieven van de wegenheffing voor de
verschillende milieuklassen bij diesel en benzinewagens, en de bedragen per voertuigkm indien ook
rekening wordt gehouden met de brandstofaccijnzen. Omdat er rekening gehouden wordt met de
brandstofaccijnzen die er per euroklasse worden betaald, zijn de laagste tarieven van de wegenheffing
voor benzine auto’s niet steeds voor de meest recente milieuklasse, omdat zij een hoger
brandstofverbruik hebben42. Rekening houdend met de accijnzen is het bedrag per km wel het laagst
voor de meest recente klassen; het is echter vooral de oudste milieuklasse waarvoor het verschil in
tarieven (ook incl. de accijns) het grootste is.
De oudste euroklassen staan in 2030 (of zelfs in 2025) slechts in voor een zeer klein aandeel van de
autokm, zoals aangegeven in Tabel 12. Gegeven hun hogere emissiefactoren hebben zij wel een groter
aandeel in de emissies dan in de afgelegde km. Voor benzine auto’s wordt meer dan 98 % van de km
gereden door auto’s met euro 4 norm of beter. Voor diesel auto’s bedraagt het aandeel in de km van
de euro klassen tot en met euro 4 ongeveer 7 % in 2025 en 3,6 % in 2030. Er is in de studie geen
rekening gehouden met mogelijke nieuwe euro normen. Bij invoering van een nieuwe euro norm zal
het aandeel van euro 6d kleiner zijn en zijn stimulansen om het aandeel van de nieuwe euro norm te
vergroten zinvol.
Tabel 13 geeft daarnaast weer welk aandeel van de totale autokm in 2030 in de referentiesituatie
wordt gereden met de verschillende brandstof/aandrijvingstypes, op basis van cijfers van het
Departement Omgeving. Daarbij is het aandeel van de benzine en diesel voertuigen nog belangrijk in
de referentiesituatie.
Figuur 8: Wegenheffing (links) en wegenheffing + accijns (rechts) per milieuklasse – auto – benzine –
eurocent/km

42

Merk op dat bij de tariefbepaling voor de externe kosten geen rekening werd gehouden met het verschil in
brandstofverbruik tussen de verschillende euroklassen.
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Figuur 9: Wegenheffing (links) en wegenheffing + accijns (rechts) km per milieuklasse – auto – diesel –
eurocent/km

Tabel 12: Aandeel van de euro norm-klassen in de km van benzine en diesel auto’s in 2030 referentiesituatie
Brandstof

Euro norm

aandeel in km per
brandstofklasse
2025

Benzine_LPG_E85

2030

aandeel in km per
brandstofklasse
2025

2030

euro 0

0.8%

0.5%

euro0

0,8%

0,5%

euro 1

0.4%

0.3%

euro 1-3

1,1%

0,7%

euro 2

0.3%

0.2%

euro 3

0.4%

0.2%

euro 4

2.8%

0.6%

98,1%

98,7%

euro 5

10.5%

2.8%

euro 4 en
hoger

euro 6

30.2%

15.0%

7.6%

5.0%

euro 6d

46.9%

75.3%

euro 0

0.1%

0.1%

euro 0

0,1%

0,1%

euro 1

0.1%

0.1%

euro 1-4

7,0%

3,5%

euro 2

0.2%

0.1%

euro 3

1.4%

0.8%

euro 4

5.4%

2.5%

euro 5

13.2%

3.8%

18,3%

24.0%

10.7%

euro 56dtemp

43,8%

euro 6

6.6%

3.8%

49.1%

78.1%

euro 6d

49,1%

78,1%

euro 6dtemp
Diesel

klasse in
wegenheffing

euro 6dtemp
euro 6d
Bron: Departement Omgeving
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Tabel 13: Aandeel van de brandstof en euronorm-klassen in de totale autokm in 2030 referentiesituatie
Brandstof/aandrijving
Milieuklasse
2025
2030
benzine
Totaal
35,1%
euro 0
0,3%
euro 1-3
0,4%
euro 4 en hoger
34,4%
diesel
Totaal
64,2%
euro 0
0,1%
euro 1-4
4,5%
euro 5-6dtemp
28,1%
euro 6d
31,5%
ZEV
0,3%
CNG
0,4%

37,3%
0,2%
0,3%
36,9%
61,9%
0,1%
2,2%
11,3%
48,4%
0,4%
0,4%

Bron: Departement Omgeving

3.2.3 De rol van vaste belastingen in de verschoning van het wagenpark
Een aantal reflecties kunnen gemaakt worden over het gebruik van de wegenheffing om de
verschoning van het wagenpark te sturen en de eventuele bijkomende rol van vaste belastingen (op
aankoop en/of bezit). In dit werkpakket bekijken we deze vraag vanuit transporteconomisch
perspectief.
Wanneer men zoals in de scenario’s met netto-opbrengsten kan gebruik maken van prijsinstrumenten
die voldoende kunnen differentiëren tussen voertuigen op basis van het verschil in hun milieukosten,
dan kan de wegenheffing de rol van de vaste belastingen zoals de BIV en JVB overnemen voor het
sturen van de vergroening van het voertuigenpark.
Wat betreft de brandstofefficiëntie van voertuigen werd in eerdere studies aangegeven dat er naast
variabele belastingen ook een rol is voor vaste belastingen, omdat mensen bijziend zijn bij hun
aankoopbeslissingen en onvoldoende rekening houden met de voordelen van energiezuinigere
voertuigen op langere termijn. Recent onderzoek van Grigolon et al. (2019)43 geeft echter aan dat de
onderschatting van de toekomstige baten eerder klein is waardoor dit argument voor de vaste
belastingen minder belangrijk is. Indien men dit ruimer bekijkt dan enkel het energieverbruik geeft dat
onderzoek een indicatie dat men via de variabele belastingen (brandstofbelastingen en
gedifferentieerde wegenheffing) de weggebruikers voldoende in de juiste richting kan oriënteren bij
hun voertuigaankopen.
Om het systeem van de wegenheffing in de scenario’s met netto-opbrengsten eenvoudig te houden
kan men er echter voor opteren om voor alle voertuigen (of voor groepen milieuklassen) binnen
eenzelfde voertuigtype dezelfde wegenheffing te hanteren en een vaste voertuigbelasting te
gebruiken om de aankoop van schonere voertuigen te stimuleren, ervoor wakend dat hierdoor geen
dubbele belasting onstaat (zie punt 4.2.2 van WP7). In dat geval kan men best werken met de jaarlijkse
43

Grigolon, L., M. Reynaert and F. Verboven (2018), Consumer Valuation of Fuel Costs and Tax Policy: Evidence
from the European Car Market, American Economic Journal: Economic Policy 10 (3), 193-225.
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verkeersbelasting waarbij men jaarlijks geconfronteerd worden met het verschil in kosten. Het
verhogen van de BIV kan ertoe leiden dat mensen hun oude meer vervuilende voertuigen langer
houden44.
In de budgetneutrale scenario’s reflecteren de tarieven de verschillen in de milieukosten minder
volledig45. Indien men in die scenario’s de BIV en JVB minimaliseert zal men de weggebruikers minder
kunnen confronteren met het verschil in milieukosten en is er onvoldoende sturing mogelijk van hun
aankoopgedrag. In dat geval wordt best overwogen om hetzelfde tarief te hanteren voor alle
milieuklassen binnen eenzelfde voertuigtype en de vaste belastingen te gebruiken voor de verschoning
van het voertuigenpark, waarbij ook de juridische aspecten aan bod dienen te komen (zie punt 4.2.2
van WP7). Dit argument is bijkomend relevant in het geval van Scenario’s 4b_KS en 5b_KS waar men
geen wegenheffing moet betalen in de dalperiode en er dus een groot aandeel van de gereden km niet
onderworpen is aan een wegenheffing.
Ook in scenario’s waarbij slechts in een beperkt deel van Vlaanderen een wegenheffing wordt
ingevoerd (niet beschouwd in fase 2 van het project maar wel in fase 1), is er omwille van een
gelijkaardige reden een rol weggelegd voor vaste voertuigbelastingen.
In sommige landen worden er (al dan niet tijdelijk) vrijstellingen van wegenheffing gegeven aan
alternatieve voertuigen om de transitie naar die voertuigen te versnellen46. Dit kan de milieubaten iets
vergroten, maar dat valt ten koste van de andere externe kosten die niet verschillen tussen ZEV en
andere voertuigtechnologieën, met congestie als belangrijkste externe kost. Tevens kan dit een
negatieve impact hebben op het draagvlak.

44

Wangsness et al (201, P.B., S. Proost, K.L. Rodseth (2018), Vehicle choices and urban transport externalities.
Are Norwegian policy makers getting it right? Institute of Transport Economics, Norwegian Centre for Transport
Research, Working Paper 2/2018.
45
Bijvoorbeeld, het verschil in milieukosten zoals bepaald in de tariefopbouw tussen een euro 6d temp benzine
en diesel auto is 1 eurocent/km. Rekening houdend met de accijnzen wordt dit verschil aangerekend in de twee
scenario’s met netto-opbrengsten. In de budgetneutrale scenario’s is het verschil kleiner, bv. slechts 0,2
eurocent/km in Scenario 3 en 0,3 eurocent/km in Scenario 5a_KS.
Een ander voorbeeld betreft de oudste en meest recente milieuklasse voor diesel auto’s. Het verschil in
milieukost bedraagt daarvoor 6,8 eurocent/km. In de budgetneutrale scenario’s is het verschil in de tarieven per
km kleiner, bv. slechts 4,1 eurocent/km in Scenario 3 en 3,7 eurocent/km in Scenario 4a_KS.
46
De gunstige regeling die in de eerste jaren bestond voor ZEV in de cordonheffing voor Stockholm werd in de
loop van de tijd herzien
cf. Hultkrantz, L. and C. Liu (2012), Green cars sterilize congestion charges: A model analysis of the reduced
impact of Stockholm road tolls, Transport Policy 21, 110–118.
Börjesson, M., I. Kristoffersson (2018), The Swedish congestion charges: Ten years on, Transportation Research
Part A 107, 35–51.

Uitrol van een systeem van wegenheffing: tarificatie (OIWP4)
Pagina 68 van 175

3.3 Directe effecten op de weggebruikers (verkeer en congestie)
3.3.1 Effecten op doorstroming
De effecten op doorstroming kunnen op verschillende manieren benaderd worden. We bespreken er
hier twee:
-

Verandering van de gemiddelde snelheid
Verliestijden: Verandering van de verliestijd per km door files

In tegenstelling tot het spm Vla 4.1.1 kan TREMOVE geen indicatie geven van het aandeel van de km
die worden afgelegd op wegen met een hoge intensiteit/capaciteitverhouding.
We merken op dat door het verschil in netwerkdetail de wijze waarop de substitutie tussen de
wegtypes wordt berekend in TREMOVE verschillend is van de wijze waarop dat gebeurt in
netwerkmodellen. Hierdoor kunnen effecten in kleinere deelzones in bepaalde gevallen anders zijn bij
de twee gehanteerde modellen. De resultaten worden gerapporteerd voor beide modellen en de
verschillende scenario’s worden binnen dezelfde modelbenadering met elkaar vergeleken. Het doel is
om de afweging te maken tussen de sterke en zwakke punten van de verschillende benaderingen die
mogelijk zijn om vorm te geven aan de wegenheffing.

Snelheid (km/u)
Vlaanderen
Tabel 14 geeft de gemiddelde snelheid in de referentiesituatie per wegtype en periode van de dag
(spits/dal/volledige dag). Daarnaast geeft de tabel weer hoe de verschillende scenario’s voor de
wegenheffing deze snelheid beïnvloeden. De rapportage voor alle wegen per periode van de dag
betreft gewogen gemiddelden, waarbij er rekening gehouden wordt met het aandeel van de autokm
op de verschillende wegtypes (en periodes van de dag, wanneer er gerapporteerd wordt voor de hele
dag). Deze gewogen gemiddelde snelheden worden enerzijds beïnvloed door de verandering van de
snelheid op elk wegtype en anderzijds door de aandelen van de wegtypes. Dit verklaart waarom bv. in
Scenario 5b_KS de gewogen gemiddelde snelheid in de dalperiode stijgt terwijl de snelheid daalt op
alle wegtypes. De stijging heeft in dat geval te maken met een groter aandeel van de wegtypes met
een hogere snelheid.
Alle doorgerekende scenario’s behalve Scenario 3 leiden voor de hele dag tot een verbetering van de
snelheid. Scenario 3 kan de congestieproblematiek enkel aanpakken door een hogere heffing op te
leggen in de congestiezone dan buiten de congestiezone, en maakt geen onderscheid tussen spits en
dal. Deze aanpak is te beperkt om de congestieproblematiek in Vlaanderen doeltreffend te
verminderen.
De andere scenario’s rekenen wel een verschillend tarief aan tussen spits en dal. In die scenario’s stijgt
de snelheid meer tijdens de spitsperiode dan in de dalperiode. Dit is te verklaren door 2 fenomenen:
-

In de daluren is er minder file, waardoor er minder mogelijkheden zijn om de reistijd of
snelheid te verbeteren. Hierbij dient opgemerkt te worden dat met de toepassing van de korte
spitsperiode er ook nog een aantal uren zijn in de dalperiode met redelijk druk verkeer en dat
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-

er voor die uren wel verbeteringen mogelijk zijn, wat ook opgenomen is in de resultaten in
Tabel 14.
Door de wegenheffing is er een lichte verschuiving van het verkeer van spitsuren naar daluren,
zodat een eventuele verbetering van de snelheid in de daluren hierdoor weer deels teniet
wordt gedaan.

Bij de scenario’s met netto-opbrengsten is het effect op de snelheid het grootst in Scenario 1b_KS, met
een stijging van de gewogen gemiddelde snelheid in de spits van 58 km/u tot 59,5 km/u (+ 2,3 %), van
66,6 km/u tot 66,9 km/u (+ 0,4 %) in de dalperiode, en over de hele dag met 1,3 %. In vergelijking met
Scenario 1a_KS hanteert Scenario 1b_KS hogere tarieven wat het grotere effect verklaart, aangezien
de structuur van de tarieven (afgezien van de infrastructuurkosten) in de twee gevallen gelijkaardig is.
Tijdens de spits is het effect het grootst op de hoofdwegen met een stijging van de gewogen
gemiddelde snelheid met 10,2 %.
Bij de budgetneutrale scenario’s zijn er scenario’s die op dagbasis een gelijkaardige toename van de
gewogen gemiddelde snelheid realiseren, met name Scenario 4b_KS en 5b_KS. Deze scenario’s zijn zo
opgesteld dat zij het effect op congestie maximaliseren, binnen het budgetneutraal kader. Dat
impliceert dat zij enkel een wegenheffing opleggen tijdens de spitsperiode, met een hogere heffing
binnen dan buiten de congestiezone. De wegenheffing is niet nul buiten de congestiezone, omdat er
ook in die zone congestie optreedt. Dit weliswaar in minder mate dan in de congestiezone, wat de
lagere wegenheffing buiten de congestiezone verklaart. In de dalperiode is de wegenheffing in deze
scenario’s nul.
In Scenario’s 4b_KS en 5b_KS is er enkel een stijging van de gewogen gemiddelde snelheid tijdens de
spitsperiode. In de dalperiode blijft zij quasi constant.
Scenario’s 4a_KS en 5a_KS voorzien ook een wegenheffing tijdens de dalperiode. In die scenario’s kan
men ook een stijging van de gewogen gemiddelde snelheid realiseren. Op dagbasis bedraagt die 0,9 %
in Scenario 4a_KS en 0,8 % in Scenario 5a_KS, en tijdens de spits respectievelijk 1,4 % en 1,2 %. Met
een kleine congestiezone stijgt de gewogen gemiddelde snelheid tijdens de spits op de hoofdwegen
met 6 %. Rekening houden met het budgetneutraal kader kan men stellen dat deze heffingen nog
relatief goed presteren (met lagere tarieven dan in de scenario’s met netto-opbrengsten). De toename
in de gewogen gemiddelde snelheid is iets groter in Scenario 4a_KS met een kleine congestiezone dan
in Scenario 5a_KS met een grote congestiezone.
In elk scenario zijn het in de spits de hoofdwegen die de grootste effecten ondervinden. De heffing is
dan ook het hoogste op de hoofdwegen, én daar zijn de grootste snelheidswinsten mogelijk.
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Tabel 14: TREMOVE – Vlaanderen – auto – gewogen gemiddelde snelheid in de referentiesituatie en
effect van de wegenheffingen – 2030

Snelheid (km/u)
Spits
HW
GW
LW
Dal
HW
GW
LW
Totaal
HW
GW
LW

km/u
Referentie
2030
58
87
53
42
67
106
58
45
64
100
56
44

% verandering t.o.v. Referentie 2030
1a_KS
1.8%
9.3%
1.3%
1.1%
0.4%
0.0%
0.2%
0.0%
1.1%
3.4%
0.6%
0.5%

1b_KS
2.3%
10.2%
1.6%
1.3%
0.4%
0.1%
0.4%
0.1%
1.3%
3.6%
0.8%
0.7%

3
0.4%
1.9%
0.3%
0.2%
-0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.7%
0.2%
0.1%

4a_KS
1.4%
6.1%
0.9%
0.9%
0.3%
0.0%
0.1%
0.0%
0.9%
2.3%
0.4%
0.4%

4b_KS
2.5%
9.5%
1.8%
1.6%
0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
1.3%
3.5%
0.7%
0.7%

5a_KS
1.2%
7.0%
0.8%
0.7%
0.3%
0.0%
0.1%
0.0%
0.8%
2.6%
0.4%
0.4%

5b_KS
2.3%
10.7%
1.7%
1.4%
0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
1.3%
3.9%
0.7%
0.7%

Deelzones
De volgende tabellen geven de resultaten voor de drie deelzones in Vlaanderen.
Scenario 1b_KS dat voor Vlaanderen als geheel het meest effect heeft op de gewogen gemiddelde
snelheid, leidt tijdens de spits op de hoofdwegen tot een stijging van de gemiddelde snelheid van 74,3
km/u tot 85,7 km/u (+15,4 %) in de kleine congestiezone,van 87,1 km/u tot 95,9 km/u (+10,2 %) op
Vlaams niveau en van 89,7 km/u tot 98,6 km/u (+10 %) in de rest van de congestiezone.
Scenario 4a_KS, dat op Vlaams niveau minder effect heeft, maar toch nog relatief goed presteert, zorgt
in de spits op de hoofdwegen voor een stijging van de gewogen gemiddelde snelheid van 74,3 km/u
tot 82,1 km/u (+10,6 %) in de kleine congestiezone en van 89,7 km/u tot 93,6 km/u (+4,4 %) in de rest
van de congestiezone.
Over het algemeen kan men stellen dat de effecten op de gewogen gemiddelde snelheid het meest
uitsproken zijn voor de kleine congestiezone waar de congestieproblematiek zich het scherpst stelt. In
dit gebied doen de budgetneutrale scenario’s met een onderscheid tussen spits en dal het ook zeer
goed.
Ook in de “rest van de congestiezone” zijn de effecten redelijk vergelijkbaar met die in Vlaanderen in
het algemeen, behalve voor Scenario’s 4a_KS en 4b_KS waar de effecten kleiner zijn. Dat is het gevolg
van het feit dat er in deze scenario’s een kleine congestiezone wordt gehanteerd en er dus geen hogere
wegenheffing is in de “rest van de congestiezone”.
Voor de “rest van Vlaanderen” zijn de effecten op de snelheid klein. Enerzijds zijn er lagere tarieven in
dit deelgebied en anderzijds is de congestie er minder erg in de referentiesituatie, waardoor er ook
minder verbeteringen mogelijk zijn. Hoewel de effecten klein zijn, zijn ze wel positief in alle scenario’s
behalve Scenario 3.
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Tabel 15: TREMOVE – Kleine congestiezone – auto – gewogen gemiddelde snelheid in de
referentiesituatie en effect van de wegenheffingen – 2030

Snelheid (km/u)
Spits
HW
GW
LW
Dal
HW
GW
LW
Totaal
HW
GW
LW

km/u
Referentie
2030
49
74
37
31
64
101
47
36
58
91
43
34

% verandering t.o.v. Referentie 2030
1a_KS
4.2%
14.0%
2.6%
2.1%
0.7%
0.0%
0.3%
-0.1%
2.7%
5.3%
1.4%
1.1%

1b_KS
5.3%
15.4%
3.6%
2.5%
0.7%
0.1%
0.7%
0.0%
2.9%
5.7%
1.9%
1.3%

3
0.9%
2.8%
0.5%
0.3%
-0.4%
0.1%
0.2%
0.1%
0.0%
0.9%
0.3%
0.1%

4a_KS
4.0%
10.6%
2.6%
1.7%
0.6%
0.0%
0.1%
-0.1%
2.5%
4.2%
1.3%
0.9%

4b_KS
6.8%
15.8%
5.0%
3.1%
0.1%
-0.1%
-0.3%
-0.2%
3.5%
6.0%
2.3%
1.6%

5a_KS
2.9%
10.4%
1.5%
1.4%
0.5%
0.0%
0.1%
-0.1%
1.9%
4.1%
0.8%
0.7%

5b_KS
5.2%
16.2%
3.5%
2.7%
0.2%
-0.1%
-0.3%
-0.2%
3.1%
6.1%
1.6%
1.4%

Tabel 16: TREMOVE – Rest van de congestiezone – auto – gewogen gemiddelde snelheid in de
referentiesituatie en effect van de wegenheffingen – 2030

Snelheid (km/u)
Spits
HW
GW
LW
Dal
HW
GW
LW
Totaal
HW
GW
LW

km/u
Referentie
2030
60
90
53
45
69
108
59
49
66
102
57
48

% verandering t.o.v. Referentie 2030
1a_KS
1.8%
9.3%
1.2%
1.1%
0.5%
0.0%
0.2%
0.0%
1.3%
3.3%
0.7%
0.6%

1b_KS
2.3%
10.0%
1.7%
1.3%
0.6%
0.0%
0.4%
0.1%
1.5%
3.5%
0.9%
0.7%

3
0.4%
2.0%
0.2%
0.1%
-0.2%
0.0%
0.1%
0.1%
0.0%
0.6%
0.2%
0.1%

4a_KS
0.8%
4.4%
0.5%
0.4%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.6%
1.7%
0.2%
0.2%

4b_KS
1.7%
7.5%
1.1%
0.8%
0.1%
0.0%
-0.2%
-0.1%
1.0%
2.8%
0.5%
0.4%

5a_KS
1.2%
7.1%
0.7%
0.7%
0.4%
0.0%
0.1%
0.0%
0.9%
2.7%
0.4%
0.4%

5b_KS
2.3%
10.6%
1.7%
1.4%
0.1%
-0.1%
-0.2%
-0.1%
1.4%
3.8%
0.7%
0.7%

Tabel 17: TREMOVE – Rest van Vlaanderen – auto – gewogen gemiddelde snelheid in de
referentiesituatie en effect van de wegenheffingen – 2030

Snelheid (km/u)
Spits
HW
GW
LW
Dal
HW
GW
LW
Totaal
HW
GW
LW

km/u
Referentie
2030
62
101
59
45
66
110
62
47
64
107
61
46

% verandering t.o.v. Referentie 2030
1a_KS
0.0%
2.7%
0.2%
0.3%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.2%
1.0%
0.1%
0.1%

1b_KS
0.3%
3.3%
0.4%
0.4%
0.1%
0.0%
0.1%
0.1%
0.3%
1.2%
0.2%
0.2%

3
0.0%
0.2%
0.0%
0.0%
-0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.1%
0.1%
0.0%
0.0%

4a_KS
0.1%
2.4%
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.2%
0.9%
0.1%
0.1%

4b_KS
0.4%
3.9%
0.6%
0.5%
0.1%
0.0%
-0.1%
-0.1%
0.4%
1.5%
0.3%
0.2%

5a_KS
-0.1%
1.7%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.1%
0.7%
0.0%
0.1%

5b_KS
0.1%
3.3%
0.2%
0.4%
0.1%
0.0%
-0.1%
-0.1%
0.2%
1.2%
0.1%
0.2%
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Verliestijd (min/km)
Vlaanderen
Voor deze indicator hebben we de verliestijd per gereden km berekend. Aangezien de scenario’s ook
een effect hebben op het aantal gereden km (zie verder), is dit een betere indicator dan het absolute
aantal verliesuren. Ook hier gaat het om gewogen gemiddelde waarden.
De verliestijd neemt het sterkst af in Scenario 1b_KS, met gemiddeld 18,3 % voor de hele dag. De daling
is het grootst tijdens de spitsuren en op de hoofdwegen. Voor dat geval wordt de verliestijd in Scenario
1b_KS ongeveer gehalveerd. Ook op de andere wegen en andere momenten ziet men een verbetering.
Bij de budgetneutrale scenario’s heeft Scenario 3 het kleinste effect wat een gevolg is van het feit dat
dit scenario geen onderscheid maakt tussen spits en dal.
Voor deze indicator doen Scenario’s 4b_KS en 5b_KS, budgetneutraal met enkel een heffing tijdens de
spits, het bijna even goed als Scenario 1b_KS. Op de hoofdwegen in de spits zorgt Scenario 5b_KS zelfs
voor een grotere daling van de verliestijd dan dat scenario. De budgetneutrale scenario’s 4a_KS en
5a_KS die zowel tijdens de spits- als daluren een wegenheffing opleggen doen de verliestijd minder
dalen, maar hebben nog steeds significante effecten.
In de scenario’s die enkel een wegenheffing opleggen tijdens de spits (4b_KS en 5b_KS) stijgt de
gewogen gemiddelde reistijd iets tijdens de dalperiode. Dit komt doordat er een verschuiving is van de
spits- naar de dalperiode. De gewogen gemiddelde verliestijd in de dalperiode is echter klein in de
referentiesituatie, en blijft relatief klein in deze twee scenario’s. Voor de spits- en dalperiode samen
leiden deze scenario’s nog tot een substantiële daling van deze indicator.
Tabel 18: TREMOVE – Vlaanderen – auto – gewogen gemiddelde verliestijd in referentiesituatie en
effect van de wegenheffingen - 2030
Verliestijd
(min/km)
Spits
HW
GW
LW
Dal
HW
GW
LW
Totaal
HW
GW
LW

min/km
Referentie
2030
0.15
0.13
0.17
0.17
0.04
0.00
0.06
0.05
0.07
0.04
0.09
0.09

% verandering t.o.v. Referentie 2030
1a_KS
-18.1%
-45.9%
-8.2%
-9.4%
-3.0%
2.2%
-2.7%
-0.2%
-15.5%
-50.7%
-6.7%
-8.5%

1b_KS
-21.0%
-49.8%
-10.7%
-11.4%
-6.6%
-15.8%
-6.3%
-3.7%
-18.3%
-53.8%
-9.6%
-10.6%

3
-3.9%
-10.0%
-1.7%
-1.2%
-1.3%
-16.0%
-2.0%
-1.5%
-2.9%
-9.7%
-1.8%
-1.3%

4a_KS
-12.6%
-31.0%
-5.8%
-6.5%
-1.2%
7.4%
-0.9%
0.8%
-10.8%
-35.3%
-4.5%
-5.6%

4b_KS
-20.8%
-46.6%
-11.4%
-12.0%
2.4%
17.6%
2.6%
3.4%
-17.0%
-52.2%
-8.0%
-10.1%

5a_KS
-13.0%
-35.2%
-4.9%
-6.1%
-1.2%
6.6%
-1.0%
0.7%
-11.1%
-39.7%
-3.9%
-5.5%

5b_KS
-21.5%
-52.1%
-10.9%
-12.0%
2.4%
18.8%
2.6%
3.6%
-17.5%
-57.6%
-7.3%
-10.3%

Deelzones
De volgende tabellen rapporteren het effect van de wegenheffingen op de gewogen gemiddelde
verliestijd in de verschillende deelgebieden. In de referentiesituatie worden de hoogste verliestijden
genoteerd in de kleine congestiezone, gevolgd door de rest van de congestiezone. In de rest van
Vlaanderen zijn de verliestijden merkelijk kleiner dan in die twee congestiezones.
Voor deze indicator zijn de effecten het grootst in de kleine congestiezone, maar is de procentuele
daling in de kleine congestiezone slechts iets meer uitgesproken dan in de “rest van de congestiezone”,
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terwijl de procentuele effecten in die twee zones sterker verschilden bij de gemiddelde snelheid. Een
uitzondering hierop vormen Scenario’s 4a_KS en 5a_KS die enkel een hogere wegenheffing opleggen
in de kleine congestiezone. Uit de vergelijking van de scenario’s met een kleine en grote congestiezone
blijkt dat de grote congestiezone wel degelijk tot extra verbeteringen leidt in de “rest van de
congestiezone”.
In de “rest van Vlaanderen” zijn de effecten van de wegenheffingen op de verliestijden kleiner, maar
zijn de verliestijden in de referentiesituatie ook kleiner.
Tabel 19: TREMOVE – Kleine congestiezone – auto – gewogen gemiddelde verliestijd in
referentiesituatie en effect van de wegenheffingen - 2030
Verliestijd
(min/km)
Spits
HW
GW
LW
Dal
HW
GW
LW
Totaal
HW
GW
LW

min/km
Referentie
2030
0.33
0.21
0.49
0.40
0.06
0.00
0.14
0.09
0.14
0.06
0.25
0.20

% verandering t.o.v. Referentie 2030
1a_KS
-19.7%
-46.4%
-8.6%
-9.6%
-4.1%
1.6%
-3.1%
-0.3%
-19.7%
-51.7%
-7.8%
-10.2%

1b_KS
-23.0%
-50.2%
-11.6%
-11.7%
-8.1%
-18.1%
-7.3%
-3.8%
-22.4%
-54.6%
-11.0%
-12.2%

3
-4.3%
-10.1%
-1.8%
-1.2%
-1.2%
-18.3%
-2.2%
-1.8%
-3.0%
-9.5%
-1.8%
-1.2%

4a_KS
-16.8%
-36.0%
-8.5%
-7.9%
-2.7%
8.5%
-1.6%
0.6%
-16.9%
-41.2%
-7.5%
-8.4%

4b_KS
-26.6%
-51.3%
-15.8%
-14.1%
2.6%
19.6%
3.1%
3.7%
-24.7%
-57.3%
-12.5%
-14.5%

5a_KS
-14.0%
-35.4%
-5.0%
-6.2%
-1.9%
6.8%
-1.1%
0.7%
-14.3%
-40.5%
-4.5%
-6.7%

5b_KS
-23.4%
-52.5%
-11.4%
-12.3%
2.3%
19.9%
2.8%
3.7%
-22.5%
-58.5%
-9.1%
-12.8%

Tabel 20: TREMOVE – Rest van congestiezone – auto – gewogen gemiddelde verliestijd in
referentiesituatie en effect van de wegenheffingen - 2030
Verliestijd
(min/km)
Spits
HW
GW
LW
Dal
HW
GW
LW
Totaal
HW
GW
LW

min/km
Referentie
2030
0.15
0.12
0.18
0.14
0.04
0.00
0.07
0.05
0.07
0.03
0.10
0.08

% verandering t.o.v. Referentie 2030
1a_KS
-18.0%
-48.9%
-7.7%
-9.7%
-3.3%
3.0%
-2.3%
-0.2%
-15.7%
-54.3%
-6.6%
-8.9%

1b_KS
-20.7%
-52.1%
-10.1%
-11.7%
-6.6%
-13.3%
-5.7%
-3.5%
-18.2%
-56.8%
-9.3%
-11.0%

3
-4.0%
-11.2%
-1.5%
-1.2%
-1.1%
-15.1%
-1.7%
-1.6%
-2.7%
-10.9%
-1.5%
-1.3%

4a_KS
-8.4%
-24.3%
-2.8%
-3.5%
-0.8%
6.2%
-0.2%
0.9%
-7.3%
-28.5%
-2.3%
-3.2%

4b_KS
-15.5%
-40.1%
-7.1%
-7.8%
2.1%
15.4%
2.4%
3.1%
-12.7%
-46.0%
-5.0%
-6.7%

5a_KS
-13.1%
-38.3%
-4.6%
-6.4%
-1.5%
6.4%
-0.8%
0.7%
-11.4%
-43.5%
-3.8%
-5.8%

5b_KS
-21.6%
-55.2%
-10.4%
-12.6%
2.3%
18.3%
2.6%
3.9%
-17.5%
-61.1%
-7.4%
-10.6%
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Tabel 21: TREMOVE – Rest van Vlaanderen – auto – gewogen gemiddelde verliestijd in
referentiesituatie en effect van de wegenheffingen - 2030

Verliestijd
(min/km)
Spits
HW
GW
LW
Dal
HW
GW
LW
Totaal
HW
GW
LW

min/km
Referentie
2030
0.07
0.05
0.07
0.09
0.02
0.00
0.03
0.03
0.04
0.02
0.04
0.05

% verandering t.o.v. Referentie 2030
1a_KS
-6.8%
-29.6%
-2.1%
-4.0%
-0.7%
2.3%
-0.5%
0.0%
-5.6%
-33.7%
-1.9%
-3.5%

1b_KS
-10.5%
-36.6%
-5.3%
-6.7%
-4.2%
-13.9%
-4.1%
-3.4%
-9.0%
-39.8%
-5.1%
-6.3%

3
-0.2%
-2.5%
0.2%
0.1%
0.4%
-3.1%
0.2%
0.0%
0.0%
-2.4%
0.2%
0.1%

4a_KS
-6.9%
-26.7%
-3.0%
-3.6%
-0.3%
6.2%
-0.2%
0.9%
-5.8%
-31.1%
-2.6%
-3.0%

4b_KS
-13.2%
-43.3%
-7.6%
-8.0%
2.4%
15.6%
2.5%
3.2%
-10.6%
-49.4%
-5.7%
-6.3%

5a_KS
-4.0%
-19.6%
-0.7%
-2.1%
0.2%
5.5%
0.4%
0.8%
-3.3%
-23.1%
-0.5%
-1.8%

5b_KS
-8.7%
-36.3%
-3.0%
-5.9%
2.1%
14.6%
2.1%
2.9%
-7.0%
-42.0%
-2.1%
-4.6%

Samenvatting effecten op doorstroming
De grootste vermindering van de congestie wordt verkregen in de scenario’s met netto-opbrengsten.
De effecten verhogen naarmate het tarief stijgt. Indien naast de systeemkosten en externe kosten ook
de infrastructuurkosten meegenomen worden als een apart element in de tariefzetting zijn de effecten
dus het grootst.
Het TREMOVE model geeft voor dat scenario (dat een grote congestiezone heeft) een stijging van de
gewogen gemiddelde snelheid van 58 km/u tot 59,5 km/u (+2,3 %) tijdens de spits en van 66,6 km/u
tot 66,9 km/u (+0,4 %) tijdens de daluren. Tijdens de spits is het effect het grootst op de hoofdwegen
met een stijging van de gemiddelde snelheid van 74,3 km/u tot 85,7 km/u (+15,4 %) in de kleine
congestiezone, van 87,1 km/u tot 95,9 km/u (+10,2 %) op Vlaams niveau en van 89,7 km/u tot 98,6
km/u (+10 %) in de rest van de congestiezone. De verliestijd per km neemt in Vlaanderen op dagbasis
af met iets meer dan 18 %. Op de hoofdwegen tijdens de spits wordt de verliestijd bijna gehalveerd,
op Vlaams niveau en in de congestiezones.
In de budgetneutrale scenario’s kan men gelijkaardige effecten verkrijgen op de doorstroming als in
de scenario’s met netto-opbrengsten. Dat resultaat wordt volgens TREMOVE verkregen indien men
enkel een wegenheffing oplegt tijdens de spitsperiode, in heel Vlaanderen (met hoge tarieven,
vergelijkbaar met deze van de scenario’s met netto-opbrengsten), waarbij een lager tarief geldt buiten
de congestiezone dan binnen de congestiezone. Indien men zowel tijdens de spits- als de dalperiode
een wegenheffing oplegt, is het effect op de doorstroming kleiner, maar nog steeds relatief goed (met
lagere tarieven dan in de scenario’s met netto-opbrengsten).
Met een kleine congestiezone stijgt volgens het TREMOVE model in dat geval de gewogen gemiddelde
snelheid tijdens de spits op de hoofdwegen van 74,3 km/u tot 82,1 km/u (+10,6 %) in de kleine
congestiezone en van 89,7 km/u tot 93,6 km/u (+4,4 %) in de rest van de congestiezone. De verliestijd
per km op de hoofdwegen tijdens de spits daalt van 0,21 min/km tot 0,14 min/km (–36 %) in de kleine
congestiezone en van 0,12 min/km tot 0,09 min/km (–24 %) in de rest van de congestiezone.
Voor de aanpak van de congestieproblematiek in Vlaanderen is de differentiatie van de tarieven van
de wegenheffing volgens de periode van de dag belangrijk, met een hogere heffing tijdens de spitsUitrol van een systeem van wegenheffing: tarificatie (OIWP4)
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dan de dalperiode. Uit de TREMOVE simulaties blijkt dat men zonder die differentiatie slechts een
klein effect kan realiseren op de doorstroming, ook indien men een hoger tarief hanteert in het meer
congestiegevoelige gebied in Vlaanderen. De tariefdifferentiatie is telkens het grootst in de
congestiezone, maar niet verwaarloosbaar buiten de congestiezone, aangezien ook daar
congestieproblemen optreden in de spits, zij het in mindere mate.
De differentiatie tussen spits en dal geeft aanleiding tot grotere relatieve verschillen in de tarieven dan
de differentiatie volgens zone in Vlaanderen, wat doet uitschijnen dat differentiatie spits/dal
belangrijker is dan differentiatie congestiezone/rest Vlaanderen.
Indien men ervoor opteert om de tarieven enkel te differentiëren volgens de periode van de dag en
geen onderscheid te maken tussen een congestiegevoelige zone en de rest van Vlaanderen, dan kan
de wegenheffing minder goed inspelen op de congestie: het tarief zal te laag zijn voor de gebieden met
veel congestie en te hoog voor gebieden met minder of geen congestie.
Op Vlaams niveau zijn de verschillen tussen de budgetneutrale scenario’s met een grote en kleine
congestiezone klein, wat betreft de effecten op de doorstroming. Voor de gemiddelde snelheid op
Vlaams niveau geeft het scenario met de kleine congestiezone zelfs iets betere resultaten. Met een
grotere congestiezone zijn de effecten in de rest van de congestiezone vanzelfsprekend groter (door
het hoger tarief).
Indien men een kleiner congestiegevoelig gebied definieert, impliceert dit hogere tarieven in de rest
van Vlaanderen omdat daar dan meer plaatsen zijn waar er ook veel congestie is.

3.3.2 Effecten op betrouwbaarheid reistijd
TREMOVE geeft geen informatie over de effecten van de wegenheffingen op de betrouwbaarheid van
de reistijd.

3.3.3 Kosten voor de weggebruikers
TREMOVE geeft informatie over twee types kosten van de weggebruikers: hun uitgaven voor de
wegenheffing en het verlies aan consumentensurplus. Beide worden hier gerapporteerd.

Uitgaven aan de wegenheffing
Figuur 10 en Figuur 11 geven een overzicht van de uitgaven aan de wegenheffing van de weggebruikers
voor geheel Vlaanderen enerzijds, volgens type weggebruiker en volgens deelgebied in Vlaanderen.
Deze bedragen zijn excl. de tolheffingen in Antwerpen.
De uitgaven van de wegenheffing bedragen in Scenario 1a_KS ongeveer 2,8 miljard euro en in Scenario
1b_KS iets meer dan 4,6 miljard euro. In de budgetneutrale scenario’s geven de weggebruikers in totaal
1,9 miljard euro uit aan de wegenheffing.
Deze bedragen houden nog geen rekening met de minimalisering van de jaarlijkse verkeersbelasting
en belasting op inverkeerstelling.
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In alle scenario’s staan de personenauto’s in voor ongeveer 90 % van de uitgaven aan de wegenheffing.
In de scenario’s met een grote congestiezone gebeuren 45 tot 51 % van de uitgaven in de “rest van de
congestiezone” en 21 tot 26 % in de kleine congestiezone.
In scenario 1b_KS is het aandeel van de “rest van Vlaanderen” hoger (34 %) dan in scenario 1a_KS (27
%), door de aanrekening van de infrastructuurkosten, waardoor een groter deel van de heffing
onafhankelijk is van het congestieniveau.
In de twee budgetneutrale scenario’s met een kleine congestiezone (4a_KS en 4b_KS) wordt 27 à 28 %
van de uitgaven gedaan voor verkeer in die zone. Het aandeel van de “rest van Vlaanderen” is in deze
scenario’s groter dan in de vergelijkbare budgetneutrale scenario’s met een grote congestiezone
(5a_KS en 5b_KS) omdat het tarief voor de wegenheffing buiten de congestiezone in de scenario’s
4a_KS en 4b_KS groter is dan in de scenario’s 5a_KS en 5b_KS. In de “rest van de congestiezone” is het
tarief kleiner dan in de scenario’s 5a_KS en 5b_KS, waardoor het aandeel van die zone in de uitgaven
ook kleiner is.
Figuur 10: TREMOVE – voertuigen onderworpen aan de wegenheffing – uitgaven aan de
wegenheffing per voertuigtype (miljoen euro) – 2030

Figuur 11: TREMOVE – voertuigen onderworpen aan de wegenheffing – uitgaven aan de
wegenheffing per deelgebied (miljoen euro) – 2030

Uitrol van een systeem van wegenheffing: tarificatie (OIWP4)
Pagina 77 van 175

Consumentensurplus
Het consumentensurplus is een indicator om de kosten voor transportgebruikers te berekenen. Deze
is geen indicatie van het totale welvaartseffect, maar van de welvaartskosten voor de
transportgebruikers.
De wegenheffing is een doeltreffend instrument om de files te verminderen. Aan de andere kant moet
een deel van de weggebruikers ook meer betalen om de weg te kunnen gebruiken. Sommigen zullen
betalen en de voordelen ondervinden van de hogere snelheid. Anderen zullen beslissen om niet meer
met de beprijsde voertuigen te rijden.
In de onderstaande tabel wordt de totale verandering van het consumentensurplus gerapporteerd,
voor het gezamenlijk effect van de verandering van de geld- en tijdskosten. Een negatieve waarde van
het consumentensurplus hangt samen met een stijging van de kost per km, terwijl een positieve
waarde optreedt als de kost per km daalt.
Indien de gegeneraliseerde kost per km stijgt voor een modus leidt dit tot twee welvaartseffecten.
Enerzijds zijn er mensen die beslissen om met die modus te blijven rijden en die daarvoor een hogere
kost per km dragen. Anderzijds zijn er weggebruikers die beslissen om niet meer met deze modi te
rijden en daardoor nut verliezen. Beide effecten zijn mee opgenomen in de berekeningen.
Omgekeerde effecten spelen als de gegeneraliseerde kost daalt.
De tabel geeft aan dat de weggebruikers die gebruik maken van de vier modi die onderworpen worden
aan de wegenheffing (auto, minibus, bestelwagen en motorfiets47) er globaal gezien op achteruit gaan:
zij moeten de wegenheffingen betalen en krijgen er minder file voor in de plaats, maar de
wegenheffingen die daarvoor nodig zijn, zijn voor hen duurder dan het tijdsverlies dat zij eerder
hadden. Dat is niet alleen voor deze tariefscenario’s zo, maar ook bij andere systemen waarbij de
heffingen niet 100% fijn-geregeld zijn48.
Tijdens de spitsuren is er in alle scenario’s een daling van het consumentensurplus voor de beprijsde
modi. De daling is groter in de scenario’s die hogere tarieven opleggen in de spits. Tijdens de daluren
is er voor deze modi in bepaalde gevallen een stijging van het consumentensurplus door een lagere
gegeneraliseerde kost.
Ook voor de modi die geen wegenheffing moeten betalen verandert het consumentensurplus in
bepaalde gevallen. Deze veranderingen zijn voornamelijk gerelateerd aan veranderingen van de
snelheid van deze modi ten gevolge van de wegenheffing. De grootste veranderingen ziet men voor
de lijnbus/tram en de vrachtwagens tijdens de spits door de stijging van de snelheid.
Andere veranderingen voor deze modi zonder wegenheffing treden op omdat onder invloed van de
wegenheffing de aandelen van de tripmotieven, die een verschillende gegeneraliseerde kost hebben,
voor deze modi soms veranderen (door de overstap van mensen vanuit de beprijsde modi) of omdat
er verschuivingen zijn tussen de aandelen van de verschillende trajecten met verschillende
gegeneraliseerde kosten. Dit leidt tot veranderingen in de gemiddelde gegeneraliseerde kost voor heel
47

Zoals eerder aangegeven, wordt in de onderzochte scenario’s geen wegenheffing opgelegd aan autocars of
bussen.
48
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. Arnott et al. (1993) en van den Berg & Verhoef (2011)).
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Vlaanderen en alle tripmotieven samen, ook al blijft de gegeneraliseerde kost per individueel motief
en traject hetzelfde. Dit verklaart o.a. waarom men voor de trein een kleine verandering ziet van het
consumentensurplus, terwijl er niets verandert aan de treinprijs of de snelheid van de trein.
Voor alle weggebruikers samen leiden de wegenheffingen tot een welvaartsverlies. Hierbij dient
genoteerd te worden dat deze berekeningen nog niet het volledige effect op de maatschappelijke
welvaart weergeven. De wegenheffingen die de weggebruikers betalen zijn namelijk niet weggegooid
maar in handen van de overheid die het geld kan gebruiken voor verschillende doeleinden. De effecten
in deze rubriek dienen dus afgewogen te worden tegen de netto-inkomsten van de overheid (voor de
scenario’s met netto-inkomsten) en de maatschappelijke winsten van het gebruik daarvan. Ook is er
nog geen rekening gehouden met externe baten. Die bijkomende effecten worden verder onderzocht
in WP8.
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Tabel 22: Verschil in consumentensurplus personenvervoer (miljoen euro) – Vlaanderen – 2030
(Positieve waarde = verbetering; negatieve waarde = verslechtering; modi onderworpen aan
wegenheffing zijn aangeduid in het grijs)
Dal
Auto
Autocar
Lijnbus/tram
Minibus
Motorfiets
Tevoet/fiets
Trein

1a_KS
1b_KS
3
4a_KS
4b_KS
5a_KS
5b_KS
-390
-1797
-575
73
804
69
809
-262
-1493
-432
124
780
136
785
0
0
0
0
0
0
0
-1
4
3
-2
-4
-2
-3
-106
-254
-128
-43
24
-56
25
-1
-10
1
2
5
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Bestelwagen
Vrachtwagen
Spits
Auto
Autocar
Lijnbus/tram
Minibus
Motorfiets
Tevoet/fiets
Trein

-16
-4
-1195
-1125
2
23
-154
-3
0
1

-44
0
-1696
-1586
3
28
-198
-7
0
2

-20
1
-183
-156
0
4
-44
0
0
0

-4
-3
-697
-663
1
13
-89
-1
0
1

8
-9
-1450
-1387
2
23
-149
-3
0
1

-7
-4
-695
-655
2
16
-104
-1
0
1

7
-10
-1453
-1368
3
28
-180
-4
0
2

Bestelwagen
Vrachtwagen
Spits + dal
Auto
Autocar
Lijnbus/tram
Minibus
Motorfiets
Tevoet/fiets
Trein

-26
86
-1585
-1388
2
23
-260
-4
0
1

-34
97
-3493
-3079
3
32
-452
-17
0
2

-6
18
-758
-588
0
7
-172
1
0
1

-14
54
-624
-539
1
11
-131
1
0
0

-25
88
-646
-607
2
20
-125
2
0
1

-17
63
-626
-519
2
14
-160
1
0
1

-31
99
-644
-584
3
24
-155
1
0
1

Bestelwagen
Vrachtwagen

-42
82

-79
97

-26
19

-18
50

-17
79

-23
59

-24
89

3.3.4 Effecten op de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer
Deze paragraaf betreft de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer bij een gegeven aanbod. Het
gaat om de aantrekkelijkheid van de dienstverlening (eerder dan de impact op het aantal reizigers dat
gebruik maakt van het OV en dat aan bod komt in Deel 3.3.5).
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Tabel 14 gaf het effect weer van de scenario’s op de gewogen gemiddelde snelheid van
personenwagens. Stijgingen of dalingen van de gemiddelde snelheid op wegen die ook gebruikt
worden door het OV, zullen ook consequenties hebben voor de reistijden van het openbaar vervoer.
Dit werd meegenomen in de TREMOVE simulaties. De veranderingen in de vraag naar OV met de bus
die hieronder in Deel 3.3.5 worden besproken, zijn dus ook een gevolg van de verandering van de
snelheid die de wegenheffingen impliceren voor het OV.
Zoals beschreven wordt in Deel 3.3.5, leiden de wegenheffingen tot een toename van de vraag naar
openbaar vervoer. Bij een gelijkblijvend aanbod zal dit leiden tot een hogere bezettingsgraad van de
voertuigen en daardoor op bepaalde assen / lijnen die nu reeds met een hoge bezettingsgraad kampen,
minder comfort voor de reizigers. Deze vraag moet opgevangen worden door een groter aanbod.

3.3.5 Impact op de transportbeslissingen van de weggebruikers
In dit deel kijken we in de eerste plaats naar de mobiliteit: het aantal reizigerskm (en tonkm voor
bestelwagens). Om verschuivingen tussen vervoerwijzen te bekijken, moet immers rekening gehouden
worden met de verschillende bezettingsgraad van de voertuigen.
Verderop kijken we ook naar de verkeersvolumes, uitgedrukt in voertuigkm, omdat hier rechtstreeks
de impact op het milieu (emissies) en congestie (files) mee verbonden zijn.

Reizigerskm (mobiliteit)
Vlaanderen
Onder invloed van de wegenheffing daalt het totaal aantal reizigerskm. De daling is het grootst in de
twee scenario’s met netto-opbrengsten: een daling met 4,2 % in Scenario 1b_KS en met 1,8 % in
Scenario 1a_KS. Bij de budgetneutrale scenario’s is de daling het grootst in Scenario 3 (daling met
1,0 %).
Tabel 23: TREMOVE – Vlaanderen – totaal personenvervoer (reizigerskm): verandering ten opzichte
van Referentie 2030
Reizigerskm totaal
1a_KS
-1,82%
1b_KS
-4,19%
3
-1,02%
4a_KS
-0,75%
4b_KS
-0,44%
5a_KS
-0,72%
5b_KS
-0,38%

Figuur 12 geeft het aandeel weer van de verschillende vervoermiddelen in het totaal aantal reizigerskm
in de referentiesituatie in 2030. De auto staat in voor meer dan 70 % van de reizigerskm. De aandelen
van de andere modi zijn iets minder dan 10 % voor de lijnbus/tram, 7,3 % voor te voet/fiets, 6,3 % voor
de trein en 5,5 % voor minibus. Autocar en motorfietsen staan samen in voor minder dan 1 % van de
reizigerskm.
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Figuur 12: de modale aandelen in de referentiesituatie – 2030
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autocar

Figuur 13 geeft de procentuele veranderingen in de reizigerskm of tonkm per vervoermiddel. Deze
cijfers zijn geaggregeerd voor alle wegtypes voor geheel Vlaanderen. Ter herinnering geven we aan dat
de lijnbus/tram en autocars in de onderzochte scenario’s niet onderworpen zijn aan de wegenheffing
(zie Tabel 9). Vrachtwagens vallen onder het bestaande Viapass-systeem. Voor alle scenario’s behalve
Scenario 3 zijn de effecten het grootst in de spitsuren, wat een gevolg is van de hogere tarieven van
de wegenheffing in de spitsuren. In Scenario 3 zien we de grootste daling van de reizigerskm met de
auto en minibussen in de daluren, terwijl men best de verplaatsingen in de spitsuren aanpakt met de
congestieproblemen die zich stellen in Vlaanderen.
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Figuur 13: TREMOVE – Vlaanderen – personenvervoer en goederenvervoer over de weg – %
verandering in reizigerskm (personenvervoer) of tonkm (goederenvervoer) t.o.v. Referentie 2030
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Het totaal aantal reizigerskm met de lijnbus/tram neemt toe met 7,5 % in Scenario 1b_KS, en dat met
de trein met 7,2 %. In de spitsuren is de stijging sterker dan in de daluren. In het andere scenario met
netto-opbrengsten, Scenario 1a_KS, dat lagere tarieven hanteert voor de wegenheffing, is de toename
in het gebruik van het openbaar vervoer kleiner. De toename is nog wat kleiner in de budgetneutrale
scenario’s, met een stijging van 1,7 % tot 2,8 % voor de lijnbus/tram en 1,7 % tot 3,1 % voor de trein.
Vervoer per autocar (dat niet onder de wegenheffing valt) neemt sterk toe, maar deze groei komt op
een zeer klein aandeel in de referentiesituatie. De actieve modi nemen slechts beperkt of niet toe. Zij
komen immers niet altijd in aanmerking als alternatief voor vervanging van het verkeer dat getroffen
wordt door de wegenheffing (tenzij in combinatie met OV over langere afstand).
In scenario’s 4b_KS en 5b_KS die geen wegenheffing opleggen tijdens de daluren, ziet men in de
daluren een toename van de reizigerskm met auto/minibus/motorfiets en een afname van het
openbaar vervoer en autocars.
Tabel 24: TREMOVE – Vlaanderen – personenvervoer (reizigerskm) en goederenvervoer (tonkm) – %
verandering ten opzichte van Referentie 2030
minibus

auto

1a_KS

-3,9%

-3,2%

Motorfiets
-0,7%

1b_KS

-8,1%

-7,1%

-3,7%

3

-3,2%

-1,7%

0,3%

lijnbus/
tram
3,9%

trein

autocar

3,9%

5,5%

te voet
/fiets
0,3%

Bestelwagen
-0,8%

truck

7,4%

7,2%

10,6%

0,8%

-1,8%

0,1%

1,9%

1,7%

2,7%

0,1%

-0,6%

0,0%

0,2%

4a_KS

-2,0%

-1,3%

0,2%

1,7%

1,7%

2,1%

0,1%

-0,3%

0,1%

4b_KS

-1,6%

-1,1%

0,3%

2,3%

2,6%

3,1%

0,1%

-0,3%

0,2%

5a_KS

-2,3%

-1,3%

0,2%

2,0%

2,0%

2,7%

0,1%

-0,4%

0,1%

5b_KS

-1,9%

-1,1%

0,2%

2,7%

3,1%

3,9%

0,0%

-0,5%

0,2%

Wanneer we dieper inzoomen op de automobiliteit (Figuur 14), zien we dat de globale daling met 7,1
% van het aantal reizigerskm met de auto in Scenario 1b_KS te danken is aan een daling tijdens de
spitsuren en dan vooral op de hoofdwegen. In de spitsuren zijn de tarieven dan ook hoger dan in de
daluren en tijdens de spits is het tarief op de hoofdwegen groter dan op het onderliggend wegennet.
Ook voor de andere scenario’s ziet men een groter effect op de hoofdwegen.
In de andere scenario’s die een onderscheid maken tussen spits en dal, zien we ook de grootste daling
tijdens de spitsuren. In sommige scenario’s is er een stijging tijdens de daluren. Die is het meest
uitgesproken in de scenario’s die een nultarief hebben tijdens de daluren (Scenario’s 4b_KS en 5b_KS).
In Scenario 3 is de daling tijdens de daluren op de hoofdwegen en gewestwegen groter dan tijdens de
spitsuren.
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Figuur 14: TREMOVE – Vlaanderen – reizigerskm met de auto volgens wegtype en periode van de dag
- % verandering ten opzichte van Referentie 2030
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De volgende figuren geven dezelfde informatie per deelzone. De grootste effecten ziet men in de
congestiezone, waar de tarieven het hoogste liggen. In Scenario’s 4a_KS en 4b_KS die een kleine
congestiezone hanteren zijn de effecten in de “rest van de congestiezone” kleiner.
Figuur 15: TREMOVE – Kleine congestiezone – reizigerskm met de auto volgens wegtype en periode
van de dag - % verandering ten opzichte van Referentie 2030 - 2030
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Figuur 16: TREMOVE – Rest van de congestiezone – reizigerskm met de auto volgens wegtype en
periode van de dag - % verandering ten opzichte van Referentie 2030 - 2030
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Figuur 17: TREMOVE – Rest van Vlaanderen – reizigerskm met de auto volgens wegtype en periode
van de dag - % verandering ten opzichte van Referentie 2030 - 2030
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Tabel 25 geeft weer hoe sterk de daling is van het aantal reizigerskm met de beprijsde modi. In alle
scenario’s legt men minder km af met de auto en minibus. Voor de scenario’s met netto-opbrengsten
is er ook een daling van het aantal km met de motorfiets. Voor de andere scenario’s neemt het aantal
km met de motorfiets daarentegen toe. In alle gevallen passen de reizigers zich vooral aan door zich
minder te verplaatsen. Hierin verschilt het TREMOVE model van het spm Vla dat aanneemt dat het
totaal aantal reizigerskm onveranderd blijft bij een wegenheffing. De rest van de wegbeprijsde
reizigers past zich aan door over te stappen naar andere modi. Dit leidt tot de stijging van de vraag
naar die modi zoals weergegeven in Tabel 24.
De procentuele daling van het aantal reizigerskm met beprijsde modi neemt toe met het tarief van de
wegenheffing, met de grootste daling in Scenario 1b_KS.
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Tabel 25: TREMOVE – Vlaanderen – verandering reizigerskm met de auto en minibus t.o.v. Referentie
2030 en hoe passen de reizigers zich aan - 2030
1a_KS
1b_KS
3
4a_KS
4b_KS
5a_KS
5b_KS
Daling auto en minibus
miljoen reizigerskm
-1364
-1060
-875
-1080
-879
%
-1,8%
-1,4%
-1,1%
-1,4%
-1,2%
Daling auto, minibus en motorfiets
Miljoen reizigerskm
-2552
-5594
%
-3,3%
-7,2%
Waar gaan deze weggebruikers naartoe?
minder
verplaatsingen
72,7%
76,5%
76,6%
72,1%
51,5%
67,9%
43,7%
motorfiets
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
lijnbus/tram
15,2%
13,1%
13,8%
15,5%
26,5%
17,9%
30,9%
trein
9,9%
8,3%
8,0%
10,2%
19,3%
12,0%
22,6%
autocar
1,2%
1,0%
1,1%
1,1%
1,9%
1,4%
2,4%
te voet/fiets
1,0%
1,1%
0,5%
1,0%
0,6%
0,8%
0,3%

Voertuigkm (verkeersvolumes)
De effecten op de verkeersvolumes (voertuigkm) zijn zeer gelijkaardig aan die voor de mobiliteit
(reizigerskm). We hebben in TREMOVE geen verandering van bezettingsgraad van voertuigen
meegenomen in de simulatie (dus bv. geen carpooling), maar er kunnen wel kleine verschillen in de
gewogen gemiddeldes optreden omdat er verschoven wordt tussen voertuigtypes.
Voor de volledigheid geven we hieronder de cijfers en tabellen.
Figuur 18 geeft de procentuele veranderingen per deelzone, en Figuur 19 de absolute veranderingen.
Deze cijfers zijn geaggregeerd voor alle wegtypes in de deelzones en voor alle voertuigen die
onderworpen zijn aan de wegenheffing.
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Figuur 18: TREMOVE – effect van de wegenheffing op de voertuigkm per deelzone voor de voertuigen
onderworpen aan wegenheffing – % verandering t.o.v. Referentie 2030
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Figuur 19: TREMOVE – effect van de wegenheffing op de voertuigkm per deelzone voor de voertuigen
onderworpen aan wegenheffing – verandering t.o.v. Referentie 2030 (miljoen voertuigkm)
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Scenario 1a_KS leidt tot een algemene daling van de voertuigkm met 3,25 %. De daling in de
spitsperiode bedraagt 9,6%. In beide gevallen is de daling groter in de congestiezone dan erbuiten. Er
is slechts een klein effect in de dalperiode.
Scenario 1b_KS heeft grotere effecten o.w.v. de hogere heffingen en leidt tot een algemene daling met
7,1%. De effecten zijn vooral groter in de dalperiode met de aanrekening van de infrastructuurkosten.
Voorts vertoont dit scenario een gelijkaardig patroon als Scenario 1a_KS.
De budgetneutrale scenario’s hebben relatief kleinere effecten op de voertuigkm (net als bij de
reizigerskm), met dalingen van de voertuigkm van 1,1 % tot 1,7 %.
Scenario 3 leidt tot een grotere daling in de dalperiode dan in spitsperiode wat haaks staat op de
doelstelling om de congestie te verminderen. Onder de onderzochte budgetneutrale scenario’s leidt
dit scenario wel tot de grootste daling van de voertuigkm, zodat dit het budgetneutrale scenario is dat
het best presteert voor de klimaatdoelstellingen (zie ook Deel 3.4.1).
Scenario 4b_KS en 5b_KS hebben tijdens de spits het grootste effect in de congestiegevoelige zone
(-2,3 % in kleine zone in Scenario 4b_KS en – 2,0 % in grotere zone in scenario 5b_KS). In deze scenario’s
is er geen wegenheffing in de dalperiode, wat verklaart dat het aantal voertuigkm in die periode stijgt.
In Scenario 5b_KS is er lichte stijging van totaal aantal voertuigkm (spits & dal) buiten de
congestiezone.
Scenario 4a_KS en 5a_KS leiden tot een totale daling met iets meer dan 1,3 %. Ze vertonen in de spits
een gelijkaardig patroon als scenario 4b_KS en 5b_KS. Er is een minder sterke stijging in de dalperiode
dan in die scenario’s omdat de scenario’s ook een wegenheffing opleggen in de daluren. In de spits
leiden ze tot een lagere daling omdat het tarief lager is.

3.3.6 Impact op gebruikers buiten Vlaanderen
TREMOVE geeft geen specifieke informatie over de gebruikers buiten Vlaanderen. De besproken
verkeersvolumes hebben betrekking op alle verkeer in Vlaanderen, zonder onderscheid naar
woonplaats.

3.3.7 Mate van toepassing van “de gebruiker betaalt”
In de meeste onderzochte scenario’s worden alle voertuigkm gereden met minibussen, bestelwagens,
auto’s en motorfietsen onderworpen aan een wegenheffing. In Scenario 4b_KS en 5b_KS is de
wegenheffing evenwel gelijk aan nul tijdens de dalperiode., waardoor het principe “de gebruiker
betaalt” niet opgaat voor die weggebruikers.
De tarieven variëren tussen de scenario’s. Een overzicht daarvan werd gegeven in Tabel 11.
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3.4 Milieu- en leefbaarheidseffecten
3.4.1 Effect op emissies van broeikasgassen, luchtverontreinigende stoffen,
emissies van geluid en de eraan gerelateerde gezondheids- en milieueffecten
De invoering van de wegenheffing leidt in het jaar zelf niet tot een grote verandering van de
samenstelling van het voertuigenpark49. Effecten doen zich voor op langere termijn, hetgeen niet werd
doorgerekend. Ook wordt geen rekening gehouden met de impact van de verandering in de snelheid
op het energieverbruik of de emissies per km. Daarom volgt de impact op de emissies van de
broeikasgassen en polluenten in grote lijnen die op de voertuigkm. Wel treden er verschuivingen op
tussen de voertuigtypes en wegtypes, waardoor de evolutie niet helemaal gelijk loopt voor de emissies
en voertuigkm van de voertuigen die onderworpen zijn aan de wegenheffing.
Figuur 20 geeft het effect weer van de wegenheffingen op de emissies van broeikasgassen en
luchtverontreinigende stoffen. De figuur heeft betrekking op de emissies van de voertuigen
onderworpen aan de wegenheffing.
Figuur 20: Effect van de wegenheffing op de emissies van broeikasgassen en polluenten van de
voertuigen onderworpen aan de wegenheffing – % verandering t.o.v. Referentie 2030
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Broeikasgassen
Volgens het voorontwerp Vlaams Klimaatbeleidsplan moeten de emissies van wegtransport tegen
2030 minstens met 29 % dalen ten opzichte van 200550 tot maximum 11,5 Mton CO2eq..
De daling van de broeikasgasemissies is het grootst in Scenario 1b_KS, met een daling van ongeveer
6,5 % ten opzichte van de referentiesituatie in 2030. Dit komt overeen met een daling met 0,6 Mton

49

Voor de aandelen van de verschillende milieuklassen in de referentiesituatie in 2030 verwijzen we naar Tabel
12 en Tabel 13. De autonome evolutie die overgenomen is uit een referentiescenario van het Departement
Omgeving voorziet een groter aandeel van schonere voertuigen in de toekomst.
50
Het voorontwerp Vlaams Klimaatsbeleidsplan, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20/07/2018, stelt
dat de broeikasgasemissies door wegtransport in 2030 minstens met 27% moeten dalen t.o.v. 2005, inclusief het
brandstofsurplus (dat verschillend is voor 2005 en 2030). Indien er geen rekening gehouden wordt met het
brandstofsurplus, zoals ook het geval is in de simulaties met de twee verkeersmodellen, bedraagt de minimale
reductie 29%. Dit is het percentage dat in de tekst vermeld wordt.
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CO2eq. In Scenario 1a_KS is de daling 3 %. In de verschillende ‘budgetneutrale’ scenario’s ligt de daling
tussen 1 % en 1,7 % (0,09 en 0,16 Mton CO2eq). De laagste van deze impacts treedt op in het scenario
met enkel een spitsheffing in de kleine congestiezone, en de grootste wanneer het tarief niet wordt
gedifferentieerd tussen spits en dal.
Luchtverontreinigende stoffen, geluid en de eraan gerelateerde gezondheids- en milieueffecten
De daling van de emissies van de luchtverontreinigende stoffen is ook het grootst in Scenario 1b_KS,
met een daling t.o.v. de referentiesituatie in 2030 van 6,5 % tot 7 % afhankelijk van de polluent. In
Scenario 1a_KS is de daling 2,8 tot 3,2 %. In de verschillende budgetneutrale scenario’s ligt de daling
tussen 0,8 % en 2 %, met de grootste dalingen in Scenario 3. Daar waar Scenario 3 minder goed
presteert voor de doorstroming, doet het dus relatief goed voor deze indicator.
TREMOVE geeft geen informatie over de exacte locatie van de gereden km en emissies, en kan dus
ook niet rechtstreeks gebruikt worden om de blootstelling van de bevolking aan luchtverontreiniging
of geluidshinder te bepalen. Hiervoor zijn de resultaten bekomen met het spm Vla meer geschikt.
Wel ziet men dat de km afgelegd met de beprijsde voertuigen relatief sterk afnemen in de drie
deelzones van de congestiezone in vergelijking met de rest van Vlaanderen. De congestiezones zijn
relatief dicht bevolkt waardoor er meer mensen baat hebben bij de reductie van de polluenten met
een lokale impact (zoals NO2) en minder geluidshinder. Voor de andere polluenten moet er ook
rekening gehouden worden met hun transport in de lucht en atmosferische processen om de impact
op de luchtkwaliteit en blootstelling aan luchtverontreiniging in te schatten.

3.4.2 Effecten op verkeersveiligheid
De wegenheffingen kunnen de verkeersveiligheid op verschillende manieren beïnvloeden. Zonder
rekening te houden met eventueel flankerend beleid, gebeurt dit onder meer via hun effect op:
•
•

•

•

•

de totale transportvraag: bij een lagere transportvraag kan men ceteris paribus verwachten
dat het aantal ongevallen afneemt.
de modale keuze: bepaalde vervoermiddelen hebben een hoger ongevalsrisico dan andere; zo
is de kans op een dodelijk slachtoffer, zwaar- of lichtgewonde per voertuigkm groter voor
motorfietsers of fietsers dan voor automobilisten. Een modale verschuiving zal dus het
gemiddeld ongevalsrisico beïnvloeden.
de routekeuze: het ongevalsrisico verschilt per wegtype (zo is bv. de kans op een dodelijk
slachtoffer per autokm groter op het onderliggend wegennet dan op het hoofdwegennet). Ook
kan een verschuiving van het autoverkeer van het hoofdwegennet naar het onderliggend
wegennet de ongevalsrisico’s voor de andere weggebruikers verhogen. Omgekeerd zal een
verschuiving van de vrachtwagenkm van het onderliggend wegennet naar het hoofdwegennet
het ongevalsrisico voor de andere weggebruikers verlagen.
de I/C verhouding op de links in het netwerk: de kans op een ongeval en de ernst van de
ongevallen wordt beïnvloed door de drukte op de weg en de variantie in snelheid die ermee
gepaard gaat.
de snelheid: de ernst van ongevallen wordt beïnvloed door de snelheid.

Het is duidelijk dat de effecten op de verkeersveiligheid van vele factoren afhankelijk zijn. Sommige
factoren zijn positief voor de verkeersveiligheid en andere negatief.
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Het is echter buiten de scope van deze studie om hiervan een analyse ten gronde te maken. Wel kan
er een eerste indicatie gegeven worden van de effecten op de verkeersveiligheid.
Hiertoe is er gebruikt gemaakt van de ongevalsrisico’s voor de verschillende transportgebruikers, waar
mogelijk en relevant per wegtype. Deze zijn gebaseerd op cijfers verkregen bij het Departement MOW.
De cijfers laten toe om de eerste twee puntjes uit de bovenstaande lijst in te schatten. Daarnaast kan
er voor elk type weggebruiker ook een onderscheid gemaakt worden voor het ongevalsrisico per
wegtype waardoor het eerste deel van het derde puntje ook kan worden meegenomen (behalve voor
de trein, waar dit onderscheid niet relevant is, en voor de actieve modi, waarvoor niet voldoende
gegevens beschikbaar waren). In de cijfers wordt een onderscheid gemaakt tussen het ongevalsrisico
voor dodelijke slachtoffers, zwaar gewonden en licht gewonden.
Er wordt in de berekeningen verondersteld dat de ongevalsrisico’s constant blijven, daar waar men
kan verwachten dat nieuwe veiligheidssystemen het ongevalsrisico verlagen.
Er zijn ook cijfers beschikbaar voor de slachtoffers in ongevallen waarin meerdere vervoermiddelen
betrokken zijn. Deze zouden nuttig kunnen zijn om af te leiden hoe het ongevalsrisico van bv. een
fietser beïnvloed wordt als er minder auto’s rondrijden. Deze cijfers vergen echter meer analyse en
konden daarom niet mee genomen worden in de berekeningen.
De verschillende scenario’s hebben ook een impact op de snelheid. Uit de literatuur over
verkeersongevallen blijkt dat het aantal ongevallen daalt bij een lagere snelheid. In een recente studie
maken Elvik et al. (2019)51 een meta-analyse van het recent studiewerk. Daaruit blijkt dat de relatie
tussen snelheid en verkeersveiligheid niet zwakker is geworden in de loop van de tijd. De paper kijkt
naar dodelijke slachtoffers en ongevallen met gewonden. Twee soorten functies worden
onderscheiden, die beide de relatie goed beschrijven: “power” modellen en exponentiële modellen.
In onze berekeningen hebben we gebruik gemaakt van de exponentiële modellen. In deze modellen
kan het aantal ongevallen of slachtoffers met de nieuwe snelheid Y1 als volgt worden afgeleid van het
aantal ongevallen bij de oorspronkelijke snelheid: Y1 = Y0*exp(beta*(snelheid1-snelheid0). Volgens Elvik
et al. is de beste schatting van de snelheidscoëfficiënt beta 0,08 voor dodelijke slachtoffers en 0,06
voor ongevallen met gewonden.
In onze berekeningen wordt voor ongevallen met gewonden aangenomen dat het aantal slachtoffers
in dezelfde mate verandert als het aantal ongevallen. Ook wordt er aangenomen dat het aandeel van
de licht- en zwaargewonden niet wijzigt naarmate de snelheid daalt. Deze laatste veronderstelling is
waarschijnlijk niet realistisch, maar er zijn geen aparte schattingsresultaten beschikbaar voor de twee
categorieën van ongevallen.
De resultaten van deze oefening worden weergegeven in Tabel 26. Het betreft een ruwe inschatting.
Enerzijds is dat omdat een aantal van de effecten niet worden meegenomen (zie hierboven).
Anderzijds worden er een aantal assumpties gemaakt (bv. ongevalsrisico’s zijn constant in de tijd, de
evolutie van de gewonde slachtoffers volgt die van ongevallen met gewonden) die waarschijnlijk
verbeterd kunnen worden, maar waarvoor onvoldoende informatie is.
Indien men de hierboven beschreven methode volgt, dan daalt het aantal slachtoffers bij een
wegenheffing. Deze daling is vooral te danken aan de daling van de km met bestelwagens/minibussen
51

Elvik, R. A. Vadeby, T. Hels and I. van Schagen (2019), Updated estimates of the relationship between speed
and road safety at the aggregate and individual levels, Accident Analysis and Prevention 123, 114–122

Uitrol van een systeem van wegenheffing: tarificatie (OIWP4)
Pagina 93 van 175

en auto’s waardoor er minder mensen blootgesteld worden aan een ongevalsrisico met die modi. Het
effect wordt deels teniet gedaan door meer reizigerskm met de actieve modi en (in sommige
scenario’s) met de motorfiets, en door de stijging van de gemiddelde snelheden. Om de grootte-orde
van deze effecten aan te geven, geven we mee dat er in 2018 in Vlaanderen 310 dodelijke slachtoffers
vielen, 2526 zwaar gewonden en 27 372 lichtgewonden52.
Tabel 26: Eerste benadering van het effect van de wegenheffing op het aantal verkeersslachtoffers –
2030
doden
zwaargewonden
lichtgewonden
1a_KS
-2,5
-22
-340
1b_KS
-6,4
-55
-791
3
-0,9
-8
-135
4a_KS
-0,9
-8
-149
4b_KS
-0,5
-5
-103
5a_KS
-0,8
-7
-131
5b_KS
-0,3
-5
-83

3.4.3 Effecten op leefbaarheid via verschuiving van verkeersstromen tussen wegen
De informatie in TREMOVE is erg geaggregeerd. Deze effecten kunnen daarom best beoordeeld
worden aan de hand van de simulaties met het spm Vla versie 4.1.1. Hiervoor verwijzen we naar de
bespreking van de vier scenario’s die werden doorgerekend met die modellen.

3.4.4 Mate van internalisatie van de externe kosten
Deze afweging focust op de marginale externe kosten van transport. Deze kosten zijn extern omdat de
gebruiker geen rekening houdt met deze kosten. Ze zijn marginaal omdat het gaat over de bijkomende
kosten veroorzaakt door zijn gebruik.
Voor de verschillende modi maken we een onderscheid tussen volgende externe kosten en baten:
•
•
•
•
•
•

De marginale externe congestiekosten53
De marginale externe kosten van luchtvervuiling en klimaatsverandering
De marginale externe ongevalskosten
De marginale externe geluidskosten
De marginale externe infrastructuurkosten
De marginale externe gezondheidsbaten (voor actieve modi)54.

52

https://statbel.fgov.be/nl/themas/mobiliteit/verkeer/verkeersongevallen
Deze hangen af van de impact van een bijkomende weggebruiker op de snelheid van de andere weggebruikers
die zich op de weg bevinden, en van de waarde die de andere weggebruikers hechten aan een
tijdsbesparing/verlies. Die waarde van de tijd hangt af van meerdere factoren, zoals onder meer het
verplaatsingsmotief, hoe belangrijk het is om op tijd op de bestemming te geraken en – daarmee samenhangend
– welke stress men ervaart bij vertragingen, hoe gemakkelijk men zijn tijdsschema kan aanpassen, enz.
54
Fietsen en wandelen leiden tot een betere gezondheid. Dit geeft externe gezondheidsbaten voor zover de
fietsers of stappers deze modi niet zien als een middel om gezonder te blijven/worden, maar als een praktische
manier om zich te verplaatsen. Daarnaast leidt hun betere gezondheid ook tot besparingen voor de sociale
zekerheid, wat ook een externe baat is (zie Delhaye et al., 2017).
53
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Deze externe kosten zijn meestal geen monetaire kosten van oorsprong. Voor een sociaaleconomische
waardering moet de schade (in gram, tijd,…) worden omgerekend in geldeenheden.
Figuur 4 geeft weer hoe de externe kosten die zijn opgenomen in de berekeningen (milieu- en
congestiekosten) zich ten opzichte van elkaar verhouden in de referentiesituatie, voor een gemiddelde
auto en gemiddeld over spits en dal. Tijdens de spits zijn de marginale externe congestiekosten hoger
dan het gemiddelde en tijdens de daluren lager.
Tabel 27 geeft de gemiddelde waarde van de mate van internalisatie van de marginale externe milieuen congestiekosten in de verschillende tariefscenario’s voor de wegenheffing. Dit wordt berekend door
de som van de wegenheffing en de brandstofaccijns per km te delen door de marginale externe kosten
(excl. ongevalskosten). De waarde heeft betrekking op heel Vlaanderen voor het geheel van de
wegtypes, zones, tijdstippen en auto’s.
Tabel 27: Mate van internalisatie van de marginale externe milieu- en congestiekosten – Vlaanderen

mate van internalisatie
externe milieu- en
congestiekosten

1a_KS

1b_KS

3

4a_KS

4b_KS

5a_KS

5b_KS

1,02

1,45

0,72

0,78

0,83

0,78

0,83

In de scenario’s met de netto-opbrengsten houdt de tariefbepaling voor de lichte voertuigen rekening
met alle externe kosten categorieën behalve de ongevalskosten55. De marginale externe
infrastructuurkosten zijn klein tot nul voor de lichte voertuigen56.
Zoals bij de bespreking van Figuur 4 werd aangegeven is de mate van internalisatie met deze maatstaf
niet perfect, omdat voor de congestiezone een gemiddelde waarde voor de congestiekosten werd
aangerekend, terwijl de congestie in de verschillende deelzones van de congestiezone verschillend is.
Bovendien wordt er gewerkt met gemiddelde tarieven per wegtype, periode, milieuklasse en zone,
terwijl de externe kosten ook binnen de wegtypes, periodes, milieuklassen en zones kunnen variëren,
waardoor sommige weggebruikers een te hoge heffing betalen en anderen een te lage.
Gemiddeld gezien worden de externe kosten (met uitzondering van de ongevalskosten)
geïnternaliseerd in de scenario’s met netto-opbrengsten. Indien de infrastructuurkosten niet worden
opgenomen in de wegenheffing bedraagt de graad van internalisatie gemiddeld ongeveer 1.
Indien men in het scenario met ‘netto-opbrengsten’ de infrastructuurkosten wel aanrekent is de mate
van internalisatie gemiddeld gelijk aan 1,45. Zoals eerder werd aangegeven, is het scenario zonder
infrastructuurkosten dus gemiddeld een betere benadering van het optimale scenario voor het
internaliseren van de marginale externe milieu- en congestieproblemen. In het andere geval is er een
groter effect op congestie en milieu, maar zijn de kosten voor de weggebruikers te hoog in vergelijking
55

De marginale externe ongevalskosten zijn niet opgenomen omdat zij niet vermeld worden in het voorstel tot
herziening van de Europese Tolrichtlijn.
56
Dit in tegenstelling tot de gemiddelde infrastructuurkosten die groter zijn en meegenomen worden in de
wegenheffing voor scenario 1b_KS. De marginale externe infrastructuurkosten komen overeen met de schade
aan het wegdek van een extra voertuigkm. Die schade is verwaarloosbaar voor lichte voertuigen omdat hun
aslast miniem is.

Uitrol van een systeem van wegenheffing: tarificatie (OIWP4)
Pagina 95 van 175

met de baten voor de maatschappij. Dit komt doordat er voor de infrastructuurkosten een
tariefelement wordt opgenomen naast de externe kosten.
In de ‘budgetneutrale’ scenario’s liggen de tarieven lager en worden mensen daarom gemiddeld
minder geconfronteerd met de externe kosten die zij veroorzaken. De mate van internalisatie is het
laagst in het scenario dat geen onderscheid maakt tussen spits en dal, met een internalisatiegraad
gelijk aan 0,72. In de ‘budgetneutrale’ scenario’s waarin men zowel tijdens de spits als daluren een
wegenheffing betaalt is de internalisatiegraad ongeveer 0,78. Wanneer men enkel tijdens de spitsuren
een wegenheffing betaalt is de internalisatiegraad iets hoger, namelijk 0,83. Dit lijkt in tegenstelling te
zijn met het feit dat in die scenario’s er geen wegenheffing geldt voor de km gereden in de daluren,
die een groot aandeel uitmaken van het totaal aantal gereden km. De scenario’s zorgen echter wel
voor een groter effect op de congestie tijdens de spitsuren, die de belangrijkste externe kost vormt.

3.5 Effecten op de inkomsten en uitgaven aan transport van de Vlaamse
overheid
3.5.1 Inkomsten uit wegenheffing (van Vlamingen en niet-Vlamingen)
Het gaat hier om de inkomsten voor de overheid van de wegenheffing, en houdt nog geen rekening
met de systeemkosten of de minimalisering van de BIV en JVB. De inkomsten uit de wegenheffing voor
de Vlaamse overheid komen overeen met de uitgaven van de automobilisten aan de wegenheffing die
in Deel 3.3.3 worden weergegeven. We verwijzen hiervoor dus naar die paragraaf.
De wegenheffing kan ingevoerd worden als belasting of als retributie. Dit heeft een impact op de
inkomsten van de Vlaamse overheid. In de juridische analyse werd een voorkeur voor de invoering als
belasting geformuleerd.

3.5.2 Inkomsten door meer reizigers met het openbaar vervoer (bij gegeven
aanbod)
Een eerste ruwe inschatting van de potentiële impact op de inkomsten van het openbaar vervoer kan
men maken op basis van de stijging van het aantal reizigerskm met de trein en lijnbus/tram (zie Tabel
24 en bespreking in Deel 3.3.5). Hierbij geldt echter een caveat: TREMOVE houdt nog geen rekening
met eventuele “crowding” op de voertuigen. Er wordt impliciet aangenomen dat de vraagstijging ten
gevolge van de wegenheffingen wordt opgevangen door een hogere capaciteit van de voertuigen. Dit
betekent dat de stijgingen een overschatting kunnen zijn.

3.6 Effect op de overheidsinkomsten uit transport (totaal)
De wegenheffingen hebben ook een invloed op de overheidsinkomsten van de overige belastingen op
transport. Dit betreft zowel de federale als Vlaamse belastingen.
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Figuur 21: TREMOVE – Effect van de wegenheffing op de belastinginkomsten uit transport – verschil
t.o.v. Referentie 2030 (miljard euro) - 2030
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Nota: heffingen = wegenheffing + tolheffing + kilometerheffing vrachtwagens; andere belasting = belastingen op
onderhoud en verzekeringen van voertuigen

In deze figuur wordt er rekening gehouden met de minimalisering van de JVB en BIV en met de impact
op de ontvangsten van andere belastingen op transport. De belangrijkste veranderingen worden
vastgesteld voor de wegenheffing en de vaste belastingen op aankoop en bezit van een voertuig. Het
totaal effect op de belastinginkomsten wordt weergegeven met de zwarte ruiten in de figuur.

3.7 Gevoeligheidsanalyse – salariswagens
In de vorige modelsimulaties met TREMOVE is er verondersteld dat personen die met een salariswagen
rijden zelf de wegenheffing betalen. In een gevoeligheidsanalyse is er nagegaan wat er gebeurt indien
100 % van de wegenheffing in die gevallen wordt betaald door de werkgever waardoor de werknemer
zelf niet meer met de tarieven wordt geconfronteerd. De overheid ontvangt in dit geval het volledige
tarief per gereden km, volledig betaald door de werkgever
Deze gevoeligheidsanalyse werd uitgevoerd voor 3 scenario’s, namelijk 1a_KS, 1b_KS en 4a_KS. In wat
volgt wordt er naar deze analyses verwezen als scenario’s 1a_KS_sal, 1b_KS_sal en 4a_KS_sal.
Voor de reizigerskm met de auto leidt de volledige terugbetaling door de werkgever tot een lagere
daling dan in de scenario’s zonder die terugbetaling: met 2,9 % in 1a_KS_sal (in plaats van 3,2 % in
1a_KS), met 6,3 % in 1b_KS_sal (in plaats van 7,1 % zonder terugbetaling) en met 0,9 % in 4a_KS_sal
(in plaats van 1,3 % zonder deze terugbetaling).
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Het aantal km gereden met de salariswagens bij terugbetaling door de werkgever is hoger dan zonder
terugbetaling door de werkgevers: met 1 % in Scenario 1a_KS_sal, met 3,5 % in Scenario 1b_KS_sal en
met 1,3 % in Scenario 4a_KS_sal. De effecten zijn relatief klein omdat de prijsgevoeligheid van de
transportvraag met deze auto’s kleiner is dan voor privé-voertuigen.
Rekening houdend met de bijdragen van de werkgevers , is er een lichte stijging van de inkomsten uit
de wegenheffing voor de overheid met 0,6 % tot 1 % t.g.v. de stijging van het aantal reizigerskm.
Tabel 28 en Tabel 29 geven de effecten op de gewogen gemiddelde snelheid en verliestijd met en
zonder de terugbetaling voor salariswagens. Met de terugbetaling verbetert de doorstroming in
mindere mate dan zonder die terugbetaling (zoals te verwachten valt). De grootste veranderingen ziet
men in de spits op de hoofdwegen. De tabel heeft betrekking op Vlaanderen, en geeft dus weer wat
de effecten zijn op de snelheid van alle weggebruikers in Vlaanderen per periode van de dag en
wegtype. De gemiddelde kleine procentuele veranderingen gelden dus voor een groot aantal
weggebruikers.
Tabel 28: TREMOVE – Vlaanderen – auto – gewogen gemiddelde snelheid in de referentiesituatie en
effect van de wegenheffingen met en zonder terugbetaling door werkgevers voor salariswagens – %
verschil t.o.v. Referentie 2030

Tabel 29: TREMOVE – Vlaanderen – auto – gewogen gemiddelde verliestijd in de referentiesituatie en
effect van de wegenheffingen met en zonder terugbetaling door werkgevers voor salariswagens – %
verschil t.o.v. Referentie 2030
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Een eenvoudige welvaartsanalyse geeft aan dat de terugbetaling van de wegenheffing voor
salariswagens leidt tot een lagere maatschappelijke baat van de wegenheffing. Aan de ene kant is er
een iets hogere opbrengst voor de overheid en het consumentensurplus van de mensen die met een
salariswagen rijden stijgt. Aan de andere kant dragen de werkgevers hogere kosten. Ook leidt deze
maatregel tot hogere externe transportkosten. Het netto-effect is dat de maatschappelijke baat van
de wegenheffing kleiner is mét dan zonder deze terugbetaling. Een dergelijke betaling door de
werkgever kan het draagvlak voor een wegenheffing ook sterk negatief beïnvloeden. Aangezien de
salariswagens vooral aanwezig zijn in gezinnen uit de hogere inkomensdecielen leidt deze modaliteit
ook tot een hogere inkomensongelijkheid dan zonder de terugbetaling.
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4 Modelsimulaties spm Vlaversie 4.1.1

4.1 Inleiding
De berekeningen met het spm Vla versie 4.1.1 in fase 2 gebeurden voor het referentiejaar 2030.
In het overzicht van de resultaten van het spm Vla versie 4.1.1 worden een aantal afkortingen frequent
gebruikt. De volgende tabel geeft een overzicht van hun betekenis.
Tabel 30: Lijst van afkortingen in de bespreking van de resultaten van de simulaties met het spm Vla
versie 4.1.1
Wegtypes
HW
Hoofdwegen en verkeerswisselaars (op- en afritten die het onderliggend wegennet
verbinden met het hoofdwegennet zijn hier niet in opgenomen) (linktype 1 en 2,
exclusief op- en afritten)
GW
Gewestwegen (ongeveer alle genummerde wegen) (linktype 2 (exclusief
verkeerswisselaars), 3, 4, 5 en 6)
LW
Lokale wegen (linktype 7 en 8)
Periodes van de dag
OSP_kort
Korte ochtendspits (7u – 9)
OSP_rest
Rest van de ochtendspits (6u – 7u en 9u – 10u)
ASP_kort
Korte avondspits (16u – 19u)
ASP_rest
Rest van de avondspits (15u – 16u)
DAL
= Nacht (0u – 6u) + rest van de dag (10u – 15u) + avond (19u – 0u)
ETM
Etmaal
Andere
I/C
Intensiteit/capaciteit
pae
personenwagen-equivalenten
reizigerskm Reizigerskilometer – een kilometer afgelegd door een reiziger
tonkm
Tonkilometer – een kilometer afgelegd door een ton
voertuigkm Voertuigkilometer – een kilometer afgelegd door een voertuig

Bij de bespreking van de resultaten is het belangrijk om aan te geven dat de twee verkeersmodellen
waarmee de tariefscenario’s werden doorgerekend elk hun eigen kenmerken hebben (zoals
beschreven in een aparte modelnota). Bij de interpretatie van de resultaten dient men steeds in het
achterhoofd te houden wat de modellen wél en niet mee opnemen. Ook gaan de twee modellen op
een verschillende manier om met veranderingen van de vaste transportbelastingen, zoals de
minimalisering van de BIV en JVB. Dat leidt ertoe dat de SVM grotere effecten rapporteren op de
voertuigkm, reizigerskm en doorstroming dan het TREMOVE model. De resultaten van de twee
modellen kunnen daarom moeilijk rechtstreeks met elkaar vergeleken worden.
Het netwerkmodel van het spm Vla versie 4.1.1 neemt twee categorieën van voertuigen op:
personenwagens en vrachtwagens57.
57

In de spm Vla versie 4.1.1 worden de bestelwagens deels opgenomen bij de personenwagens en deels bij de
vrachtwagens. Motorfietsen worden opgenomen onder de categorie personenwagens.

Uitrol van een systeem van wegenheffing: tarificatie (OIWP4)
Pagina 100 van 175

Wanneer de resultaten voorgesteld worden per etmaal, gaat het over een gemiddelde werkweekdag
buiten de schoolvakanties.
Met het spm Vla versie 4.1.1 worden er vier scenario’s doorgerekend: het scenario 1b met nettoopbrengsten, met een korte en lange spits (1b_KS en 1b_LS) en het scenario 4a met een korte en lange
spits (4a_KS en 4a_LS).
In de bespreking wordt een onderscheid gemaakt tussen de effecten in Vlaanderen, de kleine
congestiezone, de “rest van de congestiezone” en de “rest van Vlaanderen”. Bijlage III geeft daarnaast
ook de resultaten voor de drie deelzones die deel uitmaken van de kleine congestiezone.
De tarieven voor de scenario’s met de korte spits zijn overgenomen uit het TREMOVE model. Voor de
lange spits werden de tarieven benaderend berekend zonder de uitgebreide iteratieve procedure te
gebruiken in functie van de congestieniveaus en ingebracht in spm Vla versie 4.1.1. Door deze
benadering zijn de tarieven voor de lange spits minder optimaal berekend dan die voor de korte spits.
In de simulaties met de spm Vla 4.1.1 wordt de tarieven enkel opgelegd aan de voertuigen in de
categorie personenwagens (d.i. auto’s, een deel van de bestelwagens en motorfietsen).
Tabel 31: Basistarieven in de modelsimulaties met het spm Vla versie 4.1.1 – eurocent/km
Korte spits
Scenario 1b

Spits

Dal

Spits

Dal

Spits

Dal

Rest van
Vlaanderen
Spits
Dal

HW

19,1

4,9

10,9

4,7

17,6

4,5

10,5

4,5

GW

15,3

8,7

8,1

6,5

14,0

8,0

7,8

6,3

LW

15,2

8,1

8,8

6,7

13,9

7,4

8,5

6,5

Scenario 4a

CZ_groot

Lange spits

Rest van Vlaanderen

CZ_klein

Rest van Vlaanderen

CZ_groot

CZ_klein

Rest van
Vlaanderen
Spits
Dal

Spits

Dal

Spits

Dal

Spits

Dal

HW

12,4

1,0

7,7

1,1

10,1

0,8

7,0

1,0

GW

11,4

3,7

5,2

2,4

9,2

3,0

4,7

2,2

LW

9,8

2,8

4,4

1,8

8,0

2,3

4,0

1,6

De tarieven zijn lager met een lange spits omwille van twee redenen:
•

•

Met een lange spits daalt de gemiddelde ernst van de files zowel in de spitsperiode als in de
dalperiode. In de spitsperiode is dat het geval omdat er een aantal uren bijkomen waar er wel
files zijn, maar minder ernstig dan in de korte spits. In de daluren is dat het gevolg van het feit
dat er een aantal uren uit verdwijnen waarin de files erger zijn dan in de rest van de dalperiode.
De tweede reden geldt voor het budgetneutrale scenario: aangezien er met een lange spits
meer km worden gereden in de spits waarin de tarieven hoger zijn, zou het gelijk houden van
de tarieven leiden tot hogere inkomsten, terwijl het budgetneutrale scenario bepaalt dat de
inkomsten maximaal 1,9 miljard euro mogen bedragen. De tarieven moeten daarom omlaag
om rekening te houden met deze maximumgrens.

Bij de bespreking van de resultaten van het spm Vla versie 4.1.1 volgen we zoveel mogelijk dezelfde
structuur als in het vorige hoofdstuk.
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4.2 Directe effecten op de weggebruikers (verkeer en congestie)
4.2.1 Effecten op doorstroming
De effecten op doorstroming kunnen op verschillende manieren benaderd worden. We bespreken er
hier vier:
-

-

Reistijden: verandering van de reistijd per km – de reistijd bestaat uit de reistijd zonder enige
vertragingen (de zogenaamde free-flow reistijd) en de verliestijd die men oploopt ten gevolge
van congestie (d.i. de extra reistijd t.o.v. free-flow reistijd ten gevolge van congestie)
Verandering van de gemiddelde snelheid
Wegen met intensiteit/capaciteitverhouding groter dan 80 %: Verandering van het aandeel
van de km afgelegd op deze wegen
Verliestijden: verandering van de verliestijd per km door files

Gewogen gemiddelde reistijd (min/km)
Figuur 22 geeft het effect van de vier scenario’s op de gewogen gemiddelde reistijd per km (gemeten
als min/km) voor de categorie ‘personenwagens’ voor de verschillende wegtypes en periodes van de
dag. De gewichten komen overeen met het aandeel van de personenwagenkm voor de verschillende
tijdstippen en wegen. Het eerste deel van de figuur geeft de effecten voor Vlaanderen, terwijl in het
tweede deel de effecten ook worden weergegeven voor de drie deelzones. Figuur 23 geeft
gelijkaardige informatie voor de vrachtwagens. In beide gevallen hebben de cijfers betrekking op een
gemiddelde werkweekdag buiten de schoolvakantie.
Figuur 22: Effect van de vier scenario’s op de gewogen gemiddelde reistijd van personenwagens per
wegtype en tijdstip van de dag – procentuele verandering t.o.v. Referentie 2030
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Figuur 23: Effect van de vier scenario’s op de gewogen gemiddelde reistijd van vrachtwagens per
wegtype en tijdstip van de dag – procentuele verandering t.o.v. Referentie 2030
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Vlaanderen
Voor de categorie ‘personenwagens’ worden de grootste effecten vastgesteld in de OSP_kort en
ASP_kort. In die twee periodes daalt de gemiddelde reistijd per km van personenwagens op de HW in
Vlaanderen het sterkst in Scenario 1b_KS (daling met ongeveer 18 % in OSP_kort en 9,6 % in ASP_kort),
gevolgd door Scenario 1b_LS met iets lagere maar gelijkaardige effecten (daling met 14,6 % in
OSP_kort en 8.8 % in ASP_kort), Scenario 4a_KS (daling met 12,5 % in OSP_kort en 6,8 % in ASP_kort)
en Scenario 4a_LS (daling met 8,3 % in OSP_kort en 5,7 % in ASP_kort). Voor de GW en LW ziet men in
de twee periodes van de korte spits hetzelfde patroon als op de HW, maar is de daling in de gewogen
gemiddelde reistijd kleiner. Indien men alle wegtypes beschouwt in deze twee periodes, daalt de
gewogen gemiddelde reistijd, wat erop wijst dat de relatieve verhouding van de tarieven tussen de
wegtypes in deze periode niet leidt tot te grote verschuivingen van de HW naar de onderliggende
wegen.
Het effect in de OSP_rest en ASP_rest verschilt tussen de scenario’s met een korte en lange spits.
Indien deze periodes ook onderworpen zijn aan een hogere heffing, dan daalt de gewogen gemiddelde
reistijd in de OSP_rest en ASP_rest voor de HW. Voor de GW en LW zijn de effecten kleiner. In de
OSP_rest en ASP_rest is er in de scenario’s met een lange spits een verschuiving van de HW naar de
onderliggende wegen waardoor de gewogen gemiddelde reistijd voor alle wegen samen toeneemt. Dit
wijst erop dat de tarieven die gebruikt zijn voor de scenario’s met de lange spits best nog kunnen
aangepast worden. In de scenario’s met de lange spits geldt hetzelfde spitstarief voor de volledige
spits. Dit betekent dat het spitstarief te laag is voor de korte spits waarin de congestieproblemen het
grootst zijn en te hoog voor de rest van de spits waar de congestieproblemen ook nog optreden maar
in mindere mate. Een mogelijkheid zou zijn om een verschillend spitstarief te hanteren voor de korte
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spits enerzijds en de rest van de spits anderzijds, waarbij er in de twee periodes gezocht wordt naar
een goede verhouding van de tarieven tussen de wegtypes.
In de dalperiode, waar er weinig congestieproblemen optreden in de referentiesituatie, is het effect
van de wegenheffingen op de reistijd klein, en is er in alle scenario’s een kleine daling.
Voor het hele etmaal leiden alle beschouwde scenario’s tot een daling van de gewogen gemiddelde
reistijd, voor alle wegtypes afzonderlijk en voor het globale netwerk in Vlaanderen. De scenario’s met
een korte spits hebben een iets groter effect dan de scenario’s met een lange spits. Het effect is het
grootst in scenario 1b, maar ook scenario 4a presteert ook relatief goed.
Voor de vrachtwagens leiden de vier scenario’s op Vlaams niveau tot een daling van de gewogen
gemiddelde reistijd per km. De effecten zijn het grootst in de OSP_kort en ASP_kort. De verschillen in
effect tussen de wegtypes zijn het meest uitgesproken in de OSP_kort, maar de daling in de reistijd is
in die twee periodes het grootst voor de HW. Op etmaal-niveau is de daling in de gewogen gemiddelde
reistijd iets groter voor alle wegen samen dan die voor de HW, omdat er een verschuiving is van de
vrachtkm van het onderliggend wegennet naar de HW.
Per deelzone
Figuur 22 en Figuur 23 geven ook de informatie per deelzone. We bespreken hier de resultaten voor
de personenwagens.
De sterkste dalingen in de gewogen gemiddelde reistijd per km doen zich voor in de kleine
congestiezone. In alle scenario’s gelden in die zone de hoogste heffingen. Het algemene patroon van
de effecten is gelijkaardig als hetgeen hierboven werd beschreven voor Vlaanderen. De daling van de
gewogen gemiddeld reistijd is het meest uitgesproken tijdens de OSP_kort, gevolgd door de ASP_kort,
en groter voor de HW dan de overige wegen. De effecten zijn het sterkst met een korte spits in
vergelijking met een lange spits. Scenario 4a geeft in deze zone kleinere effecten dan 1b door de lagere
tarieven in het budgetneutraal scenario.
Binnen de kleine congestiezone doen de grootste effecten zich voor in de Vlaamse Rand (zie Bijlage
III).
In scenario 1b_KS daalt de gewogen gemiddelde reistijd op de HW in de OSP_kort met ongeveer 25 %
en in scenario 4a_KS met 17,8 %. In de ASP_kort bedraagt de daling op de HW 12.5% in scenario 1b_KS
en 9.4% in scenario 4a_KS.
In de rest van de congestiezone zijn de algemene patronen ook gelijkaardig aan die in de kleine
congestiezone, maar zijn de effecten kleiner. De relatieve performantie van scenario 4a waarin de
hogere wegenheffing niet van toepassing is op de rest van de congestiezone ten opzichte van scenario
1b is kleiner in dit gebied dan voor de kleine congestiezone. Op etmaal-basis en voor het globale
netwerk in Vlaanderen kan scenario 4a_KS in de kleine congestiezone 88 % van de daling van de reistijd
van scenario 1b_KS realiseren. In de rest van de congestiezone is dat slechts 69 %.
In de rest van Vlaanderen, d.i. het gebied buiten de grote congestiezone, zijn de effecten van de
scenario’s op de reistijd per km relatief klein. Op etmaal-niveau is er voor alle wegtypes een lichte
daling. Door een lichte verschuiving van de HW naar het onderliggende wegennet, waar de snelheid
lager ligt, is er een lichte stijging van de gewogen gemiddelde reistijd voor alle wegtypes samen.
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Snelheid
In de kaartenbijlage wordt meer informatie gegeven over de effecten van de verschillende scenario’s
op de gemiddelde snelheid voor het hele netwerk in Vlaanderen.
Voor de personenwagens worden de grootste effecten vastgesteld in de OSP. De verschillenfiguren
voor de scenario 1b_KS en 4a_KS voor het ochtendspitsuur 8-9u worden weergegeven in Figuur 24.
Deze figuren en hun legende zijn ook terug te vinden in de kaartenbijlage.
Zoals te zien op de kaarten, stijgt tijdens de OSP tussen 8 en 9u de snelheid op de HW voor beide
scenario’s. De sterkste stijging is waar te nemen in Scenario 1b_KS, maar ook in Scenario 4a_KS is een
redelijk effect te zien. Lokaal is er op specifieke locaties een daling te zien in snelheid, vooral dan op
de kruispunten. Dit is echter veel minder uitgesproken dan in het globale scenario in fase 1, omdat de
tarifering iteratief bepaald werd in fase 2.
Figuur 24: Verschillenfiguren SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ – OSP (8u-9u) –
Scenario 1b_KS en 4a_KS – zie kaartenbundel voor meer detail
Scenario 1b KS – verandering van gemiddelde snelheid – Ochtendspits (8u-9u)

Scenario 4a KS – verandering van gemiddelde snelheid – Ochtendspits (8u-9u)

Indien het effect op snelheid wordt bekeken voor een spitsuur (bv. tussen 9u en 10u) dat wel in de
scenario’s met een lange spits is opgenomen, maar niet in de scenario’s met een korte spits, zien we
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dat het LS scenario zorgt voor een positief effect. Indien in die periode een daltarief wordt
geïmplementeerd voor de wegenheffing, zoals werd doorgerekend in Scenario 1b_KS, verandert de
snelheid weinig ten opzichte van het referentiescenario. Indien er in die periode een spitstarief wordt
geïmplementeerd, zoals doorgerekend in Scenario 1b_LS, zien we een stijging van de snelheid op de
HW. Lokaal kan er zich echter wel een daling van de snelheid voordoen. Zoals eerder aangegeven,
kunnen de effecten van Scenario 1b_LS waarschijnlijk verbeterd worden door een aparte spitsheffing
te berekenen voor de korte spits en de rest van de spits, waardoor deze ongewenste effecten kunnen
verminderd worden.
Figuur 25: Verschillenfiguren SNELHEID t.o.v. ‘Geen wegenheffing personenwagens’ – OSP (9u-10u) –
Scenario 1b_KS en 1b_LS – zie kaartenbundel voor meer detail
Scenario 1b KS – verandering van gemiddelde snelheid – Ochtendspits (9u-10u)

Scenario 1b LS – verandering van gemiddelde snelheid – Ochtendspits (9u-10u)

Ook in de ASP_kort (17u-18u) zijn gelijkaardige veranderingen van de snelheid waar te nemen als in
de OSP_kort op zowel de hoofdwegen als het onderliggend wegennet, maar deze zijn veel beperkter
qua grootte.

Km op hoofdwegen met een intensiteit /capaciteitverhouding groter dan 80 %
Deze indicator voor de doorstroming wordt enkel gerapporteerd voor de HW. Voor de onderliggende
wegen geeft de indicator weinig informatie over de doorstroming omdat die de afwikkeling op
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kruispunten niet in beeld brengt. . Figuur 26 geeft het aandeel van de km van personenwagenequivalenten (pae-km) op de HW dat wordt afgelegd op wegen met een I/C verhouding groter dan
80%. Het betreft cijfers per etmaal.
Figuur 26: Aandeel van pae-km op hoofdwegen met I/C verhouding > 80% - Referentie 2030 en
scenario’s met wegenheffing

Vlaanderen
In de referentiesituatie worden in de OSP_kort 20 % van de pae-km op de HW afgelegd op de
drukbezette wegen met een I/C verhouding groter dan 80 %. In de ASP_kort is dat ongeveer 15,6 %, in
de OSP_rest 4,1 %, in de ASP_rest 3,5 % en in de dalperiode 2 %. Het gemiddelde percentage voor een
etmaal bedraagt 7,6 %.
Het effect van de scenario’s op het aandeel van de pae-km op deze hoofdwegen is duidelijk het grootst
in de Scenario’s 1b. Op etmaal-niveau is er in Scenario 1b_KS meer dan een halvering van het aandeel
ten opzichte van de referentiesituatie (3,2 % in plaats van 7,6 %). In Scenario 4a_KS daalt het aandeel
tot 4,6 %.
Op etmaal-niveau is er weinig verschil tussen scenario’s met een korte en lange spits. Indien we naar
de afzonderlijke periodes tijdens de dag kijken, zijn er echter wel verschillen. In de korte spits
(OSP_kort en ASP_kort) is het effect het hoogst in de scenario’s met een korte spits en in de rest van
de spits (OSP_rest en ASP_rest) logischerwijze in de scenario’s met een lange spits. Dat is het meest
uitgesproken in Scenario 1b_LS waar het aandeel van de pae-km op deze gesatureerde wegen zeer
klein wordt en tijdens de OSP_rest bijna nul wordt.
Per deelzone
De kleine congestiezone is de zone waarin deze indicator in de referentiesituatie het hoogst is, met de
grootste waarde in de Vlaamse Rand (zie Bijlage III). Alle scenario’s leiden tot een sterke daling van de
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indicator, met de grootste impact in Scenario 1b, en een kleinere maar nog relatief goede impact in
Scenario 4a. De patronen per periode van de dag die hierboven werden besproken voor Vlaanderen,
worden mee aangestuurd door gelijkaardige patronen in de kleine congestiezone.
In de rest van de congestiezone is deze indicator in de referentiesituatie lager dan in de kleine
congestiezone. De indicator wordt op een gelijkaardige manier beïnvloed door de verschillende
heffingsscenario’s. Hoewel deze zone in Scenario 4a niet onderworpen is aan een hogere
wegenheffing, doet dit scenario het toch nog relatief goed.
In de zone “Rest van Vlaanderen” worden er in de referentiesituatie weinig pae-km afgelegd op
verzadigde wegen en is er weinig effect van de verschillende heffingsscenario’s.

Verliestijd per kilometer
Dit deel van het rapport bespreekt de verliestijd per gereden km voor de personenwagens. Aangezien
de scenario’s ook een effect hebben op het aantal gereden km (zie verder), is dit een betere indicator
dan het absolute aantal verliesuren. Het gaat om de gewogen gemiddelde verliestijd. De indicator
wordt gerapporteerd in Figuur 27, voor zowel Vlaanderen als de drie deelzones.
Figuur 27: Effect van de vier scenario’s op de gewogen gemiddelde verliestijd per km –
Personenwagens – procentuele verandering t.o.v. Referentie 2030
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Vlaanderen
Voor alle scenario’s zijn de effecten op deze indicator het grootst in de OSP_kort en ASP_kort. Het
grootste effect wordt gevonden bij Scenario’s 1b_KS. Op etmaal-niveau en voor het globale netwerk
in Vlaanderen daalt de gewogen gemiddelde verliestijd per km in dat scenario met 32,7 %. Scenario
4a_KS presteert ook relatief goed voor deze indicator, met een daling van 23,3 %. De scenario’s met
een korte spits hebben een groter effect dan de scenario’s met een lange spits. De effecten zijn
gemiddeld het grootst op de HW, gevolgd door de LW, en het kleinst voor de GW. Globaal gezien zijn
de resultaten dus in lijn met die voor de reistijd per km, wat ook te verwachten is.
Zoals later zal worden besproken (zie Deel 4.2.5) dalen het aantal personenwagenkm in de spm Vla
versie 4.1.1 sterker dan in TREMOVE, wat ook tot grotere effecten op de verliestijd leidt.
Per deelzone
Op etmaal-niveau doen de sterkste dalingen in de gewogen gemiddelde verliestijd per km (bekeken
voor alle wegtypes samen) zich voor in de kleine congestiezone, dankzij de grote effecten in de
Vlaamse Rand (zie Bijlage III). In de OSP_kort en ASP_kort zijn de relatieve veranderingen echter groter
in de rest van de congestiezone. In de “Rest van Vlaanderen” zijn de effecten kleiner dan gemiddeld.

Samenvatting effecten op doorstroming
Net zoals in de TREMOVE simulaties ziet men in de simulaties met de spm Vla 4.1.1 de grootste
vermindering van de congestie in de scenario’s met netto-opbrengsten. De effecten zijn het grootst in
de korte ochtendspits en avondspits. Hoewel de scenario’s met netto-opbrengsten leiden tot de
grootste effecten, presteren ook de onderzochte budgetneutrale scenario’s relatief goed.
Dit alles kan geïllustreerd worden aan de hand van de indicator die voor de hoofdwegen weergeeft
hoe groot het aandeel is van de voertuigkm is die worden afgelegd op sterk gesatureerde wegen. Deze
indicator wordt enkel door de spm Vla 4.1.1 berekend en niet door het TREMOVE model. Het aandeel
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is het kleinst in het scenario met netto-opbrengsten. Op etmaal-niveau is er in dat scenario in
Vlaanderen meer dan een halvering van dit aandeel ten opzichte van de referentiesituatie (3,2 % in
plaats van 7,6 %). In de kleine congestiezone daalt het aandeel van 39 % naar 22 % in de drukste uren
van de ochtendspits en van 32 % naar 15 % in de drukste uren van de avondspits. In de rest van de
grote congestiezone daalt het aandeel tot van 21 % naar 8 % in de ochtendspits en van 16 % naar iets
meer dan 2 % in de avondspits.
In het budgetneutraal scenario met een kleine congestiezone daalt volgens het spm Vla 4.1.1 voor de
hoofdwegen het aandeel van de voertuigkm op de sterk gesatureerde wegen in de kleine
congestiezone van 39 % naar 29 % in de drukste ochtendspits en van 32 % naar 22 % in de drukste
avondspits. In de rest van de congestiezone dalen deze aandelen tot respectievelijk 9,6 % en 7 %.
Op dagbasis en tijdens de uren van de korte spits geven de simulaties met spm Vla 4.1.1 aan dat de
scenario’s met een korte spits, door het hoger tarief, een iets groter effect hebben op de doorstroming
– gemeten aan de hand van de gewogen gemiddelde reistijd per km en verliestijd per km – dan de
scenario’s met een lange spits. Tijdens de rest van de spits is er in de onderzochte scenario’s voor elk
wegtype een positief effect op de gewogen gemiddelde reistijd in de scenario’s met de lange spits. Er
is echter een verschuiving van het hoofdwegennet naar het onderliggend wegennet, waardoor voor
alle wegtypes samen de gewogen gemiddelde reistijd toeneemt. Op etmaal basis is het effect op de
verliestijd per km ook iets kleiner met een langere spits.
Dit wijst erop dat de tarieven voor een lange spits best verder geoptimaliseerd worden, bijvoorbeeld
door verschillende tarieven te hanteren voor de korte spits en de rest van de spits. In dat geval zou
een hoger spitstarief gelden voor de spitsuren waarin de congestieproblematiek zich het scherpste
stelt en lager spitstarief voor de uren waarin de files zich op- en afbouwen. Een uniform spitstarief legt
een te laag bedrag op tijdens de eerste periode en een te hoog bedrag tijdens de tweede periode, met
kleinere effecten op de doorstroming als gevolg.
Zonder een heffing buiten de congestiezone wezen de modelsimulaties in fase 1 op belangrijke
verschuivingen naar wegen net buiten de congestiezones. Door de heffing ook buiten de
congestiezone toe te passen, zijn er volgens de simulaties met spm Vla 4.1.1 minder randeffecten.

4.2.2 Effecten op betrouwbaarheid reistijd
Het spm Vla versie 4.1.1 geeft geen informatie over de effecten van de wegenheffingen op de
betrouwbaarheid van de reistijd.

4.2.3 Kosten voor de weggebruikers
Tabel 32 geeft een overzicht van de uitgaven van de weggebruikers aan de wegenheffingen en
tolheffingen, zoals berekend door het spm Vla versie 4.1.1. De tabel geeft de informatie voor
Vlaanderen en de drie deelzones in Vlaanderen. Zowel in de referentiesituatie als in de scenario’s met
wegenheffing wordt er een tol geheven in de Liefkenshoektunnel, Kennedytunnel en
Oosterweelverbinding. Voor de Liefkenshoektunnel wordt er enkel een tol geheven voor
vrachtwagens. De bedragen in de onderstaande tabel omvatten ook de inkomsten van tolheffing. De
tabel houdt nog geen rekening met eventuele andere kosten die kunnen aangerekend worden aan de
weggebruikers, zoals bv. de kosten voor eventuele registratie-eenheden.
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Tabel 32: Uitgaven van de weggebruikers aan de wegenheffing en tolheffing, aandeel van
weggebruikers volgens woonplaats en gemiddeld tarief – Referentie 2030
Referentie
1B_KS
1B_LS
4A_KS
2030
Personenwagens (miljoen euro)
Vlaanderen
Kleine congestiezone
Antwerpen
Gent
Vlaamse Rand
Rest congestiezone
Rest van Vlaanderen
Vrachtwagens (miljoen euro)

4A_LS

94
0
0
0
0
94
0
628

4332
942
184
198
560
1984
1406
630

4448
984
189
205
589
2038
1426
630

2031
558
109
119
330
763
710
630

2106
563
108
119
337
805
738
629

97%

86%

86%

86%

85%

3%

14%

14%

14%

15%

3

590

630

291

316

Gewogen gemiddeld tarief (eurocent/personenwagenkm), incl. tolheffing
Vlaanderen
0,2
9,3
9,6
Kleine congestiezone
0,0
10,3
10,8
Rest congestiezone
0,4
11,1
11,5
Rest van Vlaanderen
0,0
7,2
7,4

4,1
5,6
3,9
3,5

4,2
5,7
4,1
3,6

Aandeel inwoners uit Vlaanderen in
uitgaven personenwagens (%)
Aandeel niet-inwoners uit Vlaanderen
in uitgaven personenwagens (%)
Uitgaven niet-inwoners Vlaanderen
(personenwagens)(miljoen euro)

Zoals volgt uit de scenario-definitie, zijn de uitgaven van de gebruikers van personenwagens het
grootst in de twee scenario’s met netto-opbrengsten. Voor deze twee scenario’s zijn de opbrengsten
het grootst in scenario 1b_LS. In de budgetneutrale scenario’s is het verschil in uitgaven ten opzichte
van de referentiesituatie iets meer dan 1,9 miljard euro in Scenario 4a_KS en iets meer dan 2 miljard
euro in Scenario 4a_LS58.
In Scenario 1b_KS en 1b_LS zijn ongeveer 46 % van de uitgaven gelieerd aan personenwagenkm binnen
de “rest van de congestiezone”, 22 % aan personenwagenkm in de kleine congestiezone en de overige
32 % aan personenwagenkm in de “rest van Vlaanderen”. In Scenario 4a_KS en 4a_LS zijn deze
aandelen respectievelijk 38 %, 27 % en 35 %. Het lagere aandeel van de “rest van de congestiezone” in
deze scenario’s is het gevolg van het feit dat er voor dat gebied geen hogere heffing moet betaald

58

De budgetneutrale scenario’s met de spm Vla versie 4.1.1 leiden niet tot exact 1,9 miljard euro opbrengsten,
omdat het model niet de tarieven bepaalt in functie van het opgelegde budgettaire doel, maar werkt met
exogeen opgelegde tarieven. Die tarieven werden bepaald met het TREMOVE model. Aangezien de twee
modellen andere aanpassingsstrategieën toelaten en een andere benadering gebruiken (zie de modelnota),
verschillen de inkomsten van de wegenheffing tussen de twee modellen.
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worden. Binnen de “kleine congestiezone” zijn in alle scenario’s ongeveer 60 % van de uitgaven
gelieerd aan km afgelegd in de Vlaamse Rand.
Tabel 32 geeft ook het aandeel van de wegenheffingen dat betaald wordt door weggebruikers die niet
in Vlaanderen wonen. Dat aandeel is 3 % in de referentiesituatie waarin enkel een tol geldt in de
Kennedytunnel en Oosterweelverbinding en stijgt naar ongeveer 14 % in de vier scenario’s met
wegenheffing. Het bedrag dat door weggebruikers van buiten Vlaanderen wordt betaald, is het hoogst
in Scenario 1b_LS met 630 miljoen euro en het laagst in Scenario 4a_KS, waar het 291 miljoen euro
bedraagt.
Ter informatie geeft de tabel ook het gewogen gemiddeld tarief (in eurocent/km) voor
personenwagens in de verschillende scenario’s. Dit is berekend voor Vlaanderen in zijn geheel en voor
de drie deelzones. De bedragen omvatten zowel de wegenheffing als de tolheffing (die in het model
wordt toegewezen aan de “rest van de congestiezone”). Het is een gewogen gemiddeld tarief waarbij
er rekening is gehouden met de gedragsaanpassing van de automobilisten. In Scenario 1b_KS en 1b_LS
bedraagt het gewogen gemiddelde tarief voor Vlaanderen 9,3 en 9,6 eurocent/km. Dit is iets hoger
dan de bedragen die werden afgeleid met het TREMOVE model. De verklaring ligt in de andere
modellering van de gedragsaanpassingen in de twee modellen59. Het gewogen gemiddeld tarief is
hoger in de grote congestiezone dan erbuiten. In de budgetneutrale scenario’s 4a_KS en 4a_LS zijn de
gewogen gemiddelde tarieven lager. Ook is het tarief lager in de “rest van de congestiezone” dan in de
kleine congestiezone. In de “rest van de congestiezone” geldt er wel nog een tolheffing, zodat het
tarief er hoger is dan in de “rest van Vlaanderen”.
Voor de vrachtwagens impliceren de vier scenario’s een lichte stijging van de uitgaven. Dit komt
doordat het aantal km op het beprijsde Viapass netwerk iets toeneemt (zie verder), doordat de
gemiddelde snelheid daar toeneemt en hierdoor extra vrachtverkeer wordt aangetrokken.

4.2.4 Effecten op de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer
Dit element betreft de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer bij een gegeven aanbod. Het gaat
om de aantrekkelijkheid van de dienstverlening (eerder dan de impact op het aantal reizigers dat
gebruik maakt van het OV en dat aan bod komt in Deel 4.2.5) door bv. een verbeterde doorstroming
of meer drukte op de voertuigen.
Figuur 22 gaf het effect weer van de scenario’s op de gewogen gemiddelde reistijd per km van
personenwagens. Stijgingen of dalingen van de gemiddelde snelheid op wegen die ook gebruikt
worden voor het openbaar vervoer zullen ook consequenties hebben voor de betrouwbaarheid van de
reistijden van het openbaar vervoer. De gevolgen hiervan – die locatiespecifiek zijn – worden echter
niet in beeld gebracht in het spm Vla versie 4.1.1. Voor scenario’s met een grotere positieve impact op
de wegen die ook gebruikt worden door het openbaar vervoer zullen de positieve effecten dus hoger
zijn. De evaluatie voor dit element kan de effecten uit Deel 4.2.1 eventueel versterken doordat het
openbaar vervoer aantrekkelijker wordt en het autoverkeer daardoor meer vermindert.
Zoals beschreven wordt in Deel 4.2.5, leiden de wegenheffingen tot een toename van de vraag naar
openbaar vervoer. Deze vraag moet opgevangen worden door een groter aanbod.

59

Meer informatie over de benadering van de twee modellen is terug te vinden in de modelnota.
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4.2.5 Impact op de transportbeslissingen van de weggebruikers
In deze rubriek geven we de effecten weer volgens het spm Vla versie 4.1.1. van de wegenheffingen
op:
•
•
•
•
•

Het aantal tours
De herkomst en de bestemming van de tours
De modale verdeling
Voor de personenwagenkm: de tijdstipkeuze en de routekeuze
Voor de vrachtkm: de routekeuze

Aantal tours
Volgens de veronderstellingen van het spm Vla versie 4.1.1 blijft het aantal hoofd- en neventours
constant bij de invoering van een wegenheffing.

Herkomst en bestemming van de tours
In de berekeningen van het spm Vla versie 4.1.1 werd de impact op de herkomst en de bestemming
van de tours niet onderzocht in dit rapport60. Dit betekent onder meer ook dat de optie van
thuiswerken of op afstand vergaderen niet mee is opgenomen als aanpassingsstrategie.
Als gevolg daarvan is er slechts een zeer beperkte invloed van de wegenheffing op de gemiddelde
afstand van de tours. Het totaal aantal reizigerskm blijft daarom constant. Voor volwassenen bedraagt
die gemiddelde afstand 13,2 km, voor kinderen 5,5 km. Wel houden de analyses met het spm Vla versie
4.1.1 rekening met andere gedragsaanpassingen die hieronder beschreven worden.

Modale verdeling
Tabel 33 geeft het aandeel van de verschillende vervoermiddelen in de referentiesituatie, voor de
reizigerskm en de tours. De cijfers hebben betrekking op zowel volwassenen als kinderen die in
Vlaanderen wonen.
In de referentiesituatie in 2030 neemt de auto 62,3 % van de tours en 67,6 % van de reizigerskm voor
zijn rekening. De gemiddelde bezettingsgraad van de auto61 in de referentiesituatie is ongeveer 1,29.
De trein staat in voor 6,0% van de tours en 21,9 % van de reizigerskm, lijnbus/tram voor 4,1 à 4,2 %

60

Hiermee neemt het model het spectrum aan keuzes weer die op kortere termijn haalbaar zijn. Op langere
termijn kunnen echter ook het aantal, de samenstelling en de oorsprong en bestemming van de tours
veranderen. Indien men bv. aanneemt dat de bestemming van de tours kan veranderen, dan kan men
verwachten dat een wegenheffing zal leiden tot gemiddeld kortere tours, waarbij de bestemming gemiddeld
dichter bij de woonplaats gekozen wordt, om zo kosten te besparen, en dat men vooral de kilometers in de zones
en periodes met hogere heffingen zal trachten te verminderen. Men kan daarom verwachten dat het effect van
een wegenheffing op de doorstroming en het aantal autokm vergroot met een flexibele bestemmingskeuze. De
impact zal waarschijnlijk ook niet beperkt blijven tot de modi die de wegenheffing moeten betalen door de
verwevenheid van de beslissingen op vlak van vervoerswijzekeuze, tijdstip en bestemming.
61
De bezettingsgraad van de auto wordt berekend door de som van de reizigerskm als autobestuurder en
autopassagier te delen door het aantal reizigerskm als autobestuurder.
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van zowel de tours als de reizigerskm en de actieve modi samen voor 27,6 % van de tours en 6,3 % van
het aantal reizigerskm.
Tabel 33: De modale keuze in de referentiesituatie – Vlaanderen (gemiddelde werkweekdag buiten de
schoolvakantie) – Referentie 2030 (%)
Aandeel in
Aandeel in tours
reizigerskm
Bestuurder
52,4
48,0
Passagier
15,2
14,3
Auto
67,6
62,2
Trein
21,9
6,0
Lijnbus/tram
4,2
4,1
Fiets
4,4
15,1
TeVoet
1,9
12,5

Tabel 34 vat het effect van de wegenheffingen op de modale verdeling samen.
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Tabel 34: Effect van de vier scenario’s op de modale keuze – Vlaanderen (gemiddelde werkweekdag
buiten schoolvakantie)
1B_KS
1B_LS
4a_KS
4a_LS
Daling km autobestuurders t.o.v. referentie 2030
Miljoen reizigerskm
-5,5
-5,6
-2,5
-2,5
relatief
-11,1%
-11,2%
-5,1%
-5,1%
Welke modi kiezen deze mensen?
Passagier
34%
33%
31%
32%
Trein
52%
53%
56%
56%
Lijnbus/tram
9%
9%
8%
8%
Fiets
4%
4%
4%
4%
Te voet
1%
1%
1%
1%
In welke mate stijgen de reizigerskm met die modi t.o.v. de referentiesituatie in 2030?
Passagier
13%
13%
5%
Trein
14%
14%
7%
Lijnbus/tram
12%
12%
5%
Fiets
6%
5%
2%
Te voet
2%
2%
1%
Modale aandelen (in reizigerskm)
Referentie 2030
Bestuurder
52,4
Passagier
15,2
Auto
67,6
Trein
21,9
Lijnbus/tram
4,2
Fiets
4,4
Te voet
1,9
Gemiddelde
bezettingsgraad auto

Referentie 2030
1,29

6%
7%
5%
2%
1%

1b_KS

1b_LS

4a_KS

4a_LS

46,6
17,2
63,8
24,9
4,7
4,6
2,0

46,6
17,2
63,7
25,0
4,7
4,6
2,0

49,8
16,0
65,8
23,4
4,4
4,5
2,0

49,8
16,0
65,8
23,4
4,4
4,5
2,0

1b_KS
1,34

1b_LS
1,31

4a_KS
1,32

4a_LS
1,32

Scenario 1b_KS en 1b_LS leiden tot de grootste daling van het aantal reizigerskm met de auto als
bestuurder, namelijk met iets meer dan 11 %. De daling in Scenario 4a_KS en 4a_LS bedraagt 5,1 %.
De verschillen tussen de scenario’s met een korte en lange spits zijn klein.
In vergelijking met de TREMOVE-resultaten voor Scenario 1b_KS en 4a_KS simuleert het spm Vla versie
4.1.1 (veel) grotere dalingen van het aantal reizigerskm als autobestuurder. Dit hangt samen met de
verschillende manier waarop beide modellen omgaan met veranderingen in vaste belastingen, zoals
de BIV en JVB die in alle tariefscenario’s worden geminimaliseerd. Meer achtergrondinformatie over
de benadering van het spm Vla versie 4.1.1 wordt gegeven in de modelnota en in de Bijlage bij dit
rapport.
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In de vier scenario’s gemodelleerd met het spm Vla versie 4.1.1 stapt 52 % tot 56 % van de
autobestuurders die opteren om niet meer als bestuurder met de auto te rijden over naar de trein. De
stijging met andere modi is hier veel hoger dan in TREMOVE Daarnaast gaat men ook meer
samenrijden met anderen waardoor de bezettingsgraad van de auto verhoogt, of gebruik maken van
lijnbus/tram. Tenslotte wordt een klein aandeel ook afgelegd met de actieve modi (fietsen en
wandelen). TREMOVE en het spm Vla versie 4.1.1 geven verschillende effecten voor de modale
veschuivingen. Hierbij herinneren we de lezer aan de verschillende aanpassingsstrategieën die
mogelijk zijn in de twee modellen (zie ook Deel 1 en de modelnota). Relevant voor deze resultaten is
dat in het spm Vla versie 4.1.1 het aantal tours en de herkomst en bestemming van de tours constant
blijven, waardoor het totaal aantal reizigerskm niet kan veranderen en alle dalingen in de reizigerskm
als autobestuurder zich vertalen in stijgingen van de reizigerskm met de andere modi. In TREMOVE
kunnen transportgebruikers ook beslissen om bepaalde verplaatsingen niet te maken of hun
verplaatsingen te verkorten.
De tabel geeft ook weer wat deze modale verschuivingen op Vlaams niveau impliceren voor aantal
reizigerskm met de andere modi dan de auto als bestuurder. In Scenario 1b_KS en 1b_LS stijgt het
aantal reizigerskm met de trein met 14 %, en is er ook een stijging van het aantal reizigerskm van
lijnbus/tram, fiets en te voet (met resp. 12 % en 5 à 6 % en 2 %). In Scenario 4b_KS en 4b_LS neemt
het aantal reizigerskm met de trein toe met 7 % en voor lijnbus/tram met 5 %. De toename in het
aantal fietskm blijft in alle scenario’s relatief beperkt volgens de SV-simulaties.
Hierbij dient men ermee rekening te houden dat het spm Vla versie 4.1.1 uitgaat van een gegeven
dienstregeling voor het openbaar vervoer en dat de zogenaamde “crowding” op de voertuigen niet
wordt gemodelleerd. Dit impliceert dat de cijfers informatie geven over de potentiële shift naar OV als
de capaciteit van de voertuigen mee verandert met de vraag.
Tabel 35 geeft weer hoe de reactie van de autobestuurders varieert per motief. De vier
heffingsscenario’s leiden tot de grootste reacties bij het winkelen, dat instaat voor 6 % van de
reizigerskm als autobestuurder in de referentiesituatie. Daarnaast zijn de dalingen groter dan
gemiddeld voor werk-gerelateerde verplaatsingen, educatie en shoppen. In de referentiesituatie zijn
die verantwoordelijk voor respectievelijk 43 %, 1 % en 5 % van de reizigerskm als autobestuurder. Voor
de overige motieven is de reactie kleiner dan gemiddeld. Voor recreatieve en “overige” verplaatsingen
is een mogelijke verklaring hiervoor dat zij minder plaatsvinden tijdens de spitsuren en op wegen en
locaties met een hogere heffing, zodat zij aan lagere tarieven onderworpen worden en de impuls voor
het zoeken naar een alternatief kleiner is. Voor de zakelijke verplaatsingen gaat het om verplaatsingen
die minder prijsgevoelig zijn en waarvan het grootste deel betaald wordt door de werkgever (zie ook
de bijlage bij dit rapport).
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Tabel 35: Effect van de vier scenario’s op het aantal reizigerskm als autobestuurder volgens motief –
Vlaanderen (gemiddelde werkweekdag buiten schoolvakantie)
Referentie 2030
Aandeel in
% verandering t.o.v. referentie 2030
(miljoen
Referentie
1b_KS
1b_LS
4a_KS
4a_LS
reizigerskm)
2030
Werk
Zakelijk
Educatie
Winkel
Shop
Recreatief
Overige
Totaal

21,2
8,2
0,7
2,9
2,4
7,2
7,1
49,6

43%
16%
1%
6%
5%
14%
14%

-15,1%
-2,6%
-15,9%
-27,4%
-15,3%
-7,2%
-4,3%
-11,1%

-15,3%
-2,8%
-15,7%
-27,2%
-15,2%
-7,2%
-4,6%
-11,2%

-7,3%
-1,1%
-7,9%
-11,6%
-6,1%
-2,9%
-1,7%
-5,1%

-7,3%
-1,1%
-7,5%
-11,5%
-6,1%
-2,8%
-1,9%
-5,1%

De volgende tabel geeft meer in detail weer wat de effecten zijn in de zones Antwerpen, Gent en
Vlaamse Rand62. Het gaat hier om de aandelen van de vervoermiddelen in de verplaatsingen per
werkweekdag (en dus niet in het aantal reizigerskm). De meegenomen verplaatsingen zijn de
verplaatsingen met herkomst en/of bestemmingen in de betreffende deelzone.

62

De zones zijn hier gedefinieerd volgens de standaarddefinitie van de spm Vla 4.1.1 en wijken daarom iets af
van de zones die in het onderzoek werden gebruikt voor de wegenheffing.
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Tabel 36: Aandeel van de vervoermiddelen in de verplaatsingen met herkomst/bestemming in de zone
en impact van de scenario’s – Vlaamse Rand, Antwerpen en Gent
Referentie 2030
% verandering tours t.o.v. referentie 2030
Aandeel in
1B_KS
1B_LS
4A_KS
4A_LS
tours per
deelzone (%)
Antwerpen
Bestuurder
41,7
-10%
-10%
-4%
-4%
Passagier
12,6
9%
9%
4%
4%
Auto
54,3
-6%
-6%
-2%
-2%
Trein
7,7
16%
17%
7%
7%
Lijnbus/tram
7,9
10%
10%
4%
4%
Fiets
15,9
4%
4%
2%
2%
TeVoet
14,2
2%
2%
1%
1%
Vlaamse Rand
Bestuurder
53,9
-7%
-7%
-3%
-3%
Passagier
16,3
9%
9%
4%
4%
Auto
70,2
-3%
-3%
-1%
-1%
Trein
7,3
16%
16%
8%
7%
Lijnbus/tram
5,3
9%
9%
5%
4%
Fiets
9,8
4%
3%
2%
2%
TeVoet
7,3
1%
1%
1%
0%
Gent
Bestuurder
43,4
-10%
-10%
-5%
-5%
Passagier
14,1
8%
8%
4%
4%
Auto
57,5
-5%
-5%
-3%
-2%
Trein
8,7
17%
17%
8%
8%
Lijnbus/tram
6,4
9%
9%
4%
4%
Fiets
15,8
4%
4%
2%
2%
TeVoet
11,6
2%
2%
1%
1%

In de referentiesituatie in 2030 is het aandeel van de auto (som van bestuurder en passagier) in het
aantal verplaatsingen hoger dan het Vlaams gemiddelde in de Vlaamse Rand, en lager in de deelzones
Antwerpen en Gent.
De effecten op de modale keuze zijn zeer gelijkaardig in de scenario’s met een korte en lange spits. In
Antwerpen en Gent is in de vier scenario’s de daling in tours met de auto als bestuurder iets sterker
dan in de Vlaamse Rand.

Aantal km personenwagens
Tabel 37 geeft een overzicht van de effecten van de vier scenario’s op het aantal km gereden door
personenwagens, in Vlaanderen en per deelgebied in Vlaanderen. Het gaat om jaartotalen, en om alle
km die gereden zijn in de verschillende zones, zowel door mensen die in Vlaanderen wonen als
anderen.
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Tabel 37: Aantal personenwagenkm en effect van de vier scenario’s voor Vlaanderen en de deelzones
– jaartotalen
Referentie 2030
Aantal
Aandeel in
personenpersonenwagenkm
wagenkm in
(miljoen)
Vlaanderen
Vlaanderen
Kleine congestiezone

% verandering t.o.v. Referentie 2030
1B_KS

1B_LS

4A_KS

4A_LS

53200

100%

-12.7%

-13.1%

-6.0%

-6.2%

10802

20%

-15.2%

-16.0%

-8.1%

-8.4%

Antwerpen

2027

4%

-12.6%

-13.2%

-6.7%

-6.9%

Gent

2209

4%

-15.8%

-16.7%

-8.7%

-9.0%

Vlaamse Rand

6565

12%

-15.8%

-16.5%

-8.4%

-8.6%

Rest congestiezone

20979

39%

-15.0%

-15.4%

-6.0%

-6.2%

Rest van Vlaanderen

21419

40%

-9.2%

-9.4%

-5.0%

-5.2%

In vergelijking met de TREMOVE-resultaten voor Scenario 1b_KS en 4a_KS simuleert het spm Vla versie
4.1.1 (veel) grotere dalingen van het aantal personenwagenkm. Net zoals bij de reizigerskm hangt dit
samen met de verschillende manier waarop beide modellen omgaan met veranderingen in vaste
belastingen, zoals de BIV en JVB die in alle tariefscenario’s worden geminimaliseerd. Meer
achtergrondinformatie over de benadering van het spm Vla versie 4.1.1 wordt gegeven in de
modelnota en in de Bijlage bij dit rapport.
De daling van de personenwagenkm is het sterkst in Scenario 1b_LS, gevolgd door 1b_KS. Gezien de
lagere tarieven in de budgetneutrale scenario’s leiden die scenario’s tot een lagere daling. Ook in dit
geval is het effect iets groter met een lange spits dan met een korte spits.
In de vier scenario’s is de daling in de personenwagenkm het meest uitgesproken in de kleine
congestiezone. In Scenario 1b_KS en 1b_LS die een grote congestiezone hanteren, is de daling in de
“rest van de congestiezone” ongeveer even groot als in de kleine congestiezone. Dat is niet het geval
voor Scenario 4a_KS en 4a_LS die enkel in de kleine congestiezone een hogere wegenheffing opleggen.
In de “rest van Vlaanderen” is de daling van de personenwagenkm kleiner dan gemiddeld. De
wegenheffingen in Vlaanderen leiden ook tot minder personenwagenkm in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. De daling bedraagt 3,9 % in Scenario 1b_KS en 2,5 % in Scenario 4a_KS. Met een lange spits
zijn de effecten iets kleiner.

Impact op de autokm per deelzone en wegtype
Het aandeel van de wegtypes in de referentiesituatie in 2030 is merkelijk verschillend tussen de
verschillende zones (Tabel 38). In Vlaanderen is het aandeel van de personenwagenkm op de HW iets
meer dan 39 %. In de kleine congestiezone is dat hoger tot bijna 59 % (met een aandeel van meer dan
64 % in de Vlaamse Rand – zie Bijlage III). In de rest van de congestiezone en de rest van Vlaanderen
bedraagt het aandeel respectievelijk 41 % en 27,7 %.
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Tabel 38: Aandeel van de personenwagenkm per wegtype – Referentie 2030
Rest van
Vlaanderen
Kleine congestiezone
Rest van Vlaanderen
congestiezone
HW
39,4%
58,8%
41,0%
27,7%
GW
45,4%
28,5%
44,1%
55,5%
LW
15,2%
12,7%
14,9%
16,7%

Vlaanderen en deelzones
Op het niveau van Vlaanderen leiden de vier scenario’s tot een daling van het aantal
personenwagenkm op alle wegtypes. De verandering is telkens meer uitgesproken voor de
personenwagenkm op de HW en het minst voor de LW. Op de HW is de daling groter voor scenario’s
met een lange spits dan voor scenario’s met een korte spits. Het omgekeerde is het geval voor het
onderliggend wegennet. Op de HW is de daling in Scenario 1b_LS 19,2 %, in Scenario 1b_KS is dat 16,9
%. In de budgetneutrale scenario’s bedraagt de daling op de HW 8,2 % (korte spits) en 9,7 % (lange
spits).
Ook voor de deelgebieden dalen in de meeste gevallen de personenwagenkm op alle wegtypes. De
uitzondering hierop vormen de lokale wegen in de “rest van Vlaanderen” in Scenario 4a_LS waar de
afgelegde km licht toenemen (met 0,3 %).
Figuur 28: Effect van de vier scenario’s op de personenwagenkm per wegtype – procentuele
verandering t.o.v. Referentie 2030
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Netwerk
In de kaartenbijlage wordt voor het hele netwerk van het spm Vla versie 4.1.1 weergegeven wat de
effecten zijn op de verdeling van de personenwagens. De verschillenfiguren van het aantal
personenwagens op een etmaal worden voor de scenario’s met een korte spits weergegeven in Figuur
29. Deze figuren en hun legende zijn ook terug te vinden in de kaartenbijlage.
Zoals te zien op deze figuren neemt voor beide scenario’s het personenwagenverkeer af op de HW.
Deze afname is het grootste voor Scenario 1b_KS, waar ook op het onderliggend wegennet een
duidelijke afname is van het autoverkeer. Het feit dat het effect het grootst is in Scenario 1b is logisch,
aangezien het tarief hoger is, en de congestiegevoelige zone ook groter is. Ondanks de kleinere
congestiezone in Scenario 4a_KS zijn de effecten wel waarneembaar in heel Vlaanderen.
In beide scenario’s zien we veel minder sluipverkeer dan in het globale scenario dat doorgerekend
werd in fase 1, dit omwille van de iteratieve bepaling van de tarieven. Er is slechts heel lokaal een
verhoging van autoverkeer waarneembaar, bijvoorbeeld op de A12 ten noorden van Antwerpen, die
net buiten de congestiezone valt. Op andere wegen in Vlaanderen zijn toenames van autoverkeer op
etmaal-niveau verwaarloosbaar.
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Figuur 29: Verschillenfiguren PERSONENWAGENS etmaal t.o.v. ‘Geen heffing personenwagens’ – zie
kaartenbundel voor meer detail
Scenario 1b KS – personenwagens, etmaal

Scenario 4a KS – personenwagens, etmaal

Bij de grote congestiezone zijn de effecten in Vlaanderen aan de rand van de congestiezone beperkt.
De wegenheffing in Vlaanderen heeft wel effecten buiten Vlaanderen, vooral in de spitsperioden,
waarin het autoverkeer in bepaalde gevallen een omweg gaat maken via Nederland, Frankrijk of
Wallonië, om de Vlaamse wegenheffing te vermijden. Dat effect treedt ook op, maar in mindere mate,
bij het budgetneutraal scenario.
Tijdens de ochtendspits zien we dat er ook in Vlaanderen soms een verschuiving van verkeer richting
het onderliggend wegennet. Het probleem blijft echter lokaal, en is veel minder uitgesproken dan in
het globale scenario in fase 1. Ondanks het feit dat de tarieven werden geoptimaliseerd, is deze
optimalisatie niet altijd toereikend voor alle situaties. Om deze effecten te vermijden zijn er,
afhankelijk van de specifieke situatie, lokale maatregelen nodig of kan er een verfijning van de tarieven
overwogen worden (bv. toepassing van het tarief van een ander wegtype).
In Scenario 4a_KS zien we effecten aan de randen van de deelzones van de kleine congestiezone. Voor
bijvoorbeeld de deelzone Antwerpen ligt de R11 niet in de kleine congestiezone, wat leidt tot een
beperkte toename aan verkeer tijdens de spits. De effecten zijn kleiner dan bij de lokale heffing in fase
1 omdat er in fase 2 ook buiten de kleine congestiezone een wegenheffing moet betaald worden. In
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Gent (met een andere definitie van de deelzone dan in fase 1) zien we een randeffect ten zuiden van
de congestiezone (zie kaartenbijlage).
Figuur 30: Verschillenfiguren PERSONENWAGENS ochtendspits (8u-9u) t.o.v. ‘Geen heffing
personenwagens’ – zie kaartenbundel voor meer detail
Scenario 1b KS – personenwagens, ochtendspits (8u-9u)

Scenario 4a KS – personenwagens, ochtendspits (8u-9u)
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Figuur 31: Verschillenfiguren PERSONENWAGENS ochtendspits (8u-9u) t.o.v. ‘Geen heffing
personenwagens’ – detail Antwerpen – zie kaartenbundel voor meer detail
Scenario 4a KS - ochtendspits (8u-9u) - Antwerpen
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-50

Autokm per periode van de dag
Figuur 32 geeft de impact van de wegenheffingen op het aandeel van de spits- en dalperiodes in de
personenwagenkm.
Indien we de effecten voor Vlaanderen beschouwen, dan zien we de grootste verschuiving naar de
dalperiode op de hoofdwegen en in de scenario’s met de lange spits. In scenario 1b_LS stijgt het
aandeel van de dalperiode van 47 % naar 53 %, en in Scenario 4b naar 51 %. In de scenario’s met een
korte spits is voor de HW het aandeel van de korte spits het kleinst maar verschuift het verkeer niet
alleen naar de dalperiode maar ook naar de rest van de spitsperiode. Voor de GW en de LW zijn de
effecten kleiner.
De figuur geeft ook de effecten in de verschillende deelgebieden, waar ook de verschuivingen het
grootst zijn voor de HW. Voor de budgetneutrale scenario’s die enkel een hogere heffing hanteren in
de kleine congestiezone, ziet men voor de HW een gelijkaardig aandeel van de verschillende periodes
van de dag in de kleine congestiezone en de rest van de congestiezone. In de scenario’s met nettoopbrengsten is het aandeel van de dalperiode iets hoger in de “rest van de congestiezone”.
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Figuur 32: Aandeel van de periodes van de dag in de autokm (etmaal) – Referentie 2030 en scenario’s
met wegenheffing

Uitrol van een systeem van wegenheffing: tarificatie (OIWP4)
Pagina 129 van 175

Uitrol van een systeem van wegenheffing: tarificatie (OIWP4)
Pagina 130 van 175

Vrachtwagenkm
Tabel 39: Effect van de scenario’s op de vrachtwagenkm (jaartotalen)
Referentie 2030

% verandering t.o.v. Referentie 2030

Aantal
vrachtkm
(miljoen)

aandeel in
vrachtkm in
Vlaanderen

7310

100%

0,3%

0,3%

0,2%

0,2%

HW

4215

58%

0,6%

0,6%

0,5%

0,5%

GW

2661

36%

0,2%

0,1%

-0,1%

-0,1%

LW

434

6%

-1,5%

-1,5%

-1,2%

-1,0%

1000

14%

1,2%

0,9%

1,0%

0,8%

Vlaanderen

Kleine
congestiezone
Antwerpen

1b_KS

1b_LS

4a_KS

4a_LS

176

2%

-0,2%

-0,2%

0,0%

0,1%

Gent

312

4%

0,9%

0,6%

0,7%

0,5%

Vlaamse Rand

512

7%

1,8%

1,4%

1,5%

1,2%

Rest congestiezone

3170

43%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

Rest van Vlaanderen

3139

43%

0,3%

0,3%

0,2%

0,2%

Op Vlaams niveau is het effect van de vier scenario’s op de vrachtwagenkm bijna nul63. Wel is er een
verschuiving van de LW en in mindere mate de GW naar de HW waar de gemiddelde snelheid stijgt
t.g.v. een daling van het aantal personenwagenkm. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een
lichte afname van de vrachtwagen km, met 0,6 % tot maximaal 0,8 %.
Er zijn effecten in de ruimtelijke spreiding van de vrachtwagenkm naar de Vlaamse Rand. Dit komt
reeds iets tot uiting in de bovenstaande tabel. In de kaartenbijlage wordt voor het hele netwerk van
het spm Vla versie 4.1.1 weergegeven wat de effecten zijn op de verdeling van de vrachtwagens over
het netwerk.
De verschillenfiguren van het aantal vrachtwagens op een etmaal worden voor de twee scenario’s met
korte spits weergegeven in Figuur 33. Deze figuren en hun legende zijn ook terug te vinden in de
kaartenbijlage.
Voor beide scenario’s zien we een lichte stijging van het aantal vrachtwagenkilometers op de HW.
Geografisch zijn er echter duidelijke verschillen: vooral rond Brussel is er een toename, rondom
Antwerpen is er een lichte afname van vrachtwagens. De verschuiving doet zich vooral voor tijdens de
spitsperiodes, wanneer de zwaarste congestie waar te nemen is in de referentiesituatie. Door de
afname van het autoverkeer op de HW ten gevolge van de wegenheffing komt er capaciteit vrij, die
gebruikt wordt door vrachtwagens. Vrachtwagens gaan op deze manier de meest interessante route
rijden, die voorheen minder interessant was geworden omwille van de congestie, voornamelijk op de
Brusselse ring.

63

We herinneren de lezer eraan dat de kilometerheffing op vrachtwagens reeds in de referentiesituatie is
opgenomen. De tabel geeft dus enkel het effect weer van de bijkomende wegenheffing voor lichte voertuigen
op het vrachtwagenverkeer.
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Tijdens de nacht en avond is er veel minder congestie, waardoor er reeds in de basissituatie genoeg
capaciteit is opdat vrachtwagens hun geprefereerde route kunnen volgen.
Figuur 33: Verschillenfiguren VRACHTWAGENS etmaal t.o.v. ‘Geen heffing personenwagens’ – zie
kaartenbundel voor meer detail
Scenario 1b KS – vrachtwagens, etmaal

Scenario 4a KS – vrachtwagens, etmaal

4.2.6 Impact op gebruikers buiten Vlaanderen
Het aantal personenwagenkm dat in Vlaanderen wordt gereden door weggebruikers die niet in het
Vlaams gewest wonen, daalt het meest in Scenario 1b_KS en 1b_LS: met respectievelijk 13,9 % en 14,6
%. In de budgetneutrale scenario’s is de daling kleiner, wat logisch is, gegeven de lagere tarieven: 7 %
in Scenario 4a_KS en 7,6 % in Scenario 4a_LS.
Van de inkomsten van de wegenheffing wordt een bepaald aandeel betaald door weggebruikers die
niet in Vlaanderen wonen. De percentages variëren tussen de scenario’s (zie Tabel 32). Het bedrag dat
door weggebruikers van buiten Vlaanderen wordt betaald, is op basis van de spm-simulaties het
hoogst in Scenario 1b_LS met 630 miljoen euro en het laagst in Scenario 4a_KS, waar het 291 miljoen
euro bedraagt. In Scenario 1b_KS bedraagt het bedrag 590 miljoen euro en in Scenario 4a_LS is het
316 miljoen euro.
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4.2.7 Mate van toepassing van “de gebruiker betaalt”
In de vier scenario’s die werden doorgerekend met het spm Vla versie 4.1.1 worden alle
personenwagenkm onderworpen aan een wegenheffing. De gewogen gemiddelde tarieven per
deelzone zijn opgenomen in Tabel 32.

4.3 Milieu- en leefbaarheidseffecten
Tabel 12 en Tabel 13 geven de aandelen in de autokm van de verschillende types van personenwagens
in de referentiesituatie in 2030 volgens de autonome evolutie tussen nu en 2030. De autonome
evolutie die overgenomen is uit een referentiescenario van het Departement Omgeving voorziet een
groter aandeel van schonere voertuigen in de toekomst (zie Tabel 12 en Tabel 13). In de
modelsimulaties met het spm Vla versie 4.1.1 wordt aangenomen dat deze aandelen constant blijven.
Ook wordt geen rekening gehouden met de impact van de verandering in de snelheid op het
energieverbruik per km en de emissiefactoren van de verschillende polluenten.

4.3.1 Effect op emissies van broeikasgassen
De verandering van het aantal personenwagenkm en vrachtwagenkm volgens het spm Vla versie 4.1.1
kan dienen om een eerste inschatting te maken van het effect van de wegenheffingen op de emissies
van de broeikasgassen. Daarbij wijzen we erop dat de twee modellen hiervoor een verschillende
inschatting maken (cf. supra). Het totaal aantal vrachtwagenkm verandert quasi niet ten gevolge van
de wegenheffingen (zie Tabel 39). De personenwagenkm dalen op jaarbasis met 12,7 % in Scenario
1b_KS, met 13,1 % in Scenario 1b_LS, met 6,0 % in Scenario 4a_KS en met 6,2 % in Scenario 4a_LS
(Tabel 37). De twee scenario’s met netto-opbrengsten leiden dus tot een grotere daling van de
broeikasgasemissies, met de grootste daling in Scenario 1b_LS. Volgens het voorontwerp Vlaams
Klimaatbeleidsplan moeten de emissies van wegtransport tegen 2030 minstens met 29 % dalen ten
opzichte van 200564.

4.3.2 Effect op emissies van luchtverontreinigende stoffen en emissies van geluid
en de eraan gerelateerde gezondheids- en milieueffecten
De verandering van het aantal personenwagenkm en vrachtwagenkm volgens het spm Vla versie 4.1.1
kan ook hier dienen om een eerste inschatting te maken van het effect van de wegenheffingen op de
emissies van luchtverontreinigende stoffen. Ook hierbij wijzen we erop dat de twee modellen hiervoor
een verschillende inschatting maken (cf. supra). De personenwagenkm dalen op jaarbasis met 12,7 %
in Scenario 1b_KS, met 13,1 % in Scenario 1b_LS, met 6,0 % in Scenario 4a_KS en met 6,2 % in Scenario
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Het voorontwerp Vlaams Klimaatsbeleidsplan, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20/07/2018, stelt dat de
broeikasgasemissies door wegtransport in 2030 minstens met 27% moeten dalen t.o.v. 2005, inclusief het brandstofsurplus
(dat verschillend is voor 2005 en 2030). Indien er geen rekening gehouden wordt met het brandstofsurplus, zoals ook het
geval is in de simulaties met de twee verkeersmodellen, bedraagt de minimale reductie 29%. Dit is het percentage dat in de
tekst onder B1 vermeld wordt. Daarnaast wordt als subdoel gesteld dat er een daling wordt gerealiseerd van het aantal
kilometer over de weg tot max. 51,6 miljard gereden voertuigkilometers in 2030; dit betekent een daling van -12% t.o.v. 2015
voor personenwagens en bestelwagens en een beperking van de toename tot maximaal 14% voor vrachtwagens.
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4a_LS (Tabel 37). Uitgaande van constante gemiddelde emissiefactoren leiden de scenario’s met nettoopbrengsten dus tot een grotere daling van de emissies, met de grootste daling in Scenario 1b_LS.
De simulaties met het spm Vla versie 4.1.1 geven ook informatie over de locatie van de meer en minder
gereden km (zie bv. Figuur 29 voor personenwagens en kaartenbijlage). Dit kan in bijkomende
onderzoeken dienen om de blootstelling van de bevolking aan luchtverontreiniging en geluidshinder
te modelleren. Dit vergt echter gespecialiseerde modellen voor deze impacts en valt buiten de scope
van dit onderzoek. Uit Tabel 37 blijkt wel dat de personenwagenkm relatief sterk afnemen in de
congestiezone in vergelijking met de rest van Vlaanderen. De gebieden in de congestiezones zijn
relatief dicht bevolkt waardoor er meer mensen baat hebben bij de reductie van de polluenten met
een lokale impact (zoals NO2) en minder geluidshinder. Voor andere polluenten moet er ook rekening
gehouden worden met hun transport in de lucht en atmosferische processen om de impact op de
luchtkwaliteit en blootstelling aan luchtverontreiniging in te schatten.

4.3.3 Effecten op verkeersveiligheid
De effecten op de verkeersveiligheid worden ingeschat aan de hand van het TREMOVE model.

4.3.4 Effecten op leefbaarheid via verschuiving van verkeersstromen tussen wegen
In fase 1 werd een gebiedsdekkend scenario onderzocht met enkel een wegenheffing op het Viapassnetwerk. Daaruit bleek dat er in dat geval significante verschuivingen optreden van het
hoofdwegennet naar het onderliggend wegennet met sterke ongewenste effecten op de
verkeersleefbaarheid. Om dergelijke ongewenste effecten zoveel mogelijk te vermijden is in fase 2 in
alle scenario’s een wegenheffing opgelegd op alle wegen en werden de tarieven zodanig bepaald dat
de verhouding tussen hoofdwegen en onderliggende wegen zo goed mogelijk is.
Zoals hierboven reeds beschreven worden er in alle scenario’s verschuivingen in de verkeersstromen
waargenomen voor zowel personenwagens als vrachtwagens. In verband met leefbaarheid is een
belangrijk aspect de drukte op het onderliggend wegennet. Door de verschuivingen van het verkeer
kan deze drukte immers toenemen. De verschuivingen van de personenwagens zijn beduidend groter
dan de verschuivingen van de vrachtwagens, waardoor de effecten van de personenwagens meestal
doorwegen.
Voor de vrachtwagens ziet men een lichte verschuiving van het onderliggend wegennet naar het
hoofdwegennet, wat positief is voor de verkeersleefbaarheid.
Voor de scenario’s die onderzocht werden met het spm Vla versie 4.1.1 daalt het
personenwagenverkeer op de hoofdwegen. Deze afname is het grootste voor Scenario 1b_KS, waar
ook op het onderliggend wegennet een duidelijke afname is van het autoverkeer. De wegenheffing
heeft hier dus een positieve impact op de verkeersleefbaarheid. Ook in Scenario 4a_KS zijn er positieve
effecten waarneembaar in heel Vlaanderen, ondanks de kleinere congestiezone.
In de scenario’s ziet men veel minder sluipverkeer op het onderliggend wegennet dan in het globale
scenario dat doorgerekend werd in fase 165, omdat de tarieven werden bepaald zodat dit sluipverkeer
zoveel mogelijk zou worden vermeden. Er is slechts heel lokaal een verhoging van autoverkeer
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Dat scenario hield een wegenheffing in op alle wegen in Vlaanderen.
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waarneembaar. Op andere wegen in Vlaanderen zijn toenames van autoverkeer op etmaal-niveau
verwaarloosbaar.
Bij de grote congestiezone zijn de randeffecten beperkt. Ook buiten de congestiezone geldt er immers
een wegenheffing. Bij de kleine congestiezone ziet men meer effecten aan de randen van de
deelzones. De effecten zijn kleiner dan bij de lokale heffing in fase 1 omdat er in fase 2 ook buiten de
kleine congestiezone een wegenheffing moet betaald worden.
Tijdens de ochtendspits ziet men echter wel dat er ook in Vlaanderen soms een verschuiving is van
verkeer richting het onderliggend wegennet. Het probleem blijft evenwel lokaal, en is veel minder
uitgesproken dan in het globale scenario in fase 1. De optimalisatie is dus niet altijd toereikend voor
alle situaties. Om deze effecten te vermijden zijn er, afhankelijk van de specifieke situatie, lokale
maatregelen nodig of kan er een verfijning van de tarieven overwogen worden (bv. toepassing van het
tarief van een ander wegtype). Verkeersmodellen kunnen helpen om deze locaties te detecteren bij
een eventuele invoering van de wegenheffing nadat het wegennet en de tarieven zijn bepaald.

4.3.5 Mate van internalisatie van de externe kosten
De gemaakte doorrekeningen met het spm Vla versie 4.1.1 geven geen informatie over de hoogte van
de externe kosten en de mate van internalisatie van de externe kosten.
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4.4 Effecten op de inkomsten en uitgaven verbonden aan transport van de
Vlaamse overheid
4.4.1 Inkomsten uit wegenheffing (van Vlamingen en niet-Vlamingen)
Dit element in het afwegingskader betreft de inkomsten voor de overheid van de wegenheffing, en
houdt nog geen rekening met de systeemkosten.. De inkomsten uit de wegenheffing voor de Vlaamse
overheid komen overeen met de uitgaven van de automobilisten aan de wegenheffing die in Deel 4.2.3
worden weergegeven. We verwijzen hiervoor dus naar die paragraaf. Daar wordt ook de impact op de
inkomsten van de kilometerheffing voor de vrachtwagens weergegeven.
De wegenheffing kan ingevoerd worden als belasting of als retributie. Dit heeft een impact op de
inkomsten van de Vlaamse overheid. In de juridische analyse werd een voorkeur voor de invoering als
belasting geformuleerd.

4.4.2 Inkomsten door meer reizigers met het openbaar vervoer (bij gegeven
aanbod)
Een eerste ruwe inschatting van de potentiële impact op de inkomsten van het openbaar vervoer kan
men maken op basis van de stijging van het aantal tours en reizigerskm met de trein en lijnbus/tram.
Hierbij geldt echter dezelfde caveat als bij het TREMOVE model: het verkeersmodel gaat uit van de
bestaande dienstregeling en houdt nog geen rekening met crowding op de voertuigen. Er wordt
impliciet aangenomen dat de vraagstijging wordt opgevangen door een hogere capaciteit van de
voertuigen.
Tabel 40: Effect van de wegenheffingen op het aantal tours en de reizigerskm met de trein en
lijnbus/tram
% verandering t.o.v. referentiesituatie 2030
1B_KS
1B_LS
4A_KS
4A_LS
Trein
Tours
16%
16%
7%
7%
Reizigerskm
14%
14%
7%
7%
Lijnbus/tram
Tours
10%
10%
4%
4%
Reizigerskm
12%
12%
5%
5%

De potentiële stijging van de vraag naar openbaar vervoer is het hoogst in de scenario’s met nettoopbrengsten. De stijging voor de trein is dan iets sterker dan voor het lokaal openbaar vervoer. In de
twee budgetneutrale scenario’s met een kleinere congestiezone zijn de effecten (op Vlaams niveau)
kleiner.
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4.5 Bredere sociaal-economische effecten
4.5.1 Daling inkomsten brandstofbelastingen
De verandering van het aantal personenwagenkm en vrachtwagenkm volgens het spm Vla versie 4.1.1
kan dienen om een eerste inschatting te maken van het effect van de wegenheffingen op de inkomsten
van de brandstofbelastingen. Daarbij wijzen we erop dat de twee modellen hiervoor een verschillende
inschatting maken (cf. supra). Het totaal aantal vrachtwagenkm verandert quasi niet ten gevolge van
de wegenheffingen (zie Tabel 39). De personenwagenkm dalen op jaarbasis met 12,7 % in Scenario
1b_KS, met 13,1 % in Scenario 1b_LS, met 6,0 % in Scenario 4a_KS en met 6,2 % in Scenario 4a_LS
(Tabel 37). De twee scenario’s met netto-opbrengsten leiden dus tot een grotere daling van de
inkomsten uit de brandstofbelastingen,
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5 Methodologie boetes

5.1 Principes
De boetemethodologie rust op 2 pijlers.
De boete voor niet-naleving van de wegenheffing dient voldoende hoog te zijn zodat de
resulterende gepercipieerde winst door misbruik klein is ten opzichte van de gepercipieerde
straf.
• Voldoende grote gepercipieerde pakkans.
Het laatste punt (pakkans) wordt behandeld in de technische nota, waar de optimale hoeveelheid
ANPR-camera’s wordt bepaald.
•

We geven hierbij de samenvattende tabel uit die nota.
Tabel 41: Voorstel aantal handhavingsstations
Lengte wegennet (km) Aantal eenheden road side quipment
snelwegen

915

50

gewestwegen

6.048

85

gemeentewegen

64.564

316

Ter vergelijking66: dit is 1,5 ANPR-camera per gemeente of 1 ANPR-camera’s per 30 km2.
Dit hoofdstuk gaat dieper in op de hoogte van de boete. Boetebedrag, pakkans en effectieve inning
van de boete bepalen samen de naleving van de regel.
Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we niet alleen een primair systeem voor wegenheffing
hebben, maar ook een secundair systeem. Het secundair systeem functioneert daarbij al als
terugvalsysteem voor gebruikers die:
een probleem ervaren met het primair systeem (door eigen toedoen, of door problemen met
het systeem67), of
• om eender welke reden niet willen gebruik maken van het primair systeem.
De boete komt pas nadat de gebruiker al de mogelijkheid heeft gehad om zich in regel te stellen68 via
het secundair systeem wanneer hij problemen zou ervaren (zoals bv. een lege batterij), tot bv 24 na
de rit.
•

De hoogte van een boete kan best afgestemd op
1. Andere ontheffingen van een zelfde aard, vb. voor zwartrijden op de trein
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De oppervlakte van Vlaanderen bedraagt 13.522 km2. Het aantal gemeentes is 300.
Voor de rechten en plichten van de gebruiker in het geval er een probleem is met het systeem van
wegenheffing verwijzen we naar het juridische luik van deze studie.
68
In de LEZ Antwerpen kan men zich tot middernacht in regel stellen. Een dergelijke termijn lijkt ook redelijk bij
de wegenheffing.
67
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2. Het tarief van de wegenheffing waarbij de boete niet lager mag zijn dan de wegenheffing voor
een lange rit
In de volgende paragrafen wordt hier verder op ingegaan.

5.2 Voorbeelden van boetes in binnen- en buitenland
Tabel 42 geeft een overzicht van een selectie van boetesystemen in binnen- en buitenland. Elk van de
systemen wordt vervolgens kort toegelicht.
Tabel 42: Overzicht van boetes in binnen- en buitenland
Systeem

Bedragen

GAS boete

maximaal € 250

NMBS

boordtarief € 7 -> regularisatietarief € 75
boete € 250

De Lijn

1ste inbreuk € 107, 2de inbreuk binnen de 12
maanden € 294, 3de inbreuk binnen de 12 maanden
€ 400 (cfr. los ticket € 3, abonnement € 319)

LEZ Antwerpen

dagpas € 35 maximaal 8 keer per jaar
1ste inbreuk € 150, 2de inbreuk binnen de 12
maanden € 250, 3de inbreuk binnen de 12 maanden
€ 350

Parkeren (retributie)

automatisch halve dag ticket bij ‘vergeten’ betalen,
tarieven € 10-30 (cfr. los ticket € 1-3 per uur)

Viapass (kmheffing vrachtwagens)

€ 100-500-800-1000

Maut Duitsland (kmheffing vrachtwagens)

boete van 500 kilometer

LEZ Duitsland

boete € 25-40 en één strafpunt op het rijbewijs

LEZ Nederland

dagpas € 20 maximaal 12 keer per jaar
boete € 220

Hu-Go Hongarije (kmheffing vrachtwagens)

HUF 30.000-165.000 (€ 100-500)

Platon Rusland (kmheffing vrachtwagens)

5.000 roebel (63€) voor een eerste overtreding tot
10.000 roebel (125€) voor een herhaaldelijke
overtreding

LEZ London

boete £ 100 tot 200

Milaan Area C (€ 2-5)

gratieperiode van 7 dagen: een extra toeslag van € 20
daarna boetes: € 60 tot 250
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GAS boete
Het maximale bedrag dat een GAS-boete kan hebben is 250 euro.

De Lijn
Ook zonder (gepast) geld mag je in principe een bus of tram nemen. Je moet dan aan de chauffeur om
de procedure ‘reiziger zonder geld’ vragen, waarna je een overschrijvingsformulier mee krijgt.
Daarmee moet je binnen de twee weken de ritprijs plus administratiekosten van 5 euro betalen.
De Lijn onderscheidt vervolgens 3 soorten overtredingen69. De ernst van de inbreuk bepaalt onder welk
type de overtreding valt en welke boete daarbij wordt opgelegd. De boetebedragen verhogen als je
dezelfde overtreding opnieuw begaat binnen de twaalf maanden.
Ter vergelijking:
-

Een tienbeurtenkaart kost momenteel 16 euro (1,60 euro per rit).
Het duurste abonnement, een Omnipas voor een jaar op het hele net, kost 319 euro.
Een los biljet kost 3 euro en kan als enige ook op de bus zelf gekocht worden.

Tabel 43: Boetes bij De Lijn volgens type van overtreding

Type 1
-

zwartrijden
ongepast gedrag (roken, vuil maken, orde verstoren, …)

Type 2: fraude en gevaarlijk gedrag
-

bv. vervalst vervoerbewijs, beschadigen …

1ste inbreuk

€ 107

2de inbreuk
binnen de 12 maanden

€ 294

3de inbreuk
binnen de 12 maanden

€ 400

1ste inbreuk

€ 250

2de inbreuk
binnen de 12 maanden

€ 400

3de inbreuk
binnen de 12 maanden

€ 500

1ste inbreuk

€0

Type 3
-

2de inbreuk
geen geldig abonnement kunnen voorleggen op het moment
binnen de 12 maanden
van de controle
uw MOBIB-kaart niet registreren op het voertuig
3de inbreuk
binnen de 12 maanden

€ 20

€ 50

Er zijn procedures om binnen de 30 dagen in beroep te gaan bij De Lijn.
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Bron: www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/boetes
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Betaal je de boete niet op tijd, dan geeft De Lijn het dossier in handen van een gerechtsdeurwaarder,
die beslag zal komen leggen op het boetegeld.

NMBS regularisaties en boetes
Boordtarief
Sinds februari 2015 is het 'boordtarief' van kracht. Dit geldt voor alle reizigers, zowel de occasionele
reizigers als de abonnees. Een biljet gekocht in de trein kost automatisch 7 euro meer. Je moet je niet
spontaan aanmelden bij de treinbegeleider70. Het ticket + 7 euro moet onmiddellijk betaald worden.
In bepaalde omstandigheden kan je die 7 euro terugbetaald krijgen, bv. als je kan bewijzen dat de
ticketautomaten niet werkten. Soms krijg je zelfs ook je ticket zelf terugbetaald, bv. als je kan binnen
de 14 kalenderdagen bewijzen dat je een abonnement hebt maar dat vergeten was.
In bepaalde omstandigheden wordt de 7 euro niet aangerekend, bv. in een stopplaats zonder loket of
automaten, of bij algemene storingen van het systeem.
Regularisatie van een onregelmatigheid (een zogenoemde C170)
Als je geen boordtarief wil of kan aankopen, is de treinbegeleider verplicht om een voorstel tot
Regularisatie op te stellen. Dat kost 75 euro en moet binnen de 14 kalenderdagen betaald worden.
Dit kan bv. gebeuren wanneer je niet genoeg geld bij hebt om een boordticket te kopen.
Ook dit kan je in bepaalde omstandigheden terugbetaald krijgen, bv. als je kan bewijzen dat je een
abonnement hebt maar dat vergeten was.
Administratieve boetes
Deze worden uitgeschreven voor strafrechtelijke inbreuken. Het gaat om onrechtmatig gedrag in de
trein, de stations en in de spoorweginstallaties.
Er zijn 4 categorieën
•
•
•

•

Categorie 1 - Bijvoorbeeld: roken of met de fiets rijden in het station
Categorie 2 - Bijvoorbeeld: graffiti of nog op de trein stappen terwijl de deuren sluiten
Categorie 3 - Inbreuken met betrekking tot het vervoersbewijs
o 1e inbreuk: 250 euro
o 2e inbreuk en volgende (binnen het jaar): 500 euro
Voorbeelden:
- Te laat betalen van de regularisatie.
- Een vervoersbewijs vervalsen.
Categorie 4 - Bijvoorbeeld gewelddadig gedrag of het treinverkeer verstoren

LEZ Antwerpen
Niet elk voertuig mag de LEZ Antwerpen in. Occasionele bezoekers die geen toegang krijgen, kunnen
een beperkt aantal keren een dagpas kopen.
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Voor 2015 was er een verschil tussen proactief de treinbegeleider zoeken of niet: geen of € 15 toeslag.
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Betaling van de dagpas (35 euro per keer) kan maximum 8 keer in loop van 12 maanden. De dagpas
kan betaald en gebruikt worden tot op dag zelf en is geldig tot volgende ochtend 6u00.
Figuur 34: LEZ Antwerpen

Bron: Website LEZ Antwerpen

Als de dagpas niet betaald werd, wordt een boete uitgeschreven.
Figuur 35: Boetes LEZ Antwerpen.

Parkeren
Via de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) werd door het tv-programma “Pano”71
een bevraging afgenomen bij de 308 Vlaamse gemeenten en steden in het najaar 2018. Voor de 13
Vlaamse centrumsteden werden de cijfers vrijgegeven, voor de overige gemeenten niet. Daar was
volgens de VVSG de respons te laag om conclusies te trekken.
Gent is koploper qua parkeertarieven In de duurste zone betaal je 2,5 euro voor 1 uur, 6 euro voor 2
uur en 10 euro voor 3 uur.
Ter vergelijking enkele Europese steden72:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sofia – 0.50 euro/u
Warschau – 1,16 euro/u
Berlijn – 2 euro/u
Parijs – 4 euro/u
Barcelona – 3.7 euro/u
Amsterdam – 5 euro/u
Madrid – 4,89 euro/u
Noorwegen – 6.4 euro/u
Londen – 8 euro/u

Bron: www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/09/_verkeerd-geparkeerd-dat-is-dan-80-euro-hoe-de-wagen-de-kasva/
72
Bron: www.euronews.com/2016/05/10/the-cost-of-parking-across-europe-a-euronews-investigation
71
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• Stockholm – 7,65 euro/u
• Gemiddelde voor 30 Europese steden – 3 euro/u
Voor parkeerovertredingen die niet meer onder de strafwet vallen (blauwe zone, betalend parkeren,
bewonersparkeren, …) hanteert de grote meerderheid een retributie of een GAS-boete. In Genk zijn
de bedragen het laagst met 10 euro. In Antwerpen, Brugge, Gent en Mechelen betaalt men minimaal
30 euro.
Ter vergelijking enkele Europese steden73:
•
•
•
•
•
•
•

Lublijana – 15 euro/dag
Wenen – 40 euro/dag
Sofia – 5.110 euro/dag
Genève – 66 euro/dag
Parijs – 36 euro/dag
Londen – 48 euro/dag
Gemiddelde voor 30 Europese steden – 20 euro/dag

VIAPASS boetes
VIAPASS hanteert een differentiatie van boetes naargelang het type overtreding.
•

•

•

•

73

1 000 euro voor een overtreding van categorie A:
o manipulatie van de elektronische registratievoorziening (On Board Unit) met de
bedoeling te frauderen
o vervalsing van de boorddocumenten die nodig zijn om het maximaal toegestane
totaalgewicht en de Euro-uitstootnorm van het voertuig te bepalen (met fraude als
doel)
800 euro voor een overtreding van categorie B:
o een elektronische registratievoorziening (OBU) voor België is niet aanwezig aan boord
van het voertuig
o er is voor het betrokken voertuig geen dienstverleningsovereenkomst afgesloten met
een van de providers die geaccrediteerd zijn voor de kilometerheffing in België
500 euro voor een overtreding van categorie C:
o de elektronische registratievoorziening (OBU) is niet ingeschakeld
o de elektronische registratievoorziening aan boord van het voertuig is de OBU van een
ander voertuig
o gebruik van het wegennet terwijl de dienstverleningsovereenkomst met de provider
geschorst werd
o gebruik van het wegennet met een OBU nadat het ter beschikking gestelde
betaalmiddel ontoereikend is geworden
o de OBU signaleert een probleem, of lijkt niet te werken, en de houder van het voertuig
stelt zich niet onmiddellijk in verbinding met de dienstverlener
o de OBU signaleert een probleem, of lijkt niet te werken, en de houder van het voertuig
neemt wel meteen contact op met de dienstverlener, maar leeft de ontvangen
instructies niet na
100 euro voor een overtreding van categorie D:
o elke andere inbreuk op de kilometerheffing die hierboven niet vermeld is

Bron: www.euronews.com/2016/05/10/the-cost-of-parking-across-europe-a-euronews-investigation
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Duitsland LKW-Maut
Duitsland was het eerste land met een tolsysteem gebaseerd op CN/GNSS: de LKW-Maut74 sinds
januari 2005. De betolde voertuigen zijn elke vrachtwagen boven 7,5 ton. De tarieven zijn
gedifferentieerd naar aantal assen en emissieklasse. Sinds juli 2018 bedraagt het netwerk 52 000 km
(alle) autosnelwegen en rijkswegen. Het tarief is gebaseerd op het aantal assen en de emissieklasse.
Het goedkoopste tarief is 0,081 euro/km, het duurste is 0,218 euro/km (laatste wijziging was oktober
2015).
Wanneer er niet is betaald, wordt een boete van 500 kilometer opgelegd.

LEZ Duitsland
Voertuigen die één van de Duitse Umweltzones wensen binnen te rijden dienen zich vooraf in de regel
te stellen door het aanschaffen van een “Umweltplakette” Deze “Umweltplakette” is een fysiek vignet
dat op de voorruit van de wagen bevestigd dient te worden. Hierdoor is zichtbaar of de wagen al dan
niet voldoet aan de opgelegde normen. Er zijn 3 categorieën van vignetten: gele, rode en groene. Op
basis vaneen code in het kentekenbewijs wordt achterhaald welke Euronorm van toepassing is en kan
aan 6 euro per vignet een sticker verkregen worden.
In de Duitse steden gebeurt de controle door de politie in de betreffende stad. Bij overtreding wordt
er een boete opgelegd van 40 euro en krijgt men één strafpunt op het rijbewijs. Zelfs wanneer een
voertuig in principe voldoet aan de normen maar geen vignet heeft, wordt dit voertuig beboet
aangezien het geen sticker heeft.

LEZ Nederland
In Nederland dienen voertuigen die aan de in de “milieuzone” geldende normen voldoen zich niet te
registreren. Voertuigen die niet voldoen dienen een ontheffing te betalen. Een dagontheffing LEZ kost
in Nederland per dag 25 euro en kan maximaal 12 keer per jaar aangevraagd worden. Bepaalde
voertuigen kunnen een ‘landelijke ontheffing’ krijgen. Deze kost ongeveer 125 euro. In de meeste
Nederlandse steden worden de milieuzones manueel gehandhaafd. De handhaving van de milieuzone
is de verantwoordelijkheid van de gemeentes zelf. Wanneer blijkt dat een voertuig geen ontheffing
heeft verkregen volgt een boete van 220 euro.

Hongarije HU-GO kmheffing vrachtwagens
Hongarije heeft een CN/GNSS systeem HU-GO75 voor vrachtwagens geïmplementeerd in 2013. Het
systeem werkt met GPS transponders (registratie-eenheid) of een prepaid-ticket.
De hoogte van de tol is afhankelijk van de euroklasse en het aantal assen. Daarnaast zijn er
verschillende tarieven voor autosnelwegen en hoofdwegen, op autosnelwegen betaalt men
beduidend meer. Het huidige tarief (augustus 2018) varieert tussen 18,95 en 136,56 HUF/km (0,059
en 0,422 euro/km).

74
75

www.toll-collect.de/en/toll_collect/microsites/nl/nederlands.html
https://www.hu-go.hu/articles/category/news

Uitrol van een systeem van wegenheffing: tarificatie (OIWP4)
Pagina 144 van 175

De handhaving wordt gedaan door de politie die speciaal hiervoor 100 portieken en 45
controlevoertuigen ter beschikking heeft, in 3 shiften, 24u per dag. De boetes kunnen teruggevonden
worden in Figuur 36. Er is bij de hoogte van de boetes rekening mee gehouden dat gebruikers die
gewaarschuwd zijn dat er iets mis is gelopen met de kilometerheffing de kans krijgen dit recht te
zetten.
Figuur 36: Boetes bij de Hongaarse kilometerheffing voor vrachtwagens

Nota: Wisselkoers: 10.000 HUF = 30,9 € in augustus 2018;.
Bron: www.hu-go.hu

Rusland Platon kmheffing vrachtwagens
Het Platon Electronic Toll Collect System76 is gestart op 15 november 2015 voor vrachtwagens boven
de 12 ton. De vrachtwagens betalen een vaste heffing per km op de federale snelwegen.
Het tarief is 1,90 roebel per voertuig-km, ongeveer gelijk aan 0,025 euro/voertuig-km (2018).
Op alle federale autowegen in Rusland moet de tol betaald worden. Bij introductie in 2015 ging het
om 50 774 kilometer weg, wat ongeveer 4 % van het gehele Russische wegennetwerk is.
Er zijn boetes voorzien die gaan van 5 000 roebel (63 euro) voor een eerste overtreding tot 10 000
roebel (125 euro) voor een herhaaldelijke overtreding.

LEZ London
De handhaving van de London Low Emission zone gebeurt door gebruik te maken van ANPR-camera’s.
In Londen wordt bij het binnenrijden van de LEZ een foto van de nummerplaat van ieder voertuig
76

www.platon.ru
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genomen. Deze wordt gevalideerd met een database van geregistreerde voertuigen. Deze database
kan onmiddellijk aanduiden of het gescande voertuig aan de normen voldoet, of het een vrijstelling
verkregen heeft, of het een korting verkrijgt of de dagelijkse boete (daily charge) reeds betaald is, of
eventueel nog niet geregistreerd is.
Wanneer een voertuig niet aan de LEZ normen voldoet, dient deze de ‘daily charge’ te betalen. Dit
bedrag varieert van 100 tot 200 pond, afhankelijk van het type voertuig.
Een boete – Penalty Charge Notice (PCN) – wordt uitgeschreven wanneer een voertuig niet aan de LEZ
normen voldoet, of de daily charge niet op tijd betaald is, of het voertuig niet geregistreerd is bij TfL,
of een foute registratie of datum aangegeven werd waarop de LEZ zou binnengereden worden, of
wanneer er te laat betaald word.

Milaan Area C
Het Area C systeem (Pedaggi urbani di Milano)in Milaan werd ingevoerd in januari 2012 onder de
vorm van een testperiode77, en vanaf 2013 als definitieve congestieheffing.
De heffing is van kracht tussen 7.30u en 19.30u op weekdagen (donderdag tot 18u).
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.
Figuur 37: De tarieven in de Area C in Milaan in 2018

1

tot oktober 2019; 2 Inwoners van Milaan hebben recht op 40 gratis toegangen per jaar. 3 openbaar vervoer,
taxi’s en hulpdiensten; 4 met uitzonderingen
Bron: Wikipedia.

Er is een gratieperiode van 7 dagen waar er een extra toeslag van 20 euro wordt aangerekend. Daarna
verschijnen de boetes: 60 tot 250 euro voor het laattijdig of niet betalen.

5.3 Boete mag niet lager zijn dan wegenheffing
De boete voor niet naleving van de wegenheffing dient voldoende hoog te zijn zodat de resulterende
gepercipieerde winst door misbruik klein ten opzichte van de gepercipieerde straf.

77

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 18u.
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Hiervoor is het nodig dat de boete hoger is dan wat (zo goed als) elke gebruiker maximaal aan
wegenheffing kan betalen gedurende een dag (gezien er maximaal slechts 1 boete gegeven wordt per
dag - zie Deel 5.4.4).
Dit valt uiteen in het maximaal aantal km dat een auto redelijkerwijs rijdt per dag, en het maximaal
mogelijke tarief gehanteerd binnen de wegenheffing.
Indien er beslist wordt dat een wegenheffing wordt ingevoerd en de tarieven voor de wegenheffing
worden vastgelegd, kan het tarief op basis van dit principe bepaald worden.

5.3.1 Aantal gereden km per dag
Een auto rijdt gemiddeld 41 km per dag (inclusief weekends). De jaarlijkse cijfers per auto zijn:
Volgens OVG 5.2 (2016): 14.692 km afgelegd per auto per jaar
Volgens FOD Mobiliteit en Vervoer: (2015) 15.151 km, (2017) 14.770 km afgelegd per auto per
jaar
Hierop zitten uiteraard grote verschillen, zoals blijkt uit onderstaande figuur. Volgens het OVG 5.2 rijdt
ongeveer 45 % van de auto’s meer dan het gemiddeld jaarlijks aantal km.
•
•

Figuur 38: Verdeling van het aantal personenwagens per jaarkilometrage

Bron: OVG 5.2 (2016, Vlaanderen)
Ook BELDAM en BELDAM+ (die naast BELDAM data ook data uit OVG 4.2 integreert) geven soortgelijke
variaties. In deze studie werd gekeken naar de verdeling van de afstanden per trip. De gemiddelde
afstand van een verplaatsing bedraagt 12,3 km. In Vlaanderen zijn bijna 22 % van de verplaatsingen
langer dan 15 km.
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Figuur 39: Gemiddelde afstand van een verplaatsing volgens de reden en het vervoermiddel BELDAM

Bron: BELDAM (2010, België)
Figuur 40: Verdeling van de verplaatsingen van een gemiddelde dag volgens afstand – BELDAM en
BELDAM+

Bron: BELDAM (2010, België)

Naast de verplaatsingen uitgevoerd door Vlamingen, dient men echter ook rekening te houden met
het aantal km afgelegd door niet-Vlamingen indien zij bv vlaanderen doorkruisen. De maximale
doorkruisafstand van Vlaanderen bedraagt ongeveer 250 km (afstand van Maastricht naar De Panne).
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5.3.2 Tarief
Naast de vraag over wat een voldoende grote afstand is, moet ook gekeken worden naar het tarief
waarmee de boete equivalent of hoger moet zijn. Merk op dat het tarief waarschijnlijk zal variëren
naar:
• Voertuigtype
• Euro-klasse
• Piek- en daluren
• Wegtype
• Zone (bv. congestiezone, stedelijke zone versus buitengebied)
Het hoogste tarief op basis van deze differentiatiekenmerken wordt best gehanteerd voor de bepaling
van de hoogte van de boete aangezien het niet aangeraden is om (o.a. voor de transparantie)
verschillende hoogtes van boetes te hanteren.
Het maximaal tarief in Tabel 10 bedraagt 20,4 eurocent/km (over alle scenario’s heen, in de spits en in
de congestiezone). Voor een aantal voertuigen zal dit tarief echter nog hoger liggen in functie van hun
milieukenmerken.

5.3.3 Rekenvoorbeeld: hoogte van de boete
De boete moet hoger zijn dan het tarief voor (bijna) alle trips op een dag, en moet dus equivalent zijn
of hoger dan A km rijden met tarief B eurocent/km.
Indien we rekening houden met een maximale heen en terug rit in Vlaanderen, zouden we voor de
hoogte van de boete uit kunnen gaan van A = 500 km. Indien voor de hoogte van het tarief uitgegaan
wordt van 20 eurocent/km, geeft dit een boete van 100 euro. Dit lijkt voldoende om te vermijden dat
gebruikers een lange rit gaan ‘omruilen’ voor een boete, gesteld dat de pakkans voldoende hoog is.
Een boete van 100 euro valt ook in dezelfde grootteorde als soortgelijke boetes, zoals blijkt uit vorig
hoofdstuk en zal dus naar alle waarschijnlijkheid als fair worden gepercipieerd.

5.4 Bijkomende modaliteiten
Hieronder worden nog een aantal bijkomende modaliteiten besproken voor de boetes. Deze gelden
voor alle weggebruikers, ook voor de buitenlanders.

5.4.1 Variatie boete naar type overtreding
In het VIAPASS systeem zijn er verschillende boetes naargelang het type overtreding. Dat was initieel
niet zo voorzien, maar het bleek wel een verbetering omdat zo frauderende gebruikers niet meer
gelijkgesteld worden aan gebruikers met een technisch probleem.
Bij de wegenheffing voor personenwagens wordt echter al een secundair systeem voorzien voor
gebruikers die een probleem ervaren met het systeem, al of niet door eigen toedoen (vergissing, lege
batterij, …). Het is dan ook niet nodig om het boetesysteem verder te verfijnen naar type overtreding.
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5.4.2 Verhoging van de boetes bij niet-betaling
De mogelijkheid om boetes te verhogen bij niet-betaling is evident. Dit is zeer gebruikelijk, en wordt
ook bij het openbaar vervoer, parkeren etc. toegepast.
In de LEZ Antwerpen is de eerste boete 150 euro. De tweede boete is 250 euro of iets minder dan 70
% hoger dan de eerste boete. Vanaf de derde boete is het bedrag 350 euro of ongeveer 135 % hoger.
Een gelijkaardige benadering kan gevolgd worden voor de wegenheffing.
Voor de eenvoud wordt volgende stijging voorgesteld: 100 euro – 200 euro – 500 euro – 1000 euro.

5.4.3 Coulance periode bij opstart
Een coulance periode bij opstart houdt in dat tijdens een bepaalde periode (bv. een maand, een half
jaar), er geen boetes worden uitgereikt. Het doel hiervan is om de gebruiker de nieuwe heffing te leren
kennen zonder fouten door onwetendheid of verkeerde manipulatie onmiddellijk te bestraffen.
Dit is echter zeer ongebruikelijk en zou het omgekeerde effect kunnen hebben: de gebruiker leert zo
initieel dat fraude loont. Bovendien loopt de overheid zo heel wat inkomsten mis.
We raden af om een coulance periode in te voeren maar eerder te focussen op een duidelijke
communicatie naar de gebruikers voorgaand aan (en tijdens) de opstart van het systeem.

5.4.4 Maximaal aantal boetes per periode
Het voorstel is om het aantal boetes dat men op een kalenderdag kan oplopen te beperken tot één.
Immers, de hoogte van het boetebedrag is al bepaald op een maximale rit aan maximaal tarief
gedurende een dag.
Bovendien zal door de hoge pakkans (bv. 50 ANPR-camera’s op de 900 km snelwegen) al snel
meermaals geflitst worden gedurende 1 foutieve rit. Het is erg omslachtig om vervolgens te bepalen
welke overtredingen bij hoeveel ritten horen.
In plaats van een coulance periode (zie vorige paragraaf) kan men in de opstartfase het aantal boetes
beperken tot bv. 1 per week. De reden hiervoor is dat de gebruiker in het begin nog moet wennen. Hij
krijgt dan wel degelijk een boete maar kan pas een nieuwe krijgen wanneer de eerste boete is
ontvangen. Hiermee vermijdt men dat een onwetende gebruiker na een week al 7 boetes heeft
opgelopen en dan pas hierover geïnformeerd werd.
Uit de cijfers van de LEZ Antwerpen blijkt duidelijk dat het aantal unieke overtreders hoger was in het
begin van de invoering dan erna. In de LEZ Antwerpen werd om deze reden in het begin slechts 1 boete
per maand uitgereikt.
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Figuur 41: Unieke overtreders in LEZ Antwerpen februari 2017 – januari 2018.

Bron: presentatie Filip Lenders 14 maart 2018.
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6 Overige elementen relevant voor de tarificatie

Dit laatste hoofdstuk bespreekt bijkomend een aantal algemene elementen die relevant zijn voor de
tarificatie. De volgende elementen komen daarbij aan bod:
•
•
•
•
•

afstemming met andere tolsystemen / LEZ,
behandeling verschillende voertuigtypes,
relatie met de andere gewesten,
ring rond Brussel,
afstemming heffing met die van de vrachtwagens

De bespreking van deze elementen in WP4 gebeurt vanuit het transporteconomisch en verkeerskundig
perspectief.

6.1 Afstemming met de andere tolsystemen en LEZ
De juridische aspecten verbonden aan de aanwezigheid van andere tolsystemen en de LEZ worden
behandeld in WP7.

6.1.1 Wegenheffing en LEZ-toelatingsvoorwaarden
Tabel 44 vergelijkt de emissieklassen die gehanteerd worden voor de wegenheffing met de
toelatingsvoorwaarden voor de LEZ en hun geplande geleidelijke verstrenging78. Een rode kleur geeft
aan dat het voertuig niet of slechts onder voorwaarden (bv. betaling) is toegelaten in de LEZ. Indien
men moet betalen voor toegang in de LEZ, en bovendien een wegenheffing moet betalen kan er een
probleem zijn voor het draagvlak als de weggebruikers dit ervaren als een dubbele belasting. Uit de
juridische analyse blijkt evenwel dat er zich juridisch geen probleem van dubbele belasting stelt.
De definitie van de milieuklassen in de scenario’s is doorgerekend voor 2030, een periode die
overeenkomt met de laatste kolom in Tabel 44. In dat jaar komen de klassen die zijn toegelaten in de
LEZ overeen met de meest recente klasse in de onderzochte scenario’s (euro 4 en hoger voor benzine
en euro 6d voor diesel).
Voor de voertuigen die toegelaten zijn in de LEZ is het tarief van de wegenheffing verschillend voor de
verschillende brandstoftypes, wat kan gestaafd worden op basis van het verschil in milieukosten en
betaalde accijnzen.
Voor de voertuigen die niet of slechts onder bepaalde voorwaarden zijn toegelaten in de LEZ hanteren
de scenario’s in bepaalde gevallen verschillende tarieven. Bv. in 2030 zijn diesel auto’s van euro 0 tot
euro 6dtemp niet toegelaten tot de LEZ of slechts onder voorwaarden. In de onderzochte scenario’s
voor de wegenheffing gelden verschillende tarieven voor de voertuigen die behoren tot de euro 0
klasse, de klasse euro 1-4 en de klasse euro 5 tot 6dtemp.

78

Zie ook https://www.lne.be/welke-toegangsregels-gelden-er-in-een-lage-emissiezone
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CNG voertuigen worden in de LEZ op dezelfde manier behandeld als benzine-voertuigen (d.w.z. met
onderscheid tussen euroklassen) terwijl de doorgerekende scenario’s voor de wegenheffing geen
onderscheid maken volgens euroklasse voor deze voertuigen. Ook dit kan verwarrend zijn voor de
weggebruikers en een probleem vormen voor het draagvlak.
De verschillen dienen als aandachtspunt te worden meegenomen bij de verdere uitwerking en
communicatie over de tarieven.
Tabel 44: vergelijking emissieklassen wegenheffing voor auto’s en bestelwagens met bepalingen LEZ
Auto en bestelwagen
Milieuklasse
LEZ vanaf
LEZ vanaf
LEZ vanaf
scenario 1b en
2020
2025
2028
4a
(benzine)
of sept
2027
(diesel)
Benzine, LPG, E85
euro 0
euro 1-3
euro 1
euro 2
euro 3
euro 4 en hoger
Diesel
euro 0
euro 1-4
euro 1
euro 2
euro 3
zonder
roetfilter
euro 4 of
euro 3 met
roetfilter
euro 5-6dtemp
euro 5
euro 6a –
6dtemp
euro 6d
ZEV (zero emissie
voertuig)
CNG (compressed
Zoals benzine
natural gas)

6.1.2 Wegenheffing en tolheffing
De modelresultaten van het spm Vla versie 4.1.1 laten toe om de impact van de wegenheffing te
bepalen op de tolinkomsten van personenwagens in de Kennedytunnel en Oosterweelverbinding,
voor een gemiddelde werkweekdag buiten de schoolvakantie (in de referentiesituatie is de tolheffing
in de Liefkenshoektunnel gelijk aan nul voor personenwagens).
Tabel 45 geeft weer in welke mate de uitgaven aan de tolheffingen rond Antwerpen worden beïnvloed
door de wegenheffing. Voor een etmaal dalen de uitgaven van personenwagens aan deze tolheffing
met 14 à 15 % in Scenario 1b_KS en 1b_LS. Vermits de tarieven van de tolheffing onveranderd blijven,
heeft is dit te verklaren door een daling van het aantal passages langs deze verbindingen. In Scenario
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4b_KS en 4b_LS bedraagt de daling 7 à 8 %. Ook de uitgaven aan de tolheffing op de vrachtwagens
veranderen licht door een andere routekeuze van de vrachtwagens (zie Figuur 33)
Tabel 45: Impact van de wegenheffing op de uitgaven aan de tolheffing in de Kennedytunnel,
Liefkenshoektunnel en Oosterweelverbinding – procentuele verandering t.o.v. Referentie 2030 –
gemiddelde werkweekdag
1B_KS
1B_LS
4A_KS
4A_LS
Personenwagens
OSP_kort
-29%
-23%
-17%
-11%
OSP_rest
3%
-22%
7%
-12%
ASP_kort
-25%
-23%
-14%
-12%
ASP_rest
-2%
-23%
2%
-13%
Dal
-4%
-4%
-1%
-1%
ETM
-14%
-15%
-7%
-8%
Vrachtwagens
OSP_kort
-6.3%
-5.3%
-4.3%
-3.4%
OSP_rest
-0.1%
-0.3%
0.1%
0.1%
ASP_kort
-2.1%
-1.9%
-1.4%
-1.2%
ASP_rest
-0.1%
-0.4%
0.0%
-0.1%
Dal
-0.3%
-0.2%
0.0%
0.0%
ETM
-1.2%
-1.1%
-0.7%
-0.6%

Voor de juridische aspecxten inzake afstemming tussen beide systemen wordt verwezen naar WP7
(Deel 4.2.3).

6.2 Behandeling verschillende voertuigtypes
Het is vanuit verkeerskundig en economisch standpunt sterk aan te raden om alle voertuigtypes te
onderwerpen aan een wegenheffing. Niet alleen in het licht van een gelijke behandeling, maar ook om
verschuivingen te vermijden van bv. personenwagens naar bestelwagens (indien deze laatste niet
onderworpen zouden worden aan een wegenheffing) of vice versa.
Het al dan niet opnemen van bepaalde voertuigcategorieën kan ook implicaties hebben voor het
draagvlak van de heffing.
Voor de kilometerheffing voor vrachtwagens van +3,5 ton voorziet de wetgever een aantal
voertuigen79 die van de kilometerheffing vrijgesteld worden. Bij een eventuele invoering van de

79
Meer bepaald gaat het om voertuigen van meer dan 3,5 ton die beoogd of gebruikt worden voor het vervoer
van goederen, die (i) uitsluitend gebruikt worden door het leger, de burgerbescherming, de brandweer en politie
en die als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn, (ii) speciaal en exclusief uitgerust zijn voor medische doeleinden en
als zodanig herkenbaar zijn, en (iii) van het landbouw-, tuinbouw of bosbouwtype zijn en die slechts beperkt de
openbare weg gebruiken in België en die uitsluitend gebruikt worden voor de landbouw, de tuinbouw, de visteelt
en de bosbouw.
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wegenheffing voor de lichte voertuigen, wordt best geëvalueerd of deze vrijstelling dient behouden te
worden.
Krachtens het negende lid van artikel 7 van het voorstel gewijzigde Tolrichtlijn moeten vanaf 1 januari
2020 (al kan deze datum nog wijzigen) “tolheffingen en gebruiksrechten voor zware vrachtvoertuigen
gelden voor alle zware bedrijfsvoertuigen”. Aangezien de categorie van zware bedrijfsvoertuigen naast
de zware vrachtwagens ook bussen en touringcars80 omvat81, impliceert deze bepaling dat bestaande
heffingen voor zware vrachtwagens moeten uitgebreid worden naar bussen en touringcars. Voor
België (en dus ook Vlaanderen) komt dit er concreet op neer dat de bestaande kilometerheffing ook
voor bussen en touringcars toegepast moet worden. De meest voor de hand liggende oplossing is
volgens de juridische analyse (WP7 Deel 2.1.1) om deze voertuigen niet aan de wegenheffing te
onderwerpen, maar deze wel toe te voegen aan het toepassingsgebied van de kilometerheffing. Dit
zal wel een afstemming met de andere gewesten vereisen.

6.3 Relatie met de andere gewesten
De juridische analyse van de relatie met de andere gewesten komt aan bod in het rapport van WP7.
In de scenario’s die werden doorgerekend met het spm Vla versie 4.1.1 en TREMOVE werd ervan
uitgegaan dat er geen wegenheffing wordt ingevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of
Wallonië. Indien er in één of andere vorm een wegenheffing wordt ingevoerd in één of beide andere
gewesten, dan kan deze wegenheffing implicaties hebben voor de situatie in Vlaanderen afhankelijk
van de mate waarin de verplaatsingen die de gewestgrenzen overschrijden erdoor beïnvloed worden
en het belang van die verplaatsingen.
In de onderzochte scenario’s heeft de wegenheffing in Vlaanderen effecten buiten Vlaanderen, vooral
in de spitsperioden, waarin het autoverkeer in bepaalde gevallen een omweg gaat maken via
Nederland, Frankrijk of Wallonië, om de Vlaamse wegenheffing te vermijden. Dat effect treedt sterker
op bij de scenario’s met netto-opbrengsten dan in de budgetneutrale scenario’s. Indien er buiten
Vlaanderen ook een wegenheffing wordt ingevoerd, zal dit impact hebben op de verschuivingen van
het wegverkeer, o.a. in functie van waar de tarieven gelden en de hoogte en differentiatie van de
gehanteerde tarieven.
In fase 1 werd voor het scenario met de wegenheffing in heel Vlaanderen een variant uitgerekend
waarbij een gelijkaardige wegenheffing wordt toegepast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In die
variant was de totale afname in het aantal autokm groter in het BHG en de Vlaamse Rand dan in het
scenario zonder wegenheffing in het BHG, maar kleiner in de rest van Vlaanderen. Het scenario had
een iets groter effect op de doorstroming op het hoofdwegennet, wat een gevolg is van de grotere
daling van het autoverkeer in de Vlaamse Rand. Het verschil in inkomsten t.o.v. het geval zonder
heffing in het BHG van de wegenheffing in Vlaanderen was in die verkennende oefening zeer klein.
Daarbij dient opgemerkt te worden dat er in deze verkennende oefening voor Vlaanderen eenzelfde
wegenheffing werd gehanteerd met en zonder heffing in het BHG. Het is aan te bevelen om na te gaan

80

Het betreft “een voertuig voor het vervoer van de bestuurder en meer dan acht passagiers en met een
toegestane maximummassa van meer dan 3,5 ton” (zie artikel 2,18 voorstel gewijzigde Tolrichtlijn).
81
Artikel 2, 16) voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.
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of en hoe de tarieven van een wegenheffing in Vlaanderen best aangepast worden indien er een
wegenheffing in het BHG wordt ingevoerd. Een wegenheffing in het BHG kan immers de congestie op
de wegen van en naar het BHG verminderen, waardoor het congestie-element in de Vlaamse
wegenheffing in die zone kan verminderen.

6.4 Grensoverschrijdende wegen
Een juridische analyse rond de bevoegdheden over gewestoverschrijdende wegen (incl. de ring rond
Brussel) werd opgenomen in het rapport van WP7.
In de scenario’s die werden opgenomen in de modelsimulaties met het spm Vla versie 4.1.1 en
TREMOVE werd de wegenheffing enkel geheven op de wegen op Vlaams grondgebied. Vanuit
transporteconomisch of verkeerskundig standpunt zijn er geen bijkomende elementen die relevant
zijn voor de situatie van de ring rond Brussel of, bij uitbreiding, voor wegen waarvan er stukken in het
Waals Gewest liggen.

6.5 Afstemming wegenheffing met de kilometerheffing voor vrachtwagens
In Vlaanderen gelden de volgende tarieven voor de kilometerheffing voor vrachtwagens.
Figuur 42: Tarieven en tolwegen in het Viapass systeem in Vlaanderen

Deze tarieven zijn verschuldigd voor de volgende wegen:
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Tabel 46: Algemene vergelijking kenmerken wegenheffing (scenario’s 1b en 4a) en kilometerheffing
vrachtwagens
Wegenheffing
Kilometerheffing voor
scenario 1b en 4a
vrachtwagens in Vlaanderen
Doeleinden
De gebruiker betaalt
De gebruiker betaalt
Internalisering externe kosten
Vergroening vrachtwagenpark
Reductie congestie
Wegen
Alle wegen, met onderscheid
Alle wegen, enkel op een
tussen hoofdwegen,
subset van wegen een tarief
gewestwegen en lokale wegen verschillend van nul
Zones
2 zones: meer en minder
Heel Vlaanderen; geen zones
congestiegevoelige zone
Differentiatie spits/dal
Ja
Neen
Mogelijkheid tot variatie in
functie van tijdstip wordt
momenteel niet gebruikt
Differentiatie volgens
Ja
Ja
milieuklasse
Volgens voertuigtype,
Volgens euroklasse
aandrijving/brandstof,
euroklasse
Overige elementen
Differentiatie volgens
maximaal toegelaten massa
(mtm)

Met de huidige tarieven voor de kmheffing voor de vrachtwagens dienen dat systeem en een eventuele
wegenheffing voor lichte voertuigen niet volledig dezelfde doelstellingen. Ook het wegennet waarop
een positieve wegenheffing geldt verschilt, net als de andere factoren in functie waarvan zij de facto
gedifferentieerd worden (zones, tijdstip, mtm).
De verschillende opbouw en invulling van de tarieven leidt tot tarieven bij de wegenheffing die in
bepaalde gevallen als relatief hoog kunnen beschouwd worden in vergelijking met die van de
kilometerheffing. De voornaamste reden hiervan is dat bij de wegenheffing de kosten van congestie
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worden doorgerekend, wat momenteel niet het geval is bij de kilometerheffing. Daar werd een
dergelijke differentiatie nog niet ingevoerd, omdat dit bij afwezigheid van een systeem voor alle
voertuigen, weinig effect zou hebben op congestie.
De verschillende opbouw en de invulling van de tarieven van de wegenheffing kunnen een probleem
vormen voor het draagvlak van de wegenheffing , vooral indien er een scenario met netto-opbrengsten
wordt geïmplementeerd.
De volgende tabel geeft de maximum en minimum bedragen van de tarieven voor de personenwagens
in scenario’s 1b_KS en 4a_KS in eurocent/km – binnen dezelfde zone en dezelfde aandrijving/brandstof
variëren de tarieven per wegtype, tijdstip en euroklasse.
Tabel 47: Maximum en minimum tarieven van de wegenheffing voor de personenwagens in Scenario
1b en 4a (eurocent/km)
Diesel
Benzine
ZEV
Zone
Scenario
Scenario
Scenario
Scenario
Scenario
Scenario
1b
4a
1b
4a
1b
4a
Congestiezone
Maximum
24,8
15,1
19,5
12,6
18,8
12,3
Minimum
4,7
0,9
2,7
0
4,6
0,9
Buiten congestiezone
Maximum
16,6
10,4
11,2
7,9
10,6
7,6
Minimum
4,5
1
2,5
0
4,4
0,9

Ook kan men vanuit transporteconomisch en verkeerskundig perspectief argumenteren om de
kilometerheffing op een gelijkaardige manier op te bouwen en in te vullen als de wegenheffing en het
nultarief (voor de wegen waarvoor nu een nultarief geldt) om te vormen naar een positief tarief.
Vrachtwagens dragen immers net als de andere voertuigen bij tot het congestieprobleem en
veroorzaken ook niet alleen externe kosten wanneer zij op het Viapass netwerk rondrijden. Met een
aanpassing van de kilometerheffing zouden ook de vrachtwagens beter geconfronteerd met de
externe kosten die zij veroorzaken en kunnen hun verplaatsingsbeslissingen (aantal, herkomstbestemming, modale keuze, tijdstip, etc.) beter in lijn gebracht worden met wat maatschappelijk
optimaal is, ook wat betreft de routes die zij nemen.
Het aanrekenen van een kilometerheffing voor vrachtwagens op alle wegen heeft implicaties voor de
handhaving van het systeem voor vrachtwagens (vergt bv. meer camera’s). Ook komt een uitbreiding
naar alle wegen mogelijk het sluipverkeer door de vrachtwagens ten goede, wat positief is voor het
draagvlak (cf. “eerlijkheid van het systeem”). In WP7 worden voorts een aantal punten aangeduid waar
de systemen op elkaar afgestemd moeten worden en waar de bestaande kilometerheffing voor
vrachtwagens desgevallend bijgesteld zal moeten worden (met name omwille van het risico op
ongelijke behandeling).
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7 Bijlage I: Implementatie wegenheffing in spm Vlaanderen versie 4.1.1

In het strategische personenmodel Vlaanderen versie 4.1.1 (spm Vla versie 4.1.1) gebeurt de
vervoerswijzekeuze voor elke agent (individu) afzonderlijk op basis van diverse kenmerken. Deze
kenmerken kunnen worden gegroepeerd in drie categorieën:
•

•

•

Level of service: Dit is in principe een weging van reistijd- en kost, die al naar gelang de
kenmerken van de persoon die de tour maakt op een andere manier samengesteld
worden. Zo zullen bijvoorbeeld studenten de ticketkosten van de trein op een andere
manier percipiëren dan volwassenen met een hoog inkomen.
Directe persoons- en gezinskenmerken: deze kenmerken beïnvloeden de mate waarin een
agent (individu) een voorkeur heeft voor een bepaald alternatief gegeven bepaalde
inputgegevens. Zo zullen vrouwen voor bepaalde motieven een hogere voorkeur hebben
voor lijnbus/tram of is de modus autobestuurder minder interessant voor inwoners van
een verstedelijkt gebied.
Kenmerken van een bestemmingszone (zoals bijvoorbeeld de parkeerkost of
stedelijkheidsgraad)

Vervoerswijzes die voor een bepaald agent (individu) vanwege bepaalde kenmerken niet mogelijk zijn,
worden niet als keuze aangeboden in de vervoerswijzekeuze. Zo kan iemand van 12 jaar bijgevolg geen
bestuurder van een auto zijn en zal de bus niet als alternatief worden aangeboden indien er voor een
bepaalde herkomst-bestemmingsrelatie geen dienstverlening van het openbaar vervoer is.
Elke groep (level of service, persoons- en gezinskenmerken en kenmerken van de bestemmingszone)
heeft invloed op de andere. Iemand met een zeer hoog inkomen zal bijvoorbeeld minder gevoelig zijn
aan de tariefhoogte van een wegenheffing dan iemand met een zeer laag inkomen.
De wegenheffing wordt verrekend bij de level of service als kost. De level of service is samengesteld
uit enerzijds de reistijd en anderzijds de monetaire kost. In het geval van de auto als modus, bestaat
de monetaire kost binnen spm Vla versie 4.1.1 enkel uit de kosten die komen kijken bij het gebruik van
de auto, de zogenaamde variabele kosten. De vaste kosten zoals jaarlijkse taks, inschrijvingstaks,
onderhoud en afschrijving van het voertuig worden in het spm Vla versie 4.1.1 dus of-scope gehouden.
Om de wegenheffing correct te modelleren, dienen de heffingstarieven te worden herleid naar de
waardes die overeenkomen met de (in het spm Vla versie 4.1.1) in-scope genomen kostcomponenten
(variabele kosten) t.o.v. de totale kosten per kilometer (waarin zowel vaste als variabele kosten zijn
verrekend) van het autogebruik. Vanuit Tremove werd de gemiddelde totale kilometerkost
aangeleverd van waaruit een omzettingsfactor werd berekend die vervolgens werd toegepast als
parameter op de variabele van de wegenheffing.
Gegeven het feit dat er voor zowel het OV als de auto verschillende formules bestaan om de monetaire
reiskost te verminderen, én dat dit aspect bepaalde keuzes beïnvloedt, worden volgende reducties
toegepast op de monetaire kost binnen de level of service:
•

Voor het motief werk worden de kosten van trein en bus/tram/metro per definitie
verminderd met 70 procent aangezien een abonnement in dit geval aangewezen is.
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•

•

•
•
•
•

Voor autoverplaatsingen wordt een mindering van 75 procent in rekening gebracht
gebaseerd op fiscale en andere regelingen. Indien de actieve persoon een salariswagen
ter beschikking heeft, wordt nog slechts 10 procent van de werkelijke kost mee genomen
gezien de werknemers ook zelf een deel van de kosten dragen (bv. niet beschikken over
een tankkaart, vergoeding aan werkgever te betalen voor privé-gebruik, belasting te
betalen op ‘voordeel van alle aard’);
Bij zakelijke verplaatsingen worden zowel de auto- als OV-kosten met 90 procent
verminderd, gegeven het feit dat er verwacht wordt dat er in dit geval een compensatie
via het werk voor de verplaatsingskosten zal zijn;
Voor werkgebonden overige verplaatsingen worden dezelfde kortingen aangerekend
zoals die gelden voor de werkverplaatsing zelf.
Voor volwassenen die een verplaatsing maken voor opleiding worden de OV-kosten met
80 procent verminderd indien de persoon jonger dan 26 (en ouder dan 18) is;
Bovendien worden voor de motieven opleiding, recreatie en overig voor volwassenen
met een salariswagen de autokosten telkens met 90 procent verminderd;
Voor kinderen jonger dan 12 worden de OV-kosten niet ingeschoven, kinderen tussen 12
en 18 krijgen een korting van 80 procent op kosten voor trein en bus/tram/metro;

Uitrol van een systeem van wegenheffing: tarificatie (OIWP4)
Pagina 160 van 175

8 Bijlage II: resultaten per deelzone in kleine congestiezone in
modelsimulaties met TREMOVE model

Tabel A 1: TREMOVE – deelzone Antwerpen, Gent en Vlaamse Rand – auto – gewogen gemiddelde
snelheid in de referentiesituatie en effect van de wegenheffingen – 2030
Nota: deze tabel is een aanvulling bij Tabel 15 en geeft meer detail voor de drie deelzones die deel
uitmaken van de kleine congestiezone.
Antwerpen

Gent
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Vlaamse Rand

Tabel A 2: TREMOVE – deelzone Antwerpen, Gent en Vlaamse Rand – auto – gewogen gemiddelde
verliestijd in de referentiesituatie en effect van de wegenheffingen – 2030
Nota: deze tabel is een aanvulling bij Tabel 19 en geeft meer detail voor de drie deelzones die deel
uitmaken van de kleine congestiezone.
Antwerpen

Gent
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Vlaamse Rand

Figuur A 1: TREMOVE – voertuigen onderworpen aan de wegenheffing – uitgaven aan de
wegenheffing per deelzone in de kleine congestiezone (miljoen euro) – 2030
Nota: deze figuur is een aanvulling bij Figuur 11 en geeft meer detail voor de drie deelzones die deel
uitmaken van de kleine congestiezone.
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Figuur A 2: TREMOVE – deelzone Antwerpen, Gent en Vlaamse Rand – reizigerskm met de auto
volgens wegtype en periode van de dag - % verandering ten opzichte van Referentie 2030 – 2030
Nota: deze figuur is een aanvulling bij Figuur 15 en geeft meer detail voor de drie deelzones die deel
uitmaken van de kleine congestiezone.
Antwerpen

Gent
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Vlaamse Rand
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Figuur A 3: - TREMOVE – effect van de wegenheffing op de voertuigkm per deelzone voor de
voertuigen onderworpen aan de wegenheffing - % verandering t.o.v. Referentie 2030
Nota: deze figuur is een aanvulling bij Figuur 18 en geeft meer detail voor de drie deelzones die deel
uitmaken van de kleine congestiezone.
Spits

Dal
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9 Bijlage III: resultaten per deelzone in kleine congestiezone in
modelsimulaties spm Vla versie 4.1.1

Figuur A 4: Spm Vla versie 4.1.1 - Effect van de vier scenario’s op de gewogen gemiddelde reistijd van
personenwagens per wegtype en tijdstip van de dag – procentuele verandering t.o.v. Referentie 2030
Nota: deze figuur is een aanvulling bij Figuur 22 en geeft meer detail voor de drie deelzones die deel
uitmaken van de kleine congestiezone. Let op: de schaal is verschillend van die van Figuur 22.
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Figuur A 5: Spm Vla versie 4.1.1 - Effect van de vier scenario’s op de gewogen gemiddelde reistijd van
vrachtwagens per wegtype en tijdstip van de dag – procentuele verandering t.o.v. Referentie 2030
Nota: deze figuur is een aanvulling bij Figuur 23 en geeft meer detail voor de drie deelzones die deel
uitmaken van de kleine congestiezone. Let op: de schaal is verschillend van die van Figuur 23.
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Figuur A 6: Spm Vla versie 4.1.1 - Aandeel van pae-km op hoofdwegen met I/C verhouding > 80% Referentie 2030 en scenario’s met wegenheffing
Nota: deze figuur is een aanvulling bij Figuur 26 en geeft meer detail voor de drie deelzones die deel
uitmaken van de kleine congestiezone. Let op: de schaal is verschillend van die van Figuur 26.
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Figuur A 7: Spm Vla versie 4.1.1 - Effect van de vier scenario’s op de gewogen gemiddelde verliestijd
per km – Personenwagens – procentuele verandering t.o.v. Referentie 2030
Nota: deze figuur is een aanvulling bij Figuur 27 en geeft meer detail voor de drie deelzones die deel
uitmaken van de kleine congestiezone.
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Tabel A 3: Spm Vla versie 4.1.1 - Aandeel van de personenwagenkm per wegtype – Referentie 2030
Nota: deze tabel is een aanvulling bij Tabel 38 en geeft meer detail voor de drie deelzones die deel
uitmaken van de kleine congestiezone.

HW
GW
LW

Kleine congestiezone
58,8%
28,5%
12,7%

Antwerpen
44,6%
40,2%
15,2%

Gent
56,1%
31,3%
12,6%

Vlaamse Rand
64,1%
24,0%
11,9%
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Figuur A 8: Spm Vla versie 4.1.1 - Effect van de vier scenario’s op de personenwagenkm per wegtype –
procentuele verandering t.o.v. Referentie 2030
Nota: deze figuur is een aanvulling bij Figuur 28 en geeft meer detail voor de drie deelzones die deel
uitmaken van de kleine congestiezone.
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Figuur A 9: Spm Vla versie 4.1.1 - Aandeel van de periodes van de dag in de autokm (etmaal) –
Referentie 2030 en scenario’s met wegenheffing
Nota: deze figuur is een aanvulling bij Figuur 32 en geeft meer detail voor de drie deelzones die deel
uitmaken van de kleine congestiezone.
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Inleiding en context
Dit rapport maakt deel uit van de studie “Bestek nr. AB/2017/13 UITROL VAN EEN SYSTEEM VAN
WEGENHEFFING”, met name “WP 5 – Technologische uitwerking” en “WP9 – Handhaving”.
De technologische uitwerking van het systeem van wegenheffing en de handhaving is belangrijk voor
de opbouw van de architectuur van de wegenheffing en de handhaving.
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1 Samenvatting

Voorliggende analyse kadert in onderdeel 1 – werkpakketten 5 en 9 van het project “Uitrol van een
systeem van wegenheffing”.
In fase 1 zijn we hiervoor gestart met het opstellen van een afwegingskader, op basis waarvan we
verschillende systemen, scenario’s en technische oplossingen op een gestructureerde wijze kunnen
beoordelen op functioneel-technisch, financieel, juridisch-fiscaal, sociaal-economisch, marktmodelmatig, milieu- en mobiliteitsvlak.
Belangrijk hierbij is dat we in fase 2 ook hebben verder gebouwd op de trechtering gemaakt in fase 1,
en ons dus gericht hebben op een gebiedsdekkende kilometerheffing. Voor het technisch systeem is
dit zeer relevant.
De technische nota geeft een uitgewerkt en gedetailleerd overzicht van alle ruime technische aspecten van primair en secundair systeem, en handhaving. De precieze invulling van een aantal zaken
vergde assumpties, bv. over het marktmodel. Nadere keuzes hierin kunnen een aantal technische
aspecten nog wijzigen of verder verfijnen. Ook tijdens de gunning aan de partijen, wanneer gewerkt
wordt met een concurrentiegerichte dialoog, kunnen nog verfijningen gebeuren. De technische oplossingen in dit document zijn te lezen als een startpunt voor deze verder discussie en invulling.

Scope
We gaan er in deze nota van uit dat het heffingsplichtig wegennet gebiedsdekkend is en het ganse
Vlaamse wegennet omvat. Het gaat om bijna 1.000 km snelwegen, 6.000 km andere gewestwegen
en 64.000 km gemeentewegen.
We gaan er in deze nota van uit dat de wegenheffing van toepassing is op alle voertuigen waarop de
kilometerheffing voor vrachtwagens (Viapass) niet van toepassing is.
Het systeem moet tariefmodulering op basis van statische voertuigkenmerken toelaten, met name
Euro-emissienorm en type voertuig (personenwagen, motorfiets, bestelwagen, …).
Zoals in de visienota1 al aangegeven werd, zal het tarief moeten kunnen differentiëren naar tijd,
locatie en rijrichting. Vanuit beleidsoverwegingen kan het ook interessant2 zijn om het tarief in realtime aan te passen, bv. bij files, smog alarm, wegenwerken, ongevallen.
Op basis van de aanbevelingen uit fase 1, werd in fase 2 dieper ingegaan op een gebiedsdekkend
systeem. Dergelijk systeem bestaat uit een primair en een secundair systeem.
- Het primair systeem maakt gebruik van plaatsbepaling als middel voor het bepalen van een
verplaatsing. Dit kan bv. d.m.v. GNSS-plaatsbepaling, camera’s, e.a.
- Een secundair systeem is een heffingssysteem waarmee gebruikers kunnen betalen (bv via
een website) voor het gebruik van het tolnetwerk indien zij het primaire systeem niet kunnen
(bv wegens defect) of willen (bv bij eenmalig gebruik) gebruiken.

1 Uitrol van een systeem van Wegenheffing Visienota Wegenheffing: uitgangspunten voor het stelsel, Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, 10.1.2018
2 Voor zover er geen juridisch voorbehoud is, zie paragraaf 4.3.3 van WP7/
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Modaliteiten van het marktmodel
Om tot een goede technische uitwerking te komen, is het nodig om assumpties te maken over het
marktmodel. Details hierover zijn te vinden in het rapport van WP3.
De verdere uitwerking van voorliggend rapport vertrekt voornamelijk vanuit het basismodel: een PSP
(preferred service provider) die instaat voor het primaire en secundaire systeem van wegenheffing
en diverse EETS-SP’s die in een open marktmodel kunnen toetreden tot het primaire systeem. De
handhaving gebeurt bijna volledig door het handhavingscentrum, dat de bouw en het onderhoud van
materieel zoals portieken met ANPR-camera’s kan uitbesteden aan een EEP (enforcement equipment
provider).

Keuze voor GNSS als technologie voor het primaire systeem
Een gebiedsdekkende kilometerheffing zou voor het primair systeem kunnen gerealiseerd worden
door gebruik te maken van volgende technologieën:
Dedicated Short-Range Communications (DSRC) technologie. De generieke term hier is ‘microwave tags and readers’ want niet elk systeem is strikt genomen een DSRC-systeem.
• Automatic Number Plate Recognition (ANPR) camera’s
• Global Navigation Satellite Systems (GNSS) /Cellulair Netwerk (CN) technologie
Analyse toont aan dat voor een “slimme” gebiedsdekkende kilometerheffing de meest voor de hand
liggende oplossing voor het primair systeem die is waarbij gebruikers een Registratie-eenheid (RE)
gebruiken die met GNNS werkt (ANPR en DSRC systemen zijn enkel valabele alternatieven op een
beperkt netwerk). De RE geeft de positie van het voertuig live door, waarna de wegenheffing berekend wordt op basis van een kaart met tarieven. Een wegenheffing met GNSS vereist geen wegkantinfrastructuur voor de heffing – uiteraard wel voor de handhaving (ANPR-camera’s).
De GNSS-technologie is matuur en wordt al in België toegepast voor de vrachtwagens. Een van de
grote voordelen van een wegenheffing met GNSS is de geografische uitbreidbaarheid, de flexibiliteit
(tarieven) en de toekomstbestendigheid (t.g.v. flexibiliteit en bruikbaarheid bij nieuwe technologieen). Het grootste nadeel zijn de (op dit moment) relatief dure registratie-eenheden (wanneer een
specifieke RE moet worden aangeschaft). Merk op dat een RE alles kan omvatten: van een gespecifieerd kastje voor in de auto tot een app op een mobiele telefoon of in-car telematica. Door de beschikbare data geeft dit systeem de ook beste mogelijkheden voor verkeersmanagement en VAS en
is het het best geschikt voor het huidige EU-beleid (EETS-richtlijn en beleid gericht op de principes
van ‘de gebruiker betaalt’ en ‘de vervuiler betaalt’).
Vanuit beleidsoverwegingen kan het ook interessant zijn om het tarief in realtime aan te passen, bv.
bij files, smog alarm, wegenwerken, ongevallen. Dit kan bij een GNNS-systeem technisch, door vooraf
gedefinieerde sets van zulke ‘real time aanpassingen’ in het systeem te steken.
•

Primair systeem
In het basismodel voor het primair systeem worden de volgende processen vanaf de satellietpositionering tot en met het betalen van de tol uitgevoerd door alle SP’s, zowel de EETS Providers als de
Preferred Service Provider (PSP). Dit systeem valt uiteen in 7 stappen. Voor een aantal van onderstaande stappen werden ook preliminaire KPI’s opgesteld, die later kunnen verfijnd worden in een
competitieve dialoog met de markt.
1. Registratie en installatie van de RE
Alvorens de gebruiker op het wegennet kan rijden, dient hij een RE te installeren en een contract met
een Service Provider (SP) naar keuze aan te gaan. Gebruikers die een contract door enig SP is geweigerd, of die om één of andere reden geen contract met een (EETS)-SP wensen, moeten zich kunnen
registreren bij de Preferred Service Provider (PSP).
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De RE dient eenvoudig zelf door de gebruiker geïnstalleerd te kunnen worden (of de app gedownload), waarbij hij zelf zijn gegevens registreert in het systeem. Indien afgesproken, kan de SP toegang
krijgen tot de informatie in de databestanden van voertuiggegevens om het zo de gebruiker gemakkelijker te maken. Gebruikers die daarbij een fout maken, en dus het foute tarief zullen betalen, worden daarop gehandhaafd via het handhavingscentrum.
2. Bepalen van de voertuigpositie met een RE
De wegenheffing zal gebeuren met toestellen die gebruik maken van zowel GNSS als CN waardoor
een realtime registratie van het aantal gereden kilometers, het tijdstip en de plaats van deze kilometers mogelijk is. De RE 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. Als RE kan ook de ingebouwde telematica in het voertuig, of een smartphone met app
gebruikt worden. Deze systemen hebben (meestal) GNSS/CN. Op dit moment wordt nergens ter wereld gebruik gemaakt van deze mogelijkheden Uit de marktconsultatie blijkt wel dat de markt verwacht in de toekomst ook te kunnen werken met andere registratie-eenheden dan enkel OBU.
In de huidige RE’s voor de kilometerheffing voor vrachtwagens is ook een DSRC aanwezig als dubbele
check zodat via RSE kan nagegaan worden of de registratie-eenheid aanstaat en werkt. Er is een
voorkeur om de RE hiervan niet verplicht te voorzien, omdat zo het gebruik van een (eigen) gsm of
in-car telematica als RE uitgesloten zou worden.
Ervaring leert dat er geen problemen zijn met de registratienauwkeurigheid vanwege de grote evoluties op technologisch gebied. Ook de TTFF (time to first fix) bij het starten van de rit is geen echte
issue meer in de modernste toestellen.
Om een goede gedragswijziging te verkrijgen moet de gebruiker liefst zoveel mogelijk informatie
(feedback) in realtime ontvangen. Het precieze tarief en betaalde bedrag zijn echter niet per se beschikbaar in de RE, die in principe alleen geo-data doorgeeft. Daarom stellen we als eis dat de gebruiker op verzoek op eenvoudige en op veilige wijze kennis kan nemen van een indicatie van het ter
plaatse geldende tarief en een indicatieve cumulatieve ritprijs. Dit is geen eis voor een display op de
RE, hoewel de technische oplossing in de praktijk daar meestal wel op zal neerkomen. Mogelijks kan
ook via een website of app dergelijke feedback verkregen worden. Ook moet de gebruiker zijn rit
achteraf kunnen verifiëren, bv. via een onlineapplicatie, gedurende de wettelijk hiervoor voorziene
termijn.
Testen en certificatie zouden op dezelfde manier als bij de kilometerheffing voor vrachtwagens kunnen geregeld worden. Dit is compatibel met zowel fysieke RE’s als apps op smartphones. De test
bestaat eruit dat met een RE wordt rondgereden (fysiek of virtueel) en de afstand gemeten wordt en
vergeleken met wat de RE aangeeft. Aangezien de combinatiemogelijkheden voor open toestellen
(type, operating system en app op smartphone) aanzienlijk zijn, kan hiervoor met steekproeven gewerkt worden. De eindverantwoordelijkheid voor het correct innen zal echter bij de SP liggen. Bij
‘open’ toestellen, zoals smartphones, is het moeilijker om het bestrijden van fraude op het toestel
zelf te regelen. Daarom moeten antifraude-activiteiten zich richten op de backoffice bij de SP.
3. Communicatie van de voertuigpositie naar de SP
Communicatie van de GNSS-data verloopt live en vereist dus een mobiele verbinding. Men zou een
systeem kunnen opzetten waarbij alle positiedata in de RE wordt gestockeerd tot de trip afgelopen
is, en dan in bulk wordt doorgezonden. Dit verhoogt evenwel het risico dat de gebruiker zijn GNSSdata niet op tijd doorstuurt en bijgevolg niet in regel is met de wegenheffing. Bovendien is (geanonimiseerde) realtime data gewenst door het Gewest omwille van toepassingen voor verkeersmanagement.
4. Berekenen van routes en tarieven
In deze stap wordt de route bepaald op basis van de positiedata, en het tarief op basis van de routes.
Het Gewest is verantwoordelijk voor het onderhoud van de toll context data, die aan het SP wordt
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verstrekt met het oog op mapmatching en de berekening van de rit3. De toll context data is een
nauwkeurig en actueel overzicht van het tolnetwerk (desnoods in minimale vorm: enkel een opsomming van de wegen met tarief > 0) en de bijbehorende tarieven op elk segment.
Voor het berekenen van de routes wordt uitgaan van map matching door de SP’s: de gereden afstand
wordt bepaald door het sommeren van de verschillen van opeenvolgende positiebepalingen. Hierbij
zal het soms nodig zijn om de GNSS-data te verrijken, er anomalieën uit te halen etc.
5. Inning en afdracht van de wegenheffing
Het factureren en innen van de verschuldigde heffing heeft als technische implicaties dat de gewenste betaalmethoden moeten voorzien zijn, dat de heffing tijdig en integraal wordt geïnd, en dat de
afdracht aan het Gewest correct verloopt.
De Service Provider mag Value Added Services (VAS) voorzien, indien gewenst, en mag de gebruiker
hier extra voor doen betalen.
6. Klantendienst
Er dient een centraal call center te worden voorzien waar gebruikers met (algemene) vragen inzake
wegenheffing terecht kunnen. Deze centrale dienst kan specifieke vragen vervolgens dispatchen naar
het call center van de betrokken SP.
De kernelementen van het EETS-marktmodel is nl. een “end-to-end” systeem waarbij gebruikers in
principe slechts één aanspreekpunt hebben: hun SP. De EETS Provider wordt dus ook verondersteld
een klantendienst te beheren voor zijn gebruiker.
7. Aanleveren van data door de SP aan het Gewest, het handhavingscentrum en de coördinerende instelling (CI)
Alle SP’s zullen gevraagd worden hun positie- en/of routedata aan te leveren aan het handhavingscentrum (Vlabel) met het oog op de handhaving. Deze data kunnen niet volledig geanonimiseerd
worden maar moeten gedetailleerde gebruikers- en verplaatsingsgegevens bevatten. De data hoeft
niet realtime te worden afgeleverd, dat kan de dag nadien. De data wordt slechts tijdelijk bijgehouden tot alle verificatie en/of boeteprocessen zijn afgerond. Ook de Black List en White List m.b.t. hun
gebruikers worden beheerd door de SP’s en gecommuniceerd aan het handhavingscentrum. Daarnaast moeten alle SP’s datastromen en performantie-indicatoren (KPI’s) aan de coördinerende instelling (CI) en het handhavingscentrum ter beschikking stellen.
In tweede instantie zullen alle SP’s gevraagd worden hun positiedata en/of routedata aan te leveren
aan het Gewest met het oog op de beleids- en operationele werking door de Vlaamse overheid: verkeersmanagement, verkeersinformatie, optimalisatie van verkeersmodellen, infrastructuurbeleid,
etc.
Het is belangrijk om onderscheid te maken naar de 3 doelen die het Gewest voor ogen heeft:
1) De beleidswerking op korte, middellang en lange termijn. De data hoeft niet realtime beschikbaar te zijn. Er kan volstaan worden met een dagelijkse (of wekelijkse) rapportage van
de gemapte routes. Maximaal dient dit alle data te omvatten om zo tegemoet te kunnen
komen aan toekomstig, heden nog niet bekend, onderzoekswerk. De opslag en het gebruik
van deze data is evenwel onderworpen aan strikte regels. Deze data zou minstens weekpatronen moeten omvatten, de anoniem gemaakte routes moeten een week ‘volgbaar’ zijn.
2) Operationele werking. Het doel van deze offline data is verkeerstellingen mee overbodig te
maken. Dit is gedetailleerde data op een lokaal niveau, waar afslagbewegingen en de precieze verdeling over de dag en week zeer belangrijk zijn. Ze kan worden gebruikt om bv. kruispunten en verkeerslichten mee te ontwerpen.

3

In het geval het basismodel voor het marktomdel gekozen wordt, zie WP3.
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3) Het realtime verkeersmanagement zoals het dynamisch aanpassen verkeerslichten, parkeerbezettingen, filestaartbeveiliging. Dit gaat over realtime data van GPS-posities, wat een belangrijke eis is naar de SP toe, en aan de communicatieeisen van de RE die hun posities dus
realtime moeten doorgeven.

Extra eisen aan de PSP
Aan de PSP zullen een aantal extra eisen gesteld worden. De PSP levert end-to-end diensten aan de
Gebruikers die gelijkaardig zijn aan de diensten zoals aangeboden door de EETS Providers, maar ook
bepaalde additionele “universele” diensten omvatten (zoals bepaald in de overeenkomst met coördinerende instelling).
De belangrijkste taak van de PSP is het (verplicht) afsluiten en beheren van een overeenkomst met
gebruikers die er niet in slagen een overeenkomst af te sluiten met een andere EETS Provider, of
dit om één of andere reden niet wensen.
Deze taken impliceren een aantal extra eisen:
•
•
•

•
•
•

Eisen aan de registratie en installatie van de RE, en aan de RE zelf: voldoende servicepunten,
werkbaar in alle voertuigen, steeds een beschikbare RE, aanbieden van leen-RE, …
Eisen aan de klantendienst: bereikbaarheid, taalwetgeving, …
Eisen aan de opzet en tijdige opstart van het systeem: een functionerend en getest systeem
voor alle gebruikers, vanaf de eerste dag.
Dit is een zware eis voor een nieuw systeem (kilometerheffing lichte voertuigen), op alle wegen, in een gebied met een dicht wegennet, een zeer hoog aantal gebruikers, waarvan bovendien veel buitenlandse gebruikers. Het is daarom interessant om verder te overwegen of
de wegenheffing gefaseerd kan ingevoerd worden (zie verder) – dus verder gaand dan enkel
een testfase voor de gebruiker.
De PSP moet verschillende betalingsmethoden aanbieden.
De PSP moet de gebruiker in verschillende talen te woord staan.
Naast bovenstaande taken, moet de PSP ook instaan voor Value Added Services. Omdat nog
niet gekend is welke VAS van toepassing zullen zijn, moet de PSP zoveel mogelijk werken met
een open systeemarchitectuur.

Secundair systeem
Het primair systeem betreft het voorkeurssysteem, waarbij naar een maximaal gebruik van dit systeem gestreefd wordt. Omdat er jaarlijks echter enkele miljoenen occasionele gebruikers worden
verwacht, is het de moeite om zoveel mogelijk te investeren in het gebruiksgemak van deze gebruikers, o.a. door het aanbieden van een eenvoudig primair systeem, maar ook door het voorzien van
een secundair systeem als volwaardige wegenheffing, toegankelijk voor alle gebruikers wanneer ze
dit wensen, zoveel ze dit wensen. Het secundair systeem zal waarschijnlijk vooral gebruikt worden
door occasionele gebruikers.
Het gaat om gebruikers die
- een probleem ervaren met het primair systeem (door eigen toedoen, of door problemen met het
primair systeem), of
- om eender welke reden niet willen gebruik maken van het primair systeem.
Om het gebruiksgemak van deze gebruikers te verbeteren is het als eerste nuttig om het primair
systeem zo toegankelijk mogelijk te maken zodat men zoveel mogelijk gebruik maakt van dit primair
systeem. Occasionele weggebruikers zouden net zoals reguliere weggebruikers ook een registratieeenheid in het primair systeem kunnen gebruiken, al dan niet geleend. Daarnaast kunnen ze opteren
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om het secundair systeem te gebruiken. Een zekere meerprijs van de heffing in het secundair systeem (zie verder) kan een impuls vormen voor het gebruik van het primair systeem.
Voor het secundaire systeem liggen nog een aantal opties open.
De keuze hiervoor moet nog gemaakt worden en hangt af van diverse afwegingen, die in het rapport
verder worden toelicht in een afwegingskader. De voorkeursvariant werd hieronder telkens aangeduid.
1 Welk secundair systeem?
a. Een secundair systeem als volwaardige wegenheffing, toegankelijk voor alle gebruikers
wanneer ze dit wensen, zoveel ze dit wensen. (voorkeur want mogelijkheid tot tariefdifferentiatie naar route of afstand, meer keuzevrijheid naar systeem, en compatibel met
vignetten in andere gewesten of landen)
b. Een systeem waarbij de gebruiker die niet gebruik maakt van de wegenheffing zich regulariseert. Deze regularisatie kan bv. beperkt worden in de tijd. Bij deze optie wordt het
secundair systeem niet als een systeem van wegenheffing aanzien, maar als regularisatiesysteem.
2 Welke technologie en tariefmethodologie?
Het is duidelijk dat dit secundair systeem geen apparatuur in het voertuig (zoals een gsm of ander
toestel) mag vereisen.
Een secundair systeem is altijd een inboeksysteem. Dit kan bv via het internet en / of via ticketmachines die langs het wegennet geplaatst zijn. Voor het secundair systeem wordt hetzelfde ANPRhandhavingssysteem als voor het primaire systeem gebruikt. om niet-betaling of afwijkingen van het
aangegeven gebruik te identificeren.
Net zoals bij het primair systeem wordt het ticket administratief gekoppeld aan het kenteken van het
voertuig, dat door de gebruiker geregistreerd dient te worden bij de aanschaf van het ticket. Voor de
registratie in het secundair systeem moeten ook fysieke servicepunten voorzien worden. Het minimum aantal nodige servicepunten wordt geschat op ongeveer 2.000.
Mogelijkheden naar tariefmethodologie:
a. Een secundair systeem waarbij de gebruiker een bedrag per tijdseenheid (bv. 24 uur) of
voor een vast aantal kilometer betaalt. De gebruiker meldt zich aan in het systeem en
koopt een elektronisch (dag of kilometer)ticket.
b. Een secundair systeem waarbij de gebruiker een bedrag per route betaalt. De gebruiker
meldt zich aan in het systeem en geeft aan van waar naar waar hij plant te rijden, én
langs welke route. Hij koopt vervolgens een routeticket. (deze optie lijkt het meest opportuun.
Een louter tijdsgebonden secundair systeem (cfr. vignet om voor een welbepaalde periode het ganse Vlaamse wegennet te gebruiken) wordt vooralsnog juridisch niet mogelijk geacht, gelet op de onmogelijkheid blijkens het voorstel tot wijziging van de Tolrichtlijn om nog nieuwe tijdsgebonden systemen in te voeren. Een vignet/tijdsgebonden systeem draagt ook niet de voorkeur van de Europese
Commissie weg, ze zijn voorstander van een afstandsgebonden systeem. Een afstandsgebonden secundair systeem waarbij het aantal kilometers binnen een welbepaalde periode dient gebruikt te
worden, zou eventueel wel een mogelijkheid zijn volgens de Europese Commissie. Het risico op
herkwalificatie tot de facto tijdsgebonden gebruiksrecht valt evenwel niet uit te sluiten – een tijdsgebonden gebruiksrecht is momenteel niet verboden, maar er zijn plannen en ideeën om dit uit te faseren op Europees vlak.
3 Ook retroactief?
a. De gebruiker kan enkel voor of tijdens de rit de wegenheffing of regularisatie registreren
en betalen.
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b. De gebruiker kan ook na de rit (bv. tot middernacht, binnen de 24 uur, binnen de week)
de wegenheffing of regularisatie registreren en betalen. (na de rit, binnen de 24 uur lijkt
het meest opportuun. Enerzijds geeft men de gebruiker zo meer gebruiksgemak door ook
een retroactieve betaling mogelijk te maken. Anderzijds is een periode tot middernacht
niet eerlijk voor alle gebruikers (mensen die laat op de dag rijden hebben nadeel ten opzichte van vroege rijders). Een langere periode vertraagt het handhavingsproces (omdat
moet gewacht worden tot alle transacties (ook die van het secundair systeem) binnen zijn
eer men met het handhavingsproces kan starten)

Handhavingscentrum en handhavingsmethode
De handhaving moet noodzakelijkerwijs bij een centraal punt liggen, omdat er in een EETS-systeem
meerdere SP’s kunnen zijn waarvan de routedata met cameradata moet vergeleken worden.
Volgend uit de analyse m.b.t. het marktmodel, gaan we ervan uit dat de handhavingsdienst door
Vlabel zal worden geleverd. De omvang van de handhavingsoperatie voor het uit te rollen systeem
van wegenheffing zal echter aanzienlijk groter zijn dan de de kilometerheffing voor het vrachtvervoer, en wat nu reeds gebeurt voor de verkeersbelastingen. De dienst zal aanzienlijk meer mensen
vereisen en er wordt verwacht dat de interactie met het publiek veel complexer zal zijn dan bij de
vrachtwagens, wat gespecialiseerde klantenservice-vaardigheden vereist. In het voorliggende rapport wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de organisatiestructuur, taken en rollen, en de
nodige personeelsbezetting voor de handhaving van de wegenheffing.
Gezien het wegennet 70.000 km lang is, is het onmogelijk om op elke hoek van de straat een camera
te plaatsen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de gepercipieerde pakkans voldoende hoog is om
ontduiking te ontmoedigen. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat het niveau van boetes in verhouding staat tot het reguliere standaardtarief, doch hoog genoeg is om herhaling te voorkomen.
De handhaving zal in de eerste plaats gebeuren op basis van camerabeelden van nummerplaten, na
voorsortering door een computeralgoritme en vervolgens beoordeling door een ambtenaar. Deze
beelden (van alle passerende voertuigen) worden vervolgens vergeleken met de data aangeleverd
door de SP’s. Deze data omvatten alle ritten van alle voertuigen.
Voor elk camerabeeld van een nummerplaat moet worden gecheckt of het een voertuig betreft dat
de wegenheffing betaald heeft, in het primair of secundair systeem. Zonder deze gegevens is handhaving onmogelijk, want er is geen enkele andere manier om te controleren of elk voertuig de wegenheffing betaalt dan door steekproeven van camera’s te verifiëren met de routedata.
Maar ook andere technieken, waaronder datamining, zullen worden gebruikt om te bepalen of een
geldige reis op het tolnetwerk is voltooid. Als de reis niet geldig is, wordt deze verwerkt als een
handhavingsgebeurtenis en kan deze, afhankelijk van verschillende controles, leiden tot een boete.
Het streefdoel is om zoveel mogelijk processen te automatiseren, zowel die op de ANPR-data, die op
de SP-data of data van derden. Elke manuele post-processing die kan vermeden worden is zowel
tijds- als geldwinst.
In theorie zou de handhaving live kunnen gebeuren – zij het dat hier praktische bezwaren bij zijn. De
connectie met het netwerk kan vertraging oplopen, de SP heeft tijd nodig om te positiedata te verwerken tot routedata, mogelijk zullen gebruikers hun wegenheffing nog kunnen inboeken na de reis.
We stellen daarom voor om de handhavingsprocessen in het handhavingscentrum pas te starten
24u na de rit, wanneer alle nodige data compleet is binnengelopen.
Voertuigen die in overtreding zijn geweest worden opgenomen op een Black List totdat de betaling
voor betreffende overtreding gedaan is.
Ook de processen in het handhavingscentrum worden uitgebreid toegelicht in het rapport, gaande
van voertuigpassagegegevens tot de generatie van een verslag van vaststelling met bijhorende beta-
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lingsuitnodiging. Er zijn ook al preliminaire KPI’s opgesteld, die later kunnen verfijnd worden in een
competitieve dialoog met de markt.
Het handhavingscentrum ontvangt data voor de handhaving van verschillende partijen. In eerste
instantie is dat ANPR-cameradata van een paar 100 tot 1000 locaties die van de EEP komt maar ook
van bv. derden zoals de politie kan komen, indien technisch en juridisch haalbaar. Daarnaast ontvangt ze de gegevens van de PSP en (E)ETS Providers. Dit zijn de positie en/of routedata, het betaalde tarief en heffing, en de gegevens van de gebruiker en voertuig.
Verder is er nog een interface nodig met Viapass om een dubbele heffing met het systeem voor de
vrachtwagens te vermijden.

Handhavingsapparatuur
Handhaving zal in elk geval moeten gebeuren met ANPR-camera’s. Omdat handhaving duur is, is het
zeker opportuun om proberen gebruik te maken van data van bestaande of toekomstige ANPRsystemen van andere partijen. Er is bijvoorbeeld het lopende project dat uitgevoerd wordt door de
federale politie, waardoor een uitgebreider ANPR-netwerk beschikbaar zou kunnen komen en waar
de verkregen beelden zouden geconsolideerd worden in één enkele database.
De benodigde aantallen Road Side Equipment hangen sterk af van het potentieel medegebruik van
derden. We gaan er hier van uit dat er geen worden mede gebruikt (conservatieve benadering). Dit
heeft vooral een implicatie op de prijs, niet op de principes. We komen zo tot minstens 550 stations
met ANPR-camera’s om een goede dekking te verkrijgen en de pakkans voldoende hoog te maken
om ontduiking te ontmoedigen.
We stellen voor om voor snelwegen uit te gaan van Stationary Road Side Equipment (SRSE), en voor
gewest- en gemeentewegen van Flexible Road Side Equipment (FRSE). De FRSE kan voor een grotere
perceptie van pakkans zorgen op het zeer uitgebreide wegennet dan wat met SRSE haalbaar kan zijn.
Bovendien kan zo flexibel omgegaan worden met de onzekerheid over de beste locaties voor handhaving.
Additioneel kan Mobile Road Side Equipment (MRSE – ingebouwd in een voertuig) en Handheld Road
Side Equipment (HRSE – een tablet om ter plaatse controles uit te voeren) voorzien worden om voertuigen staande te houden wanneer ze op de Black List staan (dus een eerdere rit niet betaald hebben).

Signalisatie, informatie en communicatie
Dit hoofdstuk beschrijft de technische eisen voor de communicatie en het informeren van de gebruikers. Ook werd er een deel gewijd aan de technische eisen voor de informatieborden die op alle wegen vanuit omringende landen en gewesten dienen te worden geplaatst.

Interfaces en data beveiliging
Het laatste hoofdstuk beschrijft de overige technische aspecten die nodig zijn voor de compliance
met de wetgeving inzake gegevensbescherming.
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2 Inleiding

Sinds april 2016 is er in België een kilometerheffing van toepassing voor het vrachtvervoer zwaarder
dan 3,5 ton. Het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 stelt het volgende: “onderzoeken of en onder welke voorwaarden op termijn en op budget neutrale wijze een kilometerheffing
voor personenwagens kan worden ingevoerd”. De Vlaamse Regering besloot op 14.7.2017 om een
onderzoek op te starten voor een specifiek systeem van wegenheffing voor lichte voertuigen. De drie
doelstellingen die de Vlaamse overheid hierbij nastreeft zijn: het reduceren van de congestie, het
toepassen van het principe “de gebruiker betaalt” en het internaliseren van externe kosten (“de vervuiler betaalt”).
Uit de eerdere tussentijdse rapportage blijkt dat een gebiedsdekkend en afstandsgebonden systeem
van wegenheffing het meest aangewezen systeem is waarop het vervolg van het onderzoek zich kan
richten. Een gebiedsdekkende kilometerheffing is een heffing die toegepast wordt op het hele
Vlaamse wegennet, en waarbij de gebruiker betaalt per kilometer. Hierbij kan op een deel van de
wegen een nultarief gelden. Deze gebiedsdekkende kilometerheffing zou daarnaast ook met gevarieerde tarieven kunnen werken, afhankelijk van bijvoorbeeld: het tijdstip waarop men rijdt, de plaats
waar men rijdt (zone en type weg), de milieukenmerken van het voertuig waarmee men rijdt en de
richting waarin men rijdt. Een rit tijdens de spits zou dan bijvoorbeeld duurder kunnen zijn dan een
rit buiten de spits.
Deze nota werkt dit verder uit in technische vereisten, zowel voor het systeem van de wegenheffing
als voor de handhaving. Er wordt ook aangegeven welke overwegingen tot bepaalde technische keuzes leiden.
Voorliggend rapport houdt rekening met de marktconsultatie die in januari 2019 werd uitgevoerd,
waar ideeën werden afgetoetst. Deze nota werkt de technische vereisten uit, zowel voor het systeem
van de wegenheffing als voor de handhaving. Er wordt ook aangegeven welke overwegingen tot bepaalde technische keuzes leiden.
Dit rapport geeft een uitgewerkt en gedetailleerd overzicht van alle ruime technisch aspecten van
het primaire en secundaire systeem en de handhaving. De precieze invulling van een aantal zaken
vergde assumpties, bv. over het marktmodel. Nadere keuzes hierin kunnen een aantal technische
aspecten nog wijzigen of verder verfijnen. Ook tijdens de gunning aan de partijen, wanneer gewerkt
wordt met een concurrentiegerichte dialoog, kunnen nog verfijningen gebeuren. De technische oplossingen en preliminaire KPI’s in dit document zijn te lezen als een startpunt voor deze verder discussie en invulling.
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3 Overzicht

3.1 Doelstellingen en keuze voor een kilometerheffing
De huidige Vlaamse Regering wil met het project “Uitrol van een systeem van wegenheffing” onderzoek doen naar de opties om een wegenheffing in te voeren voor alle voertuigen die vandaag geen
kilometerheffing voor het vrachtvervoer betalen. Men streeft hierbij drie doelstellingen na:
1. het reduceren van de congestie,
2. het toepassen van het principe “de gebruiker betaalt”
3. en het internaliseren van externe kosten.
In een eerdere fase van deze studie werd geconcludeerd dat een gebiedsdekkende kilometerheffing
het meest kostenefficiënt is en het beste aan de doelstellingen tegemoetkomt. De heffing wordt
berekend op basis van afgelegde afstand in kilometers en kan afhankelijk zijn van tijdstip, locatie
(eventueel rijrichting) en voertuigkenmerken.

3.2 Afwegingskader: keuze voor GNSS als technologie voor het primair systeem
Aanpak
We zijn gestart met, in samenwerking met de andere werkpakketten, een afwegingskader bestaande
uit 8 elementen op te stellen aan de hand waarvan we in fase 2 verschillende technologieën op een
gestructureerde wijze kunnen beoordelen.
Bij het begin van fase 2 werden enkele mogelijke technologieën gedefinieerd. Hierbij werd vertrokken van de Visienota’s Wegenheffing en Handhaving, en de eerste resultaten in het onderzoek.
Ter validatie en verfijning van de mogelijke invullingen en wenselijkheid/haalbaarheid, hebben we
relevante technologische aspecten afgetoetst met een aantal marktpartijen die hebben deelgenomen aan de marktconsultatie4.

Afweging te gebruiken technologie
Een gebiedsdekkende kilometerheffing zou voor het primair systeem kunnen gerealiseerd worden
door gebruik te maken van volgende technologieën:
•
•
•

Dedicated Short-Range Communications (DSRC) technologie. De generieke term hier is ‘microwave tags and readers’ want niet elk systeem is strikt genomen een DSRC-systeem.
Automatic Number Plate Recognition (ANPR) camera’s
Global Navigation Satellite Systems (GNSS) /Cellulair Netwerk (CN) technologie

DSRC is de meest gebruikte technologie voor wegenheffing in Europa. Het voertuig heeft een registratie-eenheid (RE, dikwijls ‘transponder’ of ‘tag’ genoemd) die contact maakt met wegkantinfrastructuur (‘RSE’ of ‘roadside equipment’), meestal vastgezet op portieken. De transponder is in een
database gekoppeld aan het voertuig en de nummerplaat. Er kan gebruik worden gemaakt van een
eenvoudige identificatietag of van een meer geavanceerde RE die ook registratie van gegevens kan
4

Marktconsultatie wegenheffing in januari 2019.
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uitvoeren. De geavanceerde transponder-versie kan ook informatie ontvangen van de RSE en hiermee bepaalde acties ondernemen, zoals bv. het aantal gereden km weergeven.
De RSE en de transponder praten met elkaar in beide richtingen via een 5,8 GHz ISM communicatie
kanaal. De RSE herkent de passage van de transponder en verstuurt deze informatie inclusief tijd en
datum naar de verwerkende instantie. Hier worden de kosten van de rit bepaald en gekoppeld aan
de eigenaar van de tag.
ANPR (automatic number plate recognition) is een technologie die camera’s en beeldverwerking
gebruikt om voertuigen te identificeren. Er is geen apparatuur in het voertuig zelf nodig. Wel heb je
twee verschillende back offices nodig (net zoals bij de andere technologieën), waarbij de datastromen vanuit de camera naar de 2 back offices gestuurd worden.
In sommige landen wordt tolheffing met een GPS-systeem uitgevoerd. Deze toestellen maken gebruik van zowel GNSS als CN waardoor een realtime registratie van het aantal gereden kilometer, het
tijdstip en de plaats van deze kilometers mogelijk is. Doordat dit systeem gebruik maakt van bestaande infrastructuur (GPS-satellieten, GSM-netwerk) is er geen wegkantinfrastructuur nodig, behalve voor de handhaving (via ANPR maar dikwijls ook met een extra controle via de eventuele DSRC
in de RE).
Onderstaand afwegingskader geeft de afweging van de verschillende technologieën t.o.v. elkaar.

Afwegingskader
Cat
H1

Type van effect

Evaluatie GNSS – ANPR - DSRC

Technische mogelijkheden primair
systeem

Om de doelstelling m.b.t. het verminderen van de congestie nauwkeurig in
te vullen voor elke weg, is GNSS de beste oplossing. Met GNSS kan de wegenheffing op maat worden gemaakt om te voldoen aan de transport- en
milieubeleidsresultaten die het Vlaams Gewest wil bereiken. Deze RE’s zijn
wel complex en relatief duur ten opzichte van de RE’s voor wegenheffing
die alleen van DSRC gebruikmaken. Ingebouwde telematica in het voertuig
en smartphones, die goedkopere oplossingen zijn, worden op dit moment
nog nergens ter wereld gebruikt als RE.
De European GNSS Agency heeft een document5 opgesteld waarin het
gebruik van GNSS-technologie bij elektronische wegenheffing wordt toegelicht. In dat document wordt een aantal voordelen genoemd van GNSS
ten opzichte van DSRC, o.a.:
•

5

Omgevingsfactoren en kosten: Het voordeel van een GNSS systeem is dat de bestaande infrastructuur niet hoeft te worden aangepast, en tolheffing niet alleen op bepaalde wegen, maar het gehele netwerk uitgevoerd kan worden. Er hoeven alleen portieken
met ANPR-camera’s over de weg te worden geplaatst voor handhaving. Voor de registratiefunctie zijn geen portieken nodig. In
vergelijking met een heffingssysteem op basis van DSRC is daardoor circa 80% minder wegkantinfrastructuur nodig.
De investeringskosten bedragen in het geval van een GNSS-

European GNSS Agency (2015) GNSS Adoption in Road User Charging in Europe, Issue 1
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systeem op het gehele wegennet ongeveer 0,4-0,7 miljard euro, waarvan de registratie-eenheden een groot deel uitmaken6. De kosten voor handhaving worden geschat op 16% van
deze totale kosten7.
De studie van 4icom – Steer Davis Gleave uit 20158 geeft aan
dat bij een tolnetwerk met een lengte van meer dan 5.000 km
een GNSS-gebaseerd systeem te verkiezen is boven een systeem gebaseerd op DSRC.
Het nadeel van een implementatie op grote schaal zijn de hoge investeringen in het eerste jaar in technologie (registratieeenheden, ANPR-camera’s). Daarbij komt nog dat registratieeenheden op basis van GNSS technologie binnen afzienbare
tijd misschien technisch achterhaald zullen worden door apps
etc. Hier kan aan tegemoet worden gekomen met een gefaseerde invoering.
Lage transactiekosten: De kosten voor datatransmissie van de RE
naar de centrale systemen zijn laag en zullen naar verwachting nog
verder dalen.
De GNSS/CN-technologie is matuur en wordt al in België toegepast voor de
vrachtwagens.
•

ANPR (camera’s die nummerplaten lezen) is beperkter in zijn vermogen
om het gebruik te volgen en te beïnvloeden, en het heeft dus een beperkter potentieel om de doelstellingen te bereiken. Om alles in de buurt van
de mogelijkheden van GNSS te bereiken, zou een uitgebreid en kostbaar
netwerk van ANPR-camera's nodig zijn. Het onderhoud van dit netwerk en
de implementatie van eventuele upgrades is aanzienlijk zwaarder dan bij
GNSS-systemen. ANPR is duur voor grote netwerken, maar de technologie
kan hergebruikt worden in de handhaving (waarvoor vooral ANPR gebruikt
wordt) (voor het gehele wegennet worden de kosten geraamd op 2 miljard
euro. De kosten voor handhaving worden geschat op 6% van deze totale
kosten). De kosten voor datatransmissie van de ANPR-camera naar de
centrale systemen zijn hoog in vergelijking met de andere systemen. Bij
gebruik van ANPR-camera’s, waarbij een mindere mate van registratie
en/of centralisatie van de (verplaatsings)gegevens zal gebeuren en het
traject dus minder in detail te volgen zal zijn dan bij de GNSS technologie,
zal de impact op de persoonlijke levenssfeer van de weggebruikers minder
groot zijn.
ANPR is ook nog nergens op deze manier gebruikt voor een gebiedsdekkende kilometerheffing.
DSRC (microgolfcommunicatie met een chip) is ook een optie om tot een
slimme wegenheffing te komen, en wordt ook in veel landen toegepast.
Deze technologie is bijna feilloos en zeer betrouwbaar in gebruik. Nadeel is

6

Er werd hier verondersteld dat er voor alle reguliere gebruikers (7 miljoen) zo eentje moet voorzien worden.
In het begin van het onderzoek werden deze globale schattingen van de kosten gemaakt, die later werden verfijnd in WP6.
8 4icom – Steer Davis Gleave Study on “State of the Art of Electronic Road Tolling” MOVE/D3/2014-259, October 2015.
7

Uitrol van een systeem van wegenheffing: Technologie en handhaving (O1WP5/WP9)

Pagina 16 van 101

dat ook hier wegkantinfrastructuur nodig is (weliswaar goedkoper dan bij
ANPR) én dat elk voertuig een (goedkope) registratie-eenheid (DSRC-tag)
moet krijgen. De kosten voor datatransmissie van de RSE naar de centrale
systemen zijn laag en zullen naar verwachting nog verder dalen. DSRC is
dus enkel nuttig op kleine netwerken (bv. snelwegen, tolcordons) waar
weinig ‘poortjes’ nodig zijn, en is duur voor een gebiedsdekkende kilometerheffing (voor het gehele wegennet worden de kosten geraamd op 1,7
miljard euro. De kosten voor handhaving worden geschat op 6% van deze
totale kosten)9.
GNSS/CN lijkt de enige aangewezen oplossing. ANPR of DSRC zijn enkel
alternatieven op een beperkt netwerk, zoals alleen de snelwegen. Daarbij
wordt ANPR verkozen omdat DSRC-registratie-eenheden vereist.
H2

Technische mogelijkheden secundair systeem

De vormgeving van het secundair systeem is niet onderscheidend voor de
keuze voor de technologie van het primair systeem.

Mogelijkheden
voor handhaving
en interfaces

De manier waarop de handhaving en interfaces gebeuren hangt sterk af
van de technologie voor de heffing. Bij een wegenheffing met GNSS (of
DSRC) moet een apart circuit worden voorzien met ANPR-camera’s. In het
geval de wegenheffing met ANPR gebeurt, is de technologie voor de
handhaving intrinsiek inbegrepen.
Een specifiek risico m.b.t. handhaving is de fraudegevoeligheid van het
systeem. Bij gebruik van ANPR kan dit bv. door het onleesbaar maken van
de nummerplaat, bij gebruik van GNSS of DSRC door het niet aanzetten
van de RE.

H4

Mate van afstemming/ ingreep
vereist op systeem
van vrachtwagens

Op de Viapass-wegen is synergie mogelijk met het systeem van vrachtwagens, vooral wat handhaving betreft. Dit kan gaan van het hergebruik van
de Satellic-portieken tot het uitbreiden van het VlaBel handhavingscentrum en de Viapass governance (indien o.a. juridisch mogelijk).
Wanneer ANPR de primaire heffingstechnologie is, is er een veel hoger
risico om gefactureerd te worden terwijl het voertuig onder het systeem
van de vrachtwagens valt. Dit komt omdat enkel bij de handhaving de uiteindelijke controles op een dubbele heffing kunnen gebeuren – en het hier
om de heffing zelf gaat. De service providers van het uit te rollen systeem
van wegenheffing hebben geen volledig overzicht, zeker niet van de occasionele gebruikers. Dit vereist een grotere mate van interoperabiliteit of
integratie tussen de twee systemen.
De organisatie- en systeemarchitectuur voor een wegenheffing met DSRC
of GNSS kan compatibel gemaakt worden met de Viapass-architectuur,
onder ISO 17573. Of de Viapass infrastructuur effectief kan gebruikt worden moet echter verder onderzocht worden op o.a; juridisch vlak.

H5

Mate van mogelijkheid tot gebruik
bestaande technische en handha-

Bij een wegenheffing op basis van ANPR-camera’s en/of bij de handhaving
zouden de bestaande ANPR-systemen mogelijk kunnen hergebruikt worden, na verder onderzoek naar de juridische en technische haalbaarheid
(o.a. m.b.t. de compatibiliteit van de gegenereerde informatie), en over-

H3

9

In het begin van het onderzoek werden deze globale schattingen van de kosten gemaakt, die later werden verfijnd in WP6.
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H6

vingsinfrastructuur

leg. met Viapass, AWV (Weigh in motion camera’s), de lokale politie (voor
LEZ camera’s) en de federale politie
Bij GNSS of DSRC kunnen de ANPR-camera’s niet herbruikt worden voor
de heffing, maar wel voor de handhaving, die in elk geval met ANPR zal
gebeuren

Toekomstbestendigheid van het
systeem (technisch)

Hoewel afhankelijk van de systeemvereisten en het geïmplementeerd
ontwerp, is GNSS als technologie voor een wegenheffing de meest flexibele en daarom toekomstbestendige10. Eén van de echte sterke punten van
de GNSS-oplossing is de flexibiliteit en het potentieel om aan veranderende beleidsbehoeften te voldoen. Als bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in bepaalde steden een probleem wordt, kan er gereageerd worden door de
kosten in de zwaarst getroffen gebieden te verhogen. Als besloten wordt
dat het gebruik van de auto in een bepaald gebied op een bepaald tijdstip
beperkt moet worden, kan het schema eenvoudig gewijzigd worden. Als
een gemeenschap zich zorgen maakt over het effect van auto's op de leefbaarheid van hun buurt, is het mogelijk om de kosten eenvoudig aan te
passen om het autogebruik te sturen. GNSS is bij uitstek geschikt om te
beprijzen naar verschillende principes (tijd, afstand, plaats, voertuigtype,
milieukenmerken, et cetera) en kan snel en kosteneffectief worden aangepast aan veranderende behoeften. Het is echter van vitaal belang dat de
backoffice is ontworpen met deze toekomstige flexibiliteit in gedachten.
GNSS profiteert ook maximaal van de opkomst van nieuwe technologie en
kan zo goedkoper en krachtiger worden naarmate de technologie zich
ontwikkelt. Zulk systeem kan, zelfs als het op een zodanige manier geïntroduceerd wordt dat een registratie-eenheid een vereiste is, later blijven
werken met mobiele telefonie met een app of met een andere technologie
voor de registratie-eenheid. Mobiele telefoons met app, goedkope registratie-eenheden voorzien van value added services, in-car telematica,
mobility-as-a-service etc. zijn veelbelovende pistes om een wegenheffing
met GNSS kostenefficiënt te maken. Hier speelt wel het probleem dat de
GNSS/CN-technologie matuur is wat gespecialiseerde (dure) registratieeenheden betreft, maar dat bijvoorbeeld 2025 mogelijks vroeg is voor een
open markt gebaseerd op apps die de gebruiker zelf op de smartphone
installeert.
GNSS als technologie is ook het best geschikt voor het huidige EU-beleid,
dat sterk leunt op de internalisering van externe kosten, het beginsel dat
de gebruiker betaalt en aanstuurt op een afstandsgebaseerd systeem. Het
systeem is ook ideaal aangepast aan de EETS (2019/520).
ANPR vertrouwt op camerabeelden en nummerplaatherkenning om voertuigen te identificeren. Dit is ook robuust naar de toekomst toe. ANPR is
echter minder flexibel dan GNSS en er kan minder eenvoudig ingespeeld
worden op veranderende beleidsbehoeften (variabele kosten per locatie
en tijdstip), en is daardoor ook minder toekomstbestendig. ANPR profiteert ook niet op dezelfde manier als GNSS van de opkomst van nieuwe

10

Voordeel van GNSS t.o.v. DSRC, ook vermeld in D’Artagnan (2018) Overview of main technology options for urban road
charging
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technologie, hoewel dit niet zozeer een nadeel is van ANPR als een voordeel van GNSS, dat goedkoper en krachtiger kan worden naarmate de
technologie zich ontwikkelt.
De keuze voor een systeem volledig gebaseerd op ANPR laat wel de mogelijkheid open om pas later te beslissen over te stappen naar een slimmer
systeem met GNSS/CN, en de camera’s te recupereren voor de handhaving.
DSRC is nog steeds heel populair, maar lijkt langzaam aan plaats te verliezen ten voordele van de steeds beter wordende ANPR-camera’s, en door
het goedkoper worden van GNSS/CN-oplossingen. Volgens D’Artagnan
(2018)11 is DSRC verouderd en kan het niet meer voldoen aan de huidige
kwaliteitseisen betreffende betrouwbaarheid, accuraatheid en kostenefficiëntie, in vergelijking met bv de moderne ANPR-systemen. DSRC kampt
ook met problemen van interoperabiliteit gezien nog geen standaard beschikbaar is. Deze technologie is bijgevolg niet toekomstbestendig. De
DSRC-technologie is tevens minder geschikt voor een gefaseerde invoering
omdat we hierdoor een technologische lock-in krijgen in een systeem dat
duur is voor grote wegennetwerken.
DSRC is tevens minder flexibel dan GNSS en er kan minder eenvoudig ingespeeld worden op veranderende beleidsbehoeften (variabele kosten per
locatie en tijdstip), en is daardoor ook minder toekomstbestendig. DSRC
profiteert ook niet op dezelfde manier als GNSS van de opkomst van nieuwe technologie, hoewel dit niet zozeer een nadeel is van DSRC als een
voordeel van GNSS, dat goedkoper en krachtiger kan worden naarmate de
technologie zich ontwikkelt.
Bij gebruik van DSRC, waarbij een mindere mate van registratie en/of centralisatie van de (verplaatsings)gegevens zal gebeuren en het traject dus
minder in detail te volgen zal zijn dan bij de GNSS technologie, zal de impact op de persoonlijke levenssfeer van de weggebruikers minder groot
zijn.
H7

Uitbreidingsmogelijkheden van het
systeem (geografisch)

Geografische uitbreidbaarheid12 van GNSS is één van de sterke punten
ervan ten opzichte van ANPR en DSRC als alternatieve technologie. Als we
bijvoorbeeld een scenario overwegen waarbij de wegenheffing aanvankelijk op een beperkt wegennet geïntroduceerd wordt, kan het netwerk relatief eenvoudig worden aangepast door de tolcontextgegevens aan te passen. Bij de uitbreiding zal uiteraard ook de handhavingsstrategie aangepast moeten worden en zullen extra fysieke ANPR-handhavingsstations
aangevuld met FRSE en MRSE voorzien moeten worden.
De uitbreiding van een wegenheffing met ANPR-systemen vereist ook de
uitbreiding van het ANPR-cameranetwerk. Het is daarom een aanzienlijk
duurdere en moeilijkere oefening dan voor GNSS.
Ook de uitbreiding van een wegenheffing met DSRC vereist een uitbreiding
van de RSE-wegkantinfrastructuur (DSRC- en ANPR-netwerk) en vormt

11

D’Artagnan (2018) Overview of main technology options for urban road charging
Voordeel van GNSS t.o.v. DSRC, ook vermeld in D’Artagnan (2018) Overview of main technology options for urban road
charging

12
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hierdoor een duurdere en moeilijkere oplossing dan GNSS.
H8

Mate bruikbaarheid data voor
beleid (open data)

De gegevens die verzameld worden via een wegenheffing zijn van onschatbare waarde voor beleidsmakers en beleidsuitvoerders (o.a. voor
beleidsvoorbereiding, de operationele werking en realtime verkeersmanagement – zie punt 4.7.1) en er zou een vereiste ingevoerd kunnen worden om ervoor te zorgen dat alle opgenomen gegevens in een bruikbare
en open vorm beschikbaar gesteld worden van het beleidsdomein MOW.
Dit betekent dat de gegevens correct en nauwkeurig vastgelegd moeten
worden, opgeslagen, opgeschoond, geanonimiseerd, en veilig met het
beleidsdomein MOW worden gedeeld, met inachtname van de GDPRwetgeving.
Alle systemen hebben het de mogelijkheid om in meer of mindere mate
de bewegingen van alle voertuigen in real-time of bijna-real-time te kunnen volgen.
Op GNSS gebaseerde systemen hebben het voordeel dat ze de werkelijke
bewegingen van alle voertuigen die zijn uitgerust met een GNSS-apparaat
in real-time of bijna-real-time kunnen volgen13. Dit creëert onschatbare
gegevens, die gebruikt kunnen worden om te begrijpen hoe verkeer beweegt, waar de knelpunten zijn, waar de herkomsten en bestemmingen
zijn, op welk tijdstip mensen zich verplaatsen, e.a. Zo’n volgsysteem heeftuiteraard een grote impact op de persoonlijke levenssfeer hebben.
Bij gebruik van ANPR-camera’s en DSRC, waarbij een mindere mate van
registratie en/of centralisatie van de (verplaatsings)gegevens zal gebeuren
en het traject dus minder in detail te volgen zal zijn dan bij de GNSS technologie, zal de impact op de persoonlijke levenssfeer van de weggebruikers minder groot zijn.
Dit creëert onschatbare gegevens, die gebruikt kunnen worden om te
begrijpen hoe verkeer beweegt, waar de knelpunten zijn, waar de herkomsten en bestemmingen zijn, op welk tijdstip mensen zich verplaatsen alsook om verkeerspatronen bij evenementen en ongevallen te voorspellen.
Een ander belangrijk voordeel van deze open gegevens is dat de resultaten
van de implementatie van de wegenheffing onmiddellijk waargenomen
worden, en mogelijk kunnen worden aangepast om de ingevoerde maatregelen proactief of reactief te wijzigen. De beschikbaarheid van open
gegevens kan de wegvervoersautoriteit ook in staat stellen real-time informatie aan weggebruikers te verstrekken om vertragingen en ongevallen
te voorkomen.
Bovendien, en buiten het bereik van het beleid, kan de data potentieel
opengesteld worden aan externe ontwikkelaars die gegevens gebruiken
om apps, kaarten en andere hulpmiddelen te maken die van nut voor de
samenleving kunnen zijn of die commerciële waarde hebben. Denk aan
reisplanners, OV-trackers of zelfs een MaaS-oplossing voor Vlaanderen.

De analyse toont bijgevolg aan dat voor een gebiedsdekkende kilometerheffing is de meest voor de
hand liggende oplossing die waarbij gebruikers een registratie-eenheid gebruiken die met GNNS/CN
werkt. GNSS/CN lijkt de enige aangewezen oplossing. ANPR of DSRC zijn enkel alternatieven op een
13

Voordeel van GNSS t.o.v. DSRC, ook vermeld in D’Artagnan (2018) Overview of main technology options for urban road
charging
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beperkt netwerk, zoals alleen de snelwegen. Daarbij wordt ANPR verkozen, omdat DSRC registratieeenheden vereist, minder geschikt is voor een gefaseerde invoering en mogelijks verouderd is.

Minder privacy-intrusieve opties
Uit het vorige blijkt een duidelijke keuze voor GNSS. Alternatieve, ogenschijnlijk minder privacyintrusieve opties zijn mogelijk, maar technisch duurder. Er is hier enkel uitgegaan van opties die de
beleidsdoelstellingen kunnen ondersteunen, wat wil zeggen dat een differentiatie naar plaats en tijd
moet mogelijk zijn.
Ze worden hieronder kort overlopen, in volgorde:
1. Een RE met GNSS die niet live maar offline data doorgeeft (offline RE).
2. Een RE die géén data doorgeeft maar communiceert met wegkantapparatuur (DSRC).
3. Géén RE, het voertuig wordt gezien door wegkantapparatuur (ANPR).
Belangrijke vooraanstaande opmerking is dat het onmogelijk is om een slimme kilometerheffing te
hebben zonder op de een of andere manier te weten waar en wanneer het voertuig gereden heeft.
Immers, een slimme kilometerheffing impliceert dat de wegenheffing kan variëren naar plaats en
tijd. Naast bovenstaande opties kan men dus bv. nog denken aan een cordon met fysieke tolpoortjes
of vignetten, maar deze doen de eigenheid van een gebiedsdekkende kilometerheffing teniet, en
voldoen niet aan de beleidsopties.
Hieronder worden de verschillende opties op een kwalitatieve manier geanalyseerd, waarbij ook
combinaties van deze opties of alternatieve opties (bv. betaling jaarlijks afgelegd aantal kilometers
bij de technische keuring van de wagen en een ticket voor niet-Vlamingen, gecombineerd met een
cordonheffing) een mogelijke piste zouden komen vormen.
1) Een RE met GNSS die niet live maar offline data doorgeeft (offline RE).
Het is mogelijk om met een RE te werken die niet live zijn positiedata doorgeeft aan de 1) SP, 2) het
handhavingscentrum of 3) aan de Vlaamse overheid. In dat geval zal de RE zijn positiedata bijhouden
tot de rit ten einde is.
• Voor de SP zijn er 2 mogelijkheden: of de RE stuurt alle (niet-anonieme) positiedata van de rit
door en in de backoffice van de SP wordt de wegenheffing berekend, of de RE rekent zelf de
heffing uit op basis van een kaart met tarieven en stuurt dan het te betalen bedrag door (dit
wordt soms een ‘thick client OBU’ genoemd). Een ‘thick client OBU’ zou als minder intrusief
kunnen worden gezien door de gebruikers omdat er geen live component is.
• Voor de handhaving maakt het ook niet veel uit. Er is geen directe noodzaak om de handhaving live te doen. Ook de dag nadien kan gekeken worden of het voertuig dat de ANPRcamera gezien heeft, wel degelijk betaald heeft. Wanneer er een secundair systeem is dat
ook nog registratie na de rit toelaat is het zelfs onmogelijk om onmiddellijk te handhaven, en
heeft men automatisch een offline handhaving. Bemerk wel dat om te weten of een voertuig
dat langs een camera passeert de wegenheffing correct betaald heeft, het niet volstaat om te
weten of er ‘een’ wegenheffing betaald is die dag. Ook de route en het tijdstip zijn nodig, en
de RE zal dus ook niet-anonieme positie- of routedata moeten doorgeven (zoals nu voor de
vrachtwagens ook gebeurt). Dit kan weliswaar offline, dus na de rit.
• De overheid heeft als ambitie om met live anonieme data vanuit de wegenheffing aan de slag
te gaan voor verkeersmanagement zoals filestaartbeveiliging, parkeergeleiding en het sturen
van verkeerslichten. Of er geanonimiseerde live ‘tracking’-gegevens moeten worden bijgehouden, hangt dus af van de wensen van het Vlaamse Gewest om ze te gebruiken voor (live)
verkeersmanagement.
Het niet-live doorgeven van de positiedata is dus geen probleem vanuit het oogpunt van de wegenheffing en de handhaving zelf, maar zo mist de overheid wel de belangrijke opportuniteit om live
(anonieme) data te gebruiken voor verkeersmanagement.
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2) Een RE die géén data doorgeeft maar communiceert met wegkantapparatuur (DSRC).
Een alternatieve oplossing is dat er geen ‘tracking’-data wordt doorgezonden door de RE. In dat geval
werkt men met DSRC-technologie. Het voertuig krijgt een eenvoudige en goedkope tag met een chip.
Die chip wordt geregistreerd telkens men voorbij of langs een poortje met een DSRC-antenne rijdt.
Zo kan men de wegenheffing berekenen op basis van tijdstip en locatie (en voertuigtype). Zo’n systeem werk in veel landen bij de heffingen op snelwegen (bv. de péage in Frankrijk, de free-flow heffing op snelwegen in Portugal).
Het ganse Vlaamse wegennet omvat bijna 1.000 km snelwegen, 6.000 km andere gewestwegen en
64.000 km gemeentewegen. Dat betekent dat elk wegvak hiervan met DSRC-antennes zou moeten
worden uitgerust voor een gebiedsdekkende heffing, wat een kostelijke zaak is. Het is technisch dus
mogelijk, maar duur (op de snelwegen zijn er vandaag wel voldoende aanwezig, maar hergebruik
hiervan is juridisch niet evident).
Bovendien wordt nog steeds elk voertuig op elke weg geregistreerd, via de DSRC-tag.
3) Géén RE, het voertuig wordt gezien door wegkantapparatuur (ANPR).
Een oplossing waarbij het voertuig geen enkele RE heeft, bestaat erin dat elk wegvak voorzien wordt
van ANPR-camera’s. Die registeren de nummerplaat van elk passerend voertuig, en berekenen zo de
wegenheffing op basis van tijdstip en locatie (en voertuigtype).
Dit is een erg duur systeem: er is weliswaar geen RE nodig in de voertuigen, maar wel ANPR-camera’s
op elk segment van de 70.000 km wegen (op de snelwegen zijn er vandaag wel voldoende aanwezig,
maar hergebruik hiervan is juridisch niet evident). Op kleine netwerken kan zo’n systeem wel kostenefficiënt werken, zoals bv. de heffingen in Milaan en Londen bewijzen.
Ook hier wordt nog steeds elk voertuig op elke weg geregistreerd, via de nummerplaat.

3.3 Bijkomende modaliteiten van de kilometerheffing
Een aantal assumpties en keuzes zijn van belang voor een correcte uitwerking van het technisch systeem en de handhaving. We lichten ze hieronder een voor een toe.
In de volgende hoofdstukken wordt de implementatie dan verder uitgewerkt.

Wegennet
We gaan er in deze nota van uit, cf. WP4, dat het heffingsplichtig wegennet gebiedsdekkend is en het
ganse Vlaamse wegennet omvat, d.w.z. alle gemeente- en gewestwegen die zich op het grondgebied
van het Vlaamse Gewest bevinden (met inbegrip van de wegen gelegen in de havengebieden). Voor
een deel van de wegen kan een nultarief worden vastgesteld.
Hieronder is een voorlopige schatting14 te vinden van de lengte van het wegennet en het verkeer.

14

Dit kan up to date gebracht worden met recentere cijfers.
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Tabel 1: Lengte en verkeer Vlaamse wegennet

Verkeersvolume (2009), miljoen auto-km

Lengte wegennet (km)
Bron: AWV jaarverslag 201515

18.481

Bron: FOD Mobiliteit,
Planbureau

20.587

Bron: FOD Mobiliteit,
Planbureau

Gemeentewegen 64.564 Bron: FOD Mobiliteit, Planbureau 2010

12.209

Bron: FOD Mobiliteit,
Planbureau

Totaal

51.277

Autosnelwegen

915 Excl. 1,4 km bij de Tunnel Liefkenshoek.
Al deze wegen zitten ook in het Viapass netwerk.

Gewestwegen

6.048

Bron: AWV jaarverslag 2015
16

Waarvan 1.505 km wegen in het Viapass netwerk .

71.528

Heffingsplichtige voertuigen
We gaan er in deze nota van uit dat de wegenheffing van toepassing is op alle voertuigen waarop de
kilometerheffing voor vrachtwagens (Viapass) niet van toepassing is. Dit geldt voor alle voertuigen
die van het Vlaamse wegennet gebruik maken.

Voertuigkenmerken (inclusief milieukenmerken)
Het systeem moet tariefmodulering op basis van statische voertuigkenmerken toelaten, met name
Euro-emissienorm, CO2-uitstoot en type voertuig (personenwagen, motorfiets, bestelwagen, bus, …).
De statische voertuigkenmerken die gebruikt worden voor de tariefmodulering zijn controleerbaar
door een vergelijking met de gegevens in het kentekenbewijs. Indien de voertuigkenmerken niet op
het kentekenbewijs vermeld staan of niet zijn af te leiden van gegevens die op het kentekenbewijs
vermeld staan, wordt de zwaarste tariefklasse aan het voertuig toegewezen op basis van de geldende norm van de 1e inschrijving van het voertuig17.

Tariefdifferentiatie
Zoals in de visienota18 al aangegeven, zal het tarief moeten kunnen differentiëren.
- Het systeem moet tariefdifferentiatie in functie van tijd toelaten. Hierbij moet het mogelijk zijn
een hogere heffing te vragen op momenten van congestie of slechte luchtkwaliteit.
- Het systeem moet tariefdifferentiatie mogelijk maken op basis van het wegtype.
- Het systeem moet tariefdifferentiatie in functie van de locatie toelaten.
- Het systeem moet tariefmodulering in functie van de rijrichting toelaten.
- Het systeem moet tariefmodulering op basis van voertuigkenmerken toelaten.
- Het systeem moet in staat zijn nultarieven toe te laten. Er moet een nultarief voor een tariefzone
mogelijk zijn. De afhandeling van een nultariefgebied zal niet op het aanslagbiljet mogen verschijnen, maar moet wel geanonimiseerd kunnen worden gebruikt voor handhaving, verkeersanalyse, verkeersmanagement en beleidsondersteuning.
15

http://wegenenverkeer.be/sites/awv/files/docs/2016_AWV_activiteitenverslag_digitaal.pdf
Bron: Viapass. Het netwerk heeft 2.420 km in Vlaanderen op 1 januari 2019.
17 De mogelijkheid bestaat om net zoals in de huidige JVB/BIV met een wettelijk vermoeden te werken om de voertuigen in
te delen qua euronorm als deze op het kentekenbewijs ontbreekt.
18 Uitrol van een systeem van Wegenheffing Visienota Wegenheffing: uitgangspunten voor het stelsel, Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, 10.1.2018
16
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Het grondgebied wordt ingedeeld in tariefzones met een wisselende mate van fijnmazigheid. De
tariefzones worden bepaald door het Gewest. Tarieven worden in de vorm van tariefzones gedigitaliseerd. Elke zone wordt geassocieerd met een bepaald tarief per kilometer, dat mogelijk tevens
afhankelijk is van tijdstip, milieu- en voertuigkenmerken en eventueel rijrichting. De exacte vorm
van deze afhankelijkheden kan per zone verschillen. De tariefzones dienen periodiek te kunnen
worden aangepast, zowel qua vorm als qua geldend tarief. De Vlaamse overheid definieert de
vorm van de zones en bepaalt de hoogte van de geldende tarieven.
Deze visie werd volledig weerhouden.

Aanpassingen aan het tarief en/of wegennet
In de visienota wordt gesteld dat ieder half jaar een tariefwijziging en/of een wijziging aan het heffingsplichtig wegennet doorgevoerd kan worden.
Ook bij kilometerheffing voor vrachtwagens wordt deze periode gehanteerd, waarbij momenteel een
periode van een half jaar ingebouwd wordt voor voorbereiding, ontwikkeling, testen en acceptatie
van door RE’s te downloaden digitale geo-objecten.
Daarnaast komt het de transparantie voor de gebruiker ten goede wanneer de tarieven niet te frequent aangepast worden.
Hoewel de basistarieven, in het belang van de gebruiker, niet te frequent kunnen worden aangepast,
kunnen gegevens over de context van de tolheffing, zoals bv. nieuwe wegen of een speciaal tarief ten
gevolge van incidenten, onmiddellijk worden gewijzigd. De SP moet in staat zijn om deze wijzigingen
automatisch op te nemen en te implementeren.
Uit de marktconsultatie19 in het kader van dit onderzoek, bleek dat het mogelijk zou moeten zijn om
veranderingen aan tarief en/of wegennet op een termijn van enkele dagen tot maanden uit te voeren, afhankelijk van de complexiteit van de verandering.
Vanuit beleidsoverwegingen kan het echter interessant20 zijn om het tarief in realtime aan te passen,
bv. bij files, smog alarm, wegenwerken, ongevallen. Deze mogelijkheid is eerder theoretisch. In praktijk zal het moeilijk zijn om op korte termijn een aanpassing te doen vanwege het feit dat elke wijziging terdege moet worden doorgetest, opgeladen en/of uitgerold, inclusief een controle van de wijzigingen. Hieraan kan tegemoetgekomen worden door vooraf gedefinieerde sets van zulke ‘real time
aanpassingen’ in het systeem te steken.
Er wordt met andere woorden aan de hand van vooraf bepaalde scenario’s gewerkt, die goed zijn
afgespoken met de SP’s, zodat de implementatie wel in real time kan gebeuren. Ook de communicatie naar Gebruikers toe moet op voorhand a.h. v. scenario’s vastgelegd zijn.

Secundair systeem
Occasionele gebruikers kunnen net zoals reguliere gebruikers een registratie-eenheid gebruiken in
het primaire systeem. Ze kunnen ook gebruik maken van een secundair systeem of een regularisatie,
waarbij er dan opties zijn zoals een routeticket of een (dag)ticket. Hoewel de voorkeur uitgaat dat
gebruikers het primaire systeem gebruiken, kunnen gebruikers het systeem gebruiken dat hun voorkeur heeft.
Dit wordt verderop in hoofdstuk 5 uitgewerkt.

19
20

Marktconsultatie wegenheffing in januari 2019.
Voor zover er geen juridisch voorbehoud is, zie paragraaf 4.3.3 van WP7/
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Handhaving bij een gebiedsdekkende kilometerheffing
Handhaving zal in elk geval moeten gebeuren met ANPR-camera’s.
Omdat handhaving duur is, is het zeker opportuun om proberen gebruik te maken van data en/of
apparatuur van bestaande of toekomstige ANPR-systemen van andere partijen. Er is bijvoorbeeld
het lopende project dat uitgevoerd wordt door de federale politie, waardoor een uitgebreider ANPRnetwerk beschikbaar zou kunnen komen en waar de verkregen beelden zouden geconsolideerd worden in één enkele database. Toegang tot dergelijke gegevens en/of apparatuur zou de behoefte aan
aanvullende ANPR-infrastructuur aanzienlijk verminderen. Dit biedt potentieel voor het gebruik van
data-analyse waarmee een breder scala aan gegevens over voertuiggebruik kan worden geconsolideerd en geanalyseerd in een database zodat veel rijkere informatie over voertuigbewegingen en
mogelijke handhavingsactiviteiten mogelijk worden. Een aanpassing aan bestandsformaten en het
opzetten van een interface is wel nodig om de beelden gegenereerd uit andere ANPR-infrastructuur
zoals die van de LEZ te kunnen gebruiken voor wegenheffing. Ook moet de juridische haalbaarheid
nog verder onderzocht worden..
We zijn ervan uitgegaan dat de handhavingsdienst door Vlabel zal worden geleverd, cf. WP3. De
omvang van de handhavingsoperatie voor het uit te rollen systeem van wegenheffing zal echter aanzienlijk groter zijn dan die van de kilometerheffing voor vrachtwagens, en dan wat nu reeds gebeurt
voor de verkeersbelastingen. De dienst zal aanzienlijk meer mensen vereisen en er wordt verwacht
dat de interactie met het publiek veel complexer zal zijn dan bij de vrachtwagens, wat gespecialiseerde klantenservice-vaardigheden vereist. Het bestaande handhavingscentrum in Molenbeek is
waarschijnlijk ongeschikt om het extra personeel te huisvesten (zie hoofdstuk 7.5) en is ook onhandig
gelegen qua multimodale bereikbaarheid.
Een specifiek risico voor de handhaving is de mogelijkheid om gegevens over de houders van voertuigen van buitenlandse voertuigen te verkrijgen. We zijn ervan uitgegaan dat er een interface zal
worden opgezet om registratiegegevens van de DIV te verkrijgen en dat een soortgelijke interface of
informatieverstrekking met de autoriteiten in de buurlanden en omliggende landen tot stand gebracht zal worden. Op het moment van schrijven zijn voertuighouderdetails uit andere landen echter
niet gemakkelijk beschikbaar, met uitzondering van Nederland. Hoewel er organisaties zijn die toegang tot voertuigregistratiedatabases uit verschillende Europese staten hebben en die een handhavingsservice kunnen bieden. De tolautoriteiten in Engeland, Ierland en Scandinavië maken op dit
moment gebruik van een dergelijke dienst. We merken ook op dat de herziene EETS-richtlijn expliciet
in het delen van voertuigregistratiegegevens voorziet tussen lidstaten met het oog op tolheffing met
behulp van het EUCARIS-systeem. Als de lidstaten hiermee instemmen, heeft dit het potentieel om
het handhavingsproces aanzienlijk te vereenvoudigen en goedkoper te maken.

Value Added Services (VAS)
In de visienota21 werd gesteld dat de PSP verplicht VAS voor diensten van de overheid moet mogelijk
maken in zijn systeem, door middel van een open architectuur, zonder evenwel de betrouwbare
werking van de heffingsfunctie te verstoren.
Uit de marktconsultatie, die in januari 2019 werd gehouden, bleek dat een verplichting tot bepaalde
VAS vanuit de overheid als acceptabel werd gepercipieerd, zolang er een vergoeding tegenover staat.
De EETS-providers kunnen op hun beurt vrijwillig VAS aanbieden aan hun klanten. Mogelijkheden zijn
betalen voor openbaar vervoer, betalen voor parking, verkeersinformatie, verkeersveilig rijgedrag

21

Uitrol van een systeem van Wegenheffing Visienota Wegenheffing: uitgangspunten voor het stelsel, Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, 10.1.2018
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aanmoedigingen etc. Uit de marktconsultatie, die in januari 2019 werd gehouden, bleek weinig tot
geen animo over VAS. Er zijn ook weinig buitenlandse voorbeelden hiervan.
Opdat EETS providers VAS kunnen aanbieden, is het wenselijk om een centrale database te hebben
met de data die daarvoor in aanmerking komt. Dit moet verder onderzocht worden in relatie tot de
marktmodellen.

3.4 Modaliteiten van het marktmodel
Om tot een goede technische uitwerking te komen, is het nodig om assumpties te maken over het
marktmodel. Details hierover zijn te vinden in het rapport van WP3.
Het model dat afgebeeld wordt in de onderstaande figuur beschrijft het basis markt- en organisatiemodel waarin een aantal keuzes worden gemaakt o.b.v. analyses tijdens het onderzoek en de resultaten uit de marktconsultatie. Deze keuzes zijn niet definitief, maar worden in deze nota wel
weerhouden om een technische invulling mogelijk te maken.
Indien de overheid een centrale mapmatcher / tolberekening zou contracteren moeten de SP’s met
deze centrale mapmatcher / tolberekening linken via interfaces.
Tijdens de analysefase werden meerdere opties van het marktmodel besproken in WP3. De verdere
uitwerking van dit deelrapport vertrekt voornamelijk vanuit het basismodel. In afwijking aan het basismodel wordt er wel van uitgegaan dat het secundair systeem wordt beheerd door de Vlaamse
overheid. De technische aspecten zullen doorgaans gelijkaardig zijn voor verschillende marktmodellen. Indien zich echter ten gevolge van het marktmodel een technische keuze opdringt, zal dit duidelijk in de tekst aangeduid worden. Voor zover dit mogelijk is, wordt ook op hoofdlijnen aangegeven
welke technische keuzes andere marktmodellen met zich mee zouden brengen voor zover dit haalbaar is.

Elk van de gemaakte keuzes in bovenstaand markt- en organisatiemodel worden hieronder kort toegelicht.
- De Vlaamse overheid koopt het systeem van wegenheffing aan als een reeks van servicecontracten (in tegenstelling tot de aankoop van uitrusting/systemen);
- Het ter beschikking stellen van handhavingsapparatuur en aanverwante diensten is losgekoppeld van tolheffingsdiensten (inningsketen los van de handhavingsketen);
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SP’s bieden elk een geïntegreerde end-to-end oplossing aan, met inbegrip van de nodige
technologievoorziening en distributie, klantenbeheer, facturatie, tolheffing, etc. en inclusief
map matching en tolberekening;
Coördinerende Instelling die optreedt als operationeel verantwoordelijk voor de heffing van
de tol binnen het toldomein en een centrale rol zal spelen in het test- en certificeringsproces;
1 Preferred Service Provider (PSP) voor het primair en secundair systeem (geïntegreerd contract), in contractuele relatie met het Vlaams Gewest;
In lijn met het uitgangspunt van een open marktmodel, kunnen EETS Providers, in contractuele relatie met het Vlaams Gewest, hun end-to-enddiensten voor het primaire systeem aanbieden aan de Gebruikers;
Het handhavingscentrum zal ook zelf instaan voor de ondersteunende handhavingsdiensten
zoals datamining;
1 Enforcement Equipment Provider (EEP) die instaat voor de handhavingsapparatuur, in
contractuele relatie met het handhavingscentrum;
De rol van bemiddelende instantie wordt, volgend uit de EETS-richtlijn, toegewezen aan het
huidige orgaan binnen het systeem van de vrachtwagens (cf. samenwerkingsakkoord tussen
de drie Gewesten);
De rol van nationaal contactbureau wordt, volgend uit de EETS-richtlijn, toegewezen aan de
huidige instantie binnen het heffingssysteem van de vrachtwagens, nl. Viapass.

3.5 Gefaseerde invoering
In de visienota22 werd voorgesteld om met het systeem in één keer ‘live’ te gaan, na een opstartfase.
Deze opstartfase omvat een kwalificatiefase voor de SP’s en een testfase (bv. 2 maanden) voor de
gebruikers. Tijdens de kwalificatiefase dienen de SP’s aan te tonen dat zij op technisch vlak voldoen
aan de gestelde eisen voor het systeem.
Het is interessant om verder te overwegen of de wegenheffing als geheel gefaseerd kan ingevoerd
worden – dus verder gaand dan enkel een testfase voor de gebruiker.
Hiervoor zijn 3 technische redenen:
1) Zoals reeds aangegeven zien we op middellange termijn een reeks technologische evoluties
die een investering in fysieke registratie-eenheden overbodig maken en daardoor op termijn
perspectief bieden op een zeer kostenefficiënte implementatie van een gebiedsdekkend systeem op basis van GNSS. Op vandaag kunnen we de haalbaarheid hiervan niet bevestigen.
We maken hierbij de bedenking dat het mogelijks interessant is om verder te bekijken of
men het gebiedsdekkende systeem van wegenheffing gefaseerd kan invoeren, om te vermijden grote investeringen te doen in een groot aantal ‘dure’ fysieke RE’s, terwijl een jaar later
apps op een smartphone of in-car telematica voldoende matuur zijn om een groot deel van
de markt te bezetten.
2) Een invoering van een kilometerheffing met GNSS voor meer dan 10 miljoen gebruikers op
één dag is een uitdaging, zeker omdat dit naar alle waarschijnlijkheid het eerste systeem in
de wereld zal zijn. Niet alleen de logistieke problemen om, indien noodzakelijk, elke gebruiker van een RE te voorzien (ingeval er grotendeels vertrouwd wordt op fysieke toestellen),
maar ook om alle technische systemen grondig te testen worden hier aangehaald. Vooral de
logistieke problemen zijn hierbij belangrijk, niet zozeer de technische aspecten (deze worden
in de testfase immers geanalyseerd), en de nood om over een call center te beschikken met

22

Uitrol van een systeem van Wegenheffing Visienota Wegenheffing: uitgangspunten voor het stelsel, Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, 10.1.2018
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voldoende capaciteit om antwoord te bieden op de opstartproblemen van de vele gebruikers.
3) Een passende gefaseerde invoering maakt het mogelijk om fouten en tekortkomingen bij een
kleinere groep gebruikers te identificeren en te verhelpen voordat het systeem bij het grote
publiek wordt gelanceerd. Terwijl het testen het mogelijk moet maken om bepaalde fouten
op te sporen en te corrigeren, zullen andere problemen alleen aan het licht komen in situaties waarin menselijk gedrag een grotere rol speelt. Een dergelijke aanpak zal de kans op een
succesvol systeem en de publieke acceptatie vergroten.
Daarom stellen we voor om een gefaseerde invoering te overwegen. Ook uit de marktconsultatie in
het kader van dit onderzoek bleek dat de markt achter een gefaseerde invoering staat. Wel dient
voorbehoud gemaakt te worden in het kader van een gelijke behandeling van de gebruikers (cf. juridische analyse en marktmodel analyse).
Een mogelijkheid is om te starten met een beperktere set voertuigen. Hiervoor zijn verschillende
mogelijkheden:
- Starten met de leasewagens; en/of
- Starten met de lichte vrachtwagens; en/of
- Starten met de bussen; en/of
- Starten met de vervuilendste wagens (bv. tot en met emissieklasse euro 3)
Leasingwagens vallen sowieso al onder een ander systeem van verkeersbelastingen. Bij de start van
het systeem heeft men dan vooral te maken met fleet managers en leasebedrijven als klanten, waar
men een grotere professionaliteit kan verwachten bij de registratie en installatie van het systeem,
dan van de gemiddelde particuliere gebruiker. Een variant hierop kan zijn om te starten met de bestelwagens.
Een andere mogelijkheid is om in sommige gebieden eerst een nultarief toe te passen en in eerste
instantie alleen de regeling toe te passen in gebieden met veel congestie. Niet elke gebruiker moet
dan een RE hebben vanaf dag 1, enkel wanneer ze in het betreffende gebied zullen rijden. Dit kan
echter aanleiding geven tot zorgen over discriminatie en kan ook verwarring opleveren onder de
gebruikers. Een bijkomend voordeel situeert zich in de initieel (heel wat) goedkopere handhaving
omdat er slechts in een beperkte zone ANPR-camera’s voorzien moeten worden. Een nadeel in de
mogelijk hogere systeemkost per betolde km (omdat er minder kilometer betold worden).
Een andere mogelijkheid is om de wegenheffing in eerste instantie facultatief te maken, zodat gebruikers die ervoor kiezen om niet te registreren, de bestaande verkeersbelastingen kunnen blijven
betalen. Dit heeft het voordeel dat het systeem ook door een kleiner deel van het publiek wordt gebruikt, en heeft het voordeel dat degenen die ervoor kiezen om zich te laten registreren een positievere houding hebben tegenover de wegenheffing en de voordelen van het systeem kunnen laten
zien (in deze enkel de lagere kosten, deze fasering zal zeer beperkte impact hebben op de congestie).
Ook hier is het nadeel de eventuele bezorgdheid over discriminatie, omdat degenen die ervoor kiezen om zich te registreren aan een ander belastingproces worden onderworpen dan degenen die dat
niet doen. Bovendien dreigt de overheid zo inkomsten mis te lopen omdat alleen de gebruikers die er
voordeel bij doen zullen overschakelen naar de wegenheffing.
Een laatste mogelijkheid is om gedurende een jaar elke maand (ongeveer) een twaalfde van de gebruikers over te schakelen van de verkeersbelasting naar de wegenheffing. Immers, de jaarlijkse
verkeersbelasting loopt vanaf de maand van inschrijving. Ze wordt elke maand geïnd bij de gebruikers wiens voertuig op die betreffende maand werd ingeschreven..
Toch lijkt ons een gefaseerde invoering voordelig. Het risico van een te hoog aantal registratieeenheden onder de vorm van fysieke RE’s kan zo vermeden worden. In de eerste lichting van gebruikers kan men er zonder problemen ruim voldoende voorzien, omdat er nog een tweede lichting volgt
die een eventueel overschot kunnen opvangen. Tegen dan kan men door de opgedane ervaring ook
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beter inschatten wat de verhouding tussen fysieke RE’s en apps of in-car telematica zal zijn. Extra
voordeel is ook dat het call center in de eerste fase beperkter kan zijn.
Ook uit de marktconsultatie23 in het kader van dit onderzoek, bleek dat de markt (grotendeels) achter een gefaseerde invoering staat.

23

Marktconsultatie wegenheffing in januari 2019.
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4 Technische functionaliteiten van het primair systeem

Dit hoofdstuk omvat de volgende processen vanaf de satellietpositionering tot en met het betalen
van de tol in het primaire systeem voor alle SP’s, zowel de EETS Providers als de Preferred Service
Provider voor het primair systeem (PPSP).
1. Registratie en installatie van de RE
2. Bepalen van de voertuigpositie met een RE
3. Communicatie van de voertuigpositie naar de SP
4. Berekenen van routes en tarieven
5. Inning en afdracht van de wegenheffing
6. Klantendienst
7. Aanleveren van data door de SP aan het Gewest, het handhavingscentrum en de coördinerende instelling (CI)
Het secundaire systeem is in het volgende hoofdstuk 5 te vinden.
De extra eisen die op de PPSP van toepassing zijn, in het hoofdstuk 6 erna.

4.1 Registratie en installatie van de RE
4.1.1 Overwegingen
Alvorens de gebruiker op het wegennet mag rijden, dient hij een RE te installeren en een contract
met een Service Provider (SP) naar keuze aan te gaan. Gebruikers waarvoor een contract door een SP
werd geweigerd, kunnen zich registreren bij de Preferred Service Provider voor het primair systeem
(PPSP).
Dit omvat het volgende:
•
•

Ter beschikking stellen van registratie-eenheden (inclusief OBU's en/of smartphoneapplicaties) aan gebruikers
Registreren, controleren en verwerken in de backoffice van gebruikersdata

Verkrijgen RE
Gebruikers kunnen, in afspraak met hun gekozen SP, een RE verkrijgen of een app downloaden.

Gemak om de RE te koppelen met nummerplaat en de voertuigkenmerken in te voeren
De RE dient eenvoudig zelf door de gebruiker geïnstalleerd te kunnen worden (of de app gedownload), waarbij hij zelf zijn gegevens registreert in het systeem. De gehele installatie moet binnen een
relatief korte tijd voltrokken kunnen worden, we denken daarbij aan 10 minuten.
Het registreren in het systeem omvat:
1. Het koppelen met de nummerplaat.
2. Het invoeren van een betaalwijze.
Wat het koppelen met de nummerplaat betreft, streven we ernaar om papierwerk vooraf onnodig te
maken. We gaan er van uit dat de gebruiker in principe – op vertrouwen – zelf zijn gegevens aanlevert. Indien de gebruiker dat niet voldoende doet, zal hij/zij het maximale tarief betalen.
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Daarnaast zetten we maximaal in op de koppeling met databanken van voertuiggegevens. Indien
afgesproken, kan de SP toegang krijgen tot de informatie in de Belgische en Nederlandse databestanden van voertuiggegevens (DIV en RDW). Voor landen waar het delen van voertuigeigendom niet
door de SP kan worden gefaciliteerd, moet de gebruiker zijn/haar eigen gegevens invoeren of het
hoogste tarief voor zijn voertuigklasse hanteren24.
Wij gaan ervan uit dat de SP verplicht is om binnen één dag na registratie een controle uit te voeren
van de door de gebruiker ingevoerde gegevens aan de hand van minstens de Belgische en Nederlandse databanken (automatische koppeling). Opgemerkt wordt dat dit juridisch echter niet evident
is (zie paragraaf 6.2.2. op pagina 127 van WP7).
Gebruikers die een fout maakten, en dus het foute tarief zullen betalen, worden daarop gehandhaafd
via het Handhavingscentrum, dat ook toegang heeft tot eerdergenoemde databanken.
Wanneer een gebruiker een fout ziet in de automatisch ingevulde DIV-gegevens, dient hij contact op
te nemen met het DIV. De SP kan hem daarmee helpen, indien zo afgesproken.

4.1.2 Technische eisen
Installatie en onderhoud van de RE
De RE is eenvoudig zelf te installeren door de gebruiker.
Service Providers voorzien instructies aan de gebruikers over de installatie, het gebruik, en het onderhoud van
de RE. De RE moet zo onderhoudsvriendelijk mogelijk zijn.
De tijd voor het aanschaffen, het installeren en/of het vervangen van een fysieke RE door een onervaren gebruiker bedraagt maximaal 10 minuten25.
De tijd die het duurt om een virtuele RE, zoals een smartphone applicatie, te installeren en in te stellen bedraagt maximaal 10 minuten voor een onervaren gebruiker

Personalisatie en registratie van de gebruiker en het voertuig
De gebruiker is verplicht om de volgende informatie te verstrekken tijdens het registreren van een account:
•
•

Naam, adres en contact gegevens
Betalingsmiddel

De SP voorziet voor de gebruikers om een account te openen en aan te houden voor de betaling van de wegenheffing.
De gebruiker moet zijn/haar nummerplaat invoeren wanneer hij/zij zich registreert bij een SP. Het systeem is in
staat om de voertuigkenmerken van de gebruiker automatisch aan te vullen via een interface met de DIV of via
andere kanalen. Indien de gegevens niet beschikbaar of onjuist zijn, wordt de gebruiker automatisch gevraagd
en toegestaan om de relevante gegevens zelf te corrigeren. Indien de gebruiker dat niet doet, betaalt hij/zij het
maximale tarief.
Na verstrekking van de RE is het mogelijk om deze te personaliseren met voertuiggegevens zoals de nummerplaat.
Wanneer de SP of het handhavingscentrum verschillen identificeert tussen verstrekte en/of door de gebruiker
gecertifieerde voertuigkenmerken en de daadwerkelijke voertuigkenmerken, dan wordt de gebruiker opgeroe-

24

Eucaris zal, zoals momenteel wordt overwogen, alleen worden gebruikt voor handhavingsdoeleinden en niet voor andere
toepassingen. Het kan dus niet worden gebruikt om gebruikersgegevens of -gegevens op te vragen voor registratiedoeleinden.
25 Dit is dezelfde eis als in het Viapass systeem voor vrachtwagens. Verder te bediscussiëren in een concurrentiedialoog met
de markt.
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pen om deze te corrigeren en het DIV hiervan op de hoogte te brengen.

4.2 Bepalen van de voertuigpositie met een RE
4.2.1 Overwegingen
Registratie-eenheid (RE)
De wegenheffing zal gebeuren met toestellen die gebruik maken van zowel GNSS als CN waardoor
een realtime registratie van het aantal gereden kilometer, het tijdstip en de plaats en rijrichting van
deze kilometers mogelijk is.
In de RE zijn diverse systemen geïntegreerd:
Een GNSS-module voor locatiebepaling als middel voor het bepalen van locatie, tijdstip, rijrichting en verplaatsing. Global Navigation Satellite System (GNSS) is de standaard voor satellietpositionering. Het Amerikaanse GPS is hiervan een voorbeeld, net zoals het Europese Galileo en het Russische Glonass. Een GNSS-systeem is zoals eerder gezegd het meest aangewezen, vanwege de dichtheid van het wegennet, de vereiste dekking van het volledige wegennet en de flexibiliteit om wegen toe te voegen ter voorkoming van sluipverkeereffecten.
• Een CN-module voor communicatie met de backoffice. Met CN wordt cellulair netwerk bedoeld: de RE is via gsm-technologie verbonden met een centrale.
De RE 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 RE kan worden aangekocht, gehuurd of wordt gratis ter beschikking gesteld, veelal tegen een
borg. Er zullen hiervoor andere eisen liggen bij de PSP dan bij de EETS SP’s.
•

Type RE - ‘thin client’ versus ‘fat client’
Bij een ‘thin client’ stuurt de RE de positie van het voertuig naar de backoffice via het mobiele netwerk, en wordt de route en het tarief in een backoffice berekend. Het voordeel is dat de RE zelf weinig informatie moet bevatten of verwerken, en goedkoper is.
Bij een ‘fat client’ gebeurt de berekening van de routes en wegenheffing op het toestel zelf, en wordt
enkel dat laatste doorgestuurd. Dit vereist dat de RE ook de kaartinformatie en de tarieven opgeslagen heeft. De RE zelf doet dus het meeste van de dataverwerking.
Een ‘fat client’ is door de meeste gebruikers gewenst omwille van de betrouwbare informatie, maar
is de duurste oplossing. Er is echter een tendens binnen de Europese SP om naar ‘thin client’ oplossingen te gaan. Zeker omdat de roaming-kosten wegvallen en omdat een ‘thin client’ oplossing veel
beter te managen is inzake updates. De registratie-eenheden moeten niet telkens nieuwe kaarten
krijgen zoals ‘fat clients’. Er is slechts één update van de backoffice nodig. In het Viapass systeem
hebben 4 van de 5 aanbieders ‘thin clients’, de grootste aanbieder Satellic heeft een ‘fat client’.
Het staat de SP’s vrij om voor een ‘thin client’ of ‘fat client’ te kiezen, of voor een hybride oplossing.
In elk geval zal de backoffice van de SP’s de gps- en routedata moeten doorzenden naar het handhavingscentrum, en desgevallend ook (geanonimiseerd) naar het Gewest met het oog op beleid, operationele werking en verkeersmanagement (zie verder in hoofdstuk 4.7). In het geval van verkeersmanagement vereist ditbijna realtime gegevens. Dit is ook het geval wanneer er een centrale mapmatcher is.
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Smartphone of in-car telematica als oplossing?
Als RE kan ook de ingebouwde telematica in het voertuig, of de smartphone gebruikt worden . Deze
systemen hebben (meestal) GNSS/CN. Op dit moment wordt nergens ter wereld gebruik gemaakt
van deze mogelijkheden.
In-car telematica zijn elektronische systemen die ingebouwd zijn in een voertuig, en voorzien
van mobiele communicatie en een gps. De allernieuwste modellen zijn ook voorzien van andere communicatietechnologie en sensoren, bedoeld als voorbereiding voor autonome en
geconnecteerde voertuigen. In principe zou dit systeem ook kunnen ingezet worden voor
een wegenheffing. In theorie zouden third parties kunnen gebruik maken van de data om
een wegenheffing mee te implementeren, maar er zijn amper tests hierrond uitgevoerd.
• Gebruik van de ‘third party’ ingebouwde telematica in het voertuig. Veel bedrijfsvoertuigen
hebben telematica ingebouwd door derde partijen, niet door de fabrikant van het voertuig.
Ze zijn vanwege bedrijfsredenen en wetgeving reeds uitgerust met een tracking systeem.
Voorbeelden in Vlaanderen zijn bijna alle voertuigen in de bouwsector26, logistieke dienstverlening27, busmaatschappijen, zorgverlening, … Veel commerciële bedrijven zijn op deze markt
gesprongen en bieden track&trace-services aan waarbij de data al wordt gecorrigeerd in hun
backoffice.
Sinds 2009 heeft zowat elke mobiele telefoon of tablet GNSS-mogelijkheden (meestal GPS). Het gebruik van mobiele telefoons voor wegenheffing is een beloftevolle ontwikkeling, omdat zo de hoge
investeringskosten voor een aparte registratie-eenheid kunnen vermeden worden: er moet enkel
een app geïnstalleerd worden. Gezien het grote aantal potentiële Gebruikers , is een app zeker een
waardevolle piste. Tijdens de marktconsultatie werden smartphones naar voor geschoven als veelbelovende oplossing. Er was erg weinig (geen) respons van telematica- en track&trace-bedrijven, die
naar verluid niet bezig zijn met wegenheffing.
Problemen met het geschikt maken van de telefoons en mogelijke problemen met fraude (de simkaart vervangen, virussen binnenhalen, het manipuleren van software, …) worden opgelost door de
SP verantwoordelijk te maken voor de correcte inning van de wegenheffing.
•

Geen extra DSRC-interrogatie in de RE
DSRC is de meest gebruikte technologie voor wegenheffing in Europa. Het systeem werd de eerste
keer toegepast in Noorwegen in 1986 voor de cordonheffing op de ring rond Bergen28. Het voertuig
heeft een registratie-eenheid (dikwijls ‘transponder’ of ‘tag’ genoemd) die contact maakt met wegkantinfrastructuur (‘RSE’ of ‘roadside equipment’), meestal vastgezet op portieken. De RSE en de
transponder praten met elkaar in beide richtingen via een 5,8 GHz ISM-communicatiekanaal. Dit is
volgens de CEN 12813 standaard. De transponder kan dus ook informatie ontvangen van de RSE en
hiermee bepaalde acties ondernemen, zoals bv. het toestel aanzetten.
In de huidige RE’s voor de kilometerheffing voor vrachtwagens is ook een DSRC aanwezig als dubbele
check zodat via RSE kan nagegaan worden of de registratie-eenheid aanstaat.
Er wordt geopteerd om de RE hiervan niet verplicht te voorzien, omdat zo het gebruik van een (eigen) gsm of in-car telematica als RE uitgesloten zou worden. Dit werd ook bevestigd in de marktconsultatie. Bovendien werd door sommige deelnemers aan de marktconsultatie gesuggereerd dat controles en andere maatregelen in hun backofficesystemen en binnen het handhavingscentrum voldoende zouden moeten zijn om deze controle uit te voeren in plaats van de DSRC-controle, wat een
kostelijke zaak is aan wegkantapparatuur.
26

Bijvoorbeeld Fabricom, Verhelst, Willy Naessens, Bpost, BAM, Imtech, …
Bijvoorbeeld BPost, UPS, DHL, …
28 D’Artagnan (2018) Overview of main technology options for urban road charging
27
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Nauwkeurigheid van de positiebepaling
Tarieven kunnen gedifferentieerd worden naar plaats, rijrichting en tijdstip. Dit stelt hoge eisen aan
het detail en de accuraatheid van de satellietpositionering en geografische informatie in de RE.
Ervaring vanuit het Viapass systeem leert dat er geen problemen zijn met de registratienauwkeurigheid vanwege de grote evoluties op technologisch gebied. De huidige GPS-nauwkeurigheid is enkele
meters bij open hemel, wat voldoende wordt geacht.
Elke SP haalt eenvoudig tegenwoordig de nodige nauwkeurigheid. Het enige probleem dat eventueel
nog kan optreden is het dynamisch gedrag van kleinere voertuigen zoals bv. motorfietsen. Testen
gedaan door Viapass met registratie-eenheden van Satellic en EETS-providers in centrum Brussel
tonen aan dat de meeste SP’s dit goed onder de knie hebben. Alles hangt af van de juiste modellering
van de kaarten en achterliggende algoritmes in het decision making proces.
Vandaag zijn er 2 satellietpositioneringsystemen werkend: het Amerikaanse GPS en het Russische
GLONASS. Vanaf 2019 wordt het Europese Galileo volledig functioneel. De EETS Richtlijn maakt het
verplicht om dan compatibel te zijn met de Galileo standaarden. Later zullen ook Compass/Beidou
(China), GAGAN (India) en QZSS (Japan) volgen.
Het voordeel van een registratie-eenheid die op meerdere systemen kan werken is dat de positiebepaling van de voertuigen exponentieel beter wordt. Dit kan zijn in ‘urban canyons’ en andere plekken
waar het signaal van de GPS-satellieten niet goed zichtbaar is en nu soms versterkt wordt met bakens
(zoals in Singapore). Hierdoor worden de mogelijke problemen met een accurate positionering van
voertuigen opgelost.

TTFF (time to first fix)
Het kan een tijdje duren eer de RE zijn positie kan bepalen op basis van satellietsignalen. Gewoonlijk
duurt zoiets een paar seconden, maar in slechte omstandigheden kan dat oplopen tot een paar minuten – zeker als het toestel een tijdje niet gebruikt is (dan zijn de opgeslagen satelliet efemeriden
niet meer accuraat en moet het toestel echt zoeken naar het signaal). Deze TTFF is geen echte issue
meer in de modernste toestellen. De meeste recente GPS-chipsets hebben zeer korte positiebepalingstijden. De technische specificaties leggen een maximale TTFF op.

Informatie aan de gebruiker
Het is belangrijk na te denken welke informatie (feedback) de gebruiker realtime moet ontvangen.
Dat wordt ook in de visienota29 zo aangegeven: “Indien van toepassing dient de RE de bestuurder te
informeren wat het geldende tarief ter plaatse is, indien er een probleem is met de goede werking van
de RE en, op het tolnetwerk van het primair systeem, over de beschikbaarheid van gegarandeerde
betaalmethoden.”
Om een goede gedragswijziging te verkrijgen moet de gebruiker inderdaad liefst zoveel mogelijk informatie hebben.
Indien er door de SP wordt geopteerd voor een ‘thin client’, is het precieze betaalde bedrag echter
niet beschikbaar in de RE, die in principe alleen geo-data doorgeeft. Zelfs het tarief is niet per se beschikbaar.

29
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Daarom stellen we als eis dat de gebruiker op verzoek op eenvoudige en op veilige wijze kennis kan
nemen van een indicatie van het ter plaatse geldende tarief en een indicatieve cumulatieve ritprijs30.
Ongeacht welk type RE, moet de gebruiker op regelmatige basis geïnformeerd worden over de verschillende ritprijzen, zodat hij zijn gedrag kan aanpassen. De gebruiker kan zelf op verzoek een hogere frequentie bepalen, maar minimaal zou bv. 1x/ maand proactief een overzicht aan de gebruiker
moeten bezorgd worden.
Tevens dient de gebruiker geïnformeerd te worden indien zijn prepaid budget bijna uitgeput is.
Dit is geen eis voor een display op de RE, hoewel de technische oplossing in de praktijk daar meestal
wel op zal neerkomen. Alternatief kan bv. het tarief weergegeven worden op een smartphone terwijl
het wegenheffing plaatsvindt met een fysieke RE zoals een dongle.
Ook moet de gebruiker zijn rit achteraf kunnen verifiëren, bv. via een onlineapplicatie, gedurende de
wettelijk hiervoor voorziene termijn.

Testen en certificering
Testen en certificatie zou op dezelfde manier als bij Viapass kunnen geregeld worden. Dit is compatibel met zowel fysieke RE’s als apps op smartphones. De test bestaat eruit dat met een RE wordt
rondgereden (fysiek of virtueel) en de afstand gemeten wordt en vergeleken met de afstand die via
de RE aangegeven wordt.
Een open vraag blijft bij welke significante verandering aan de RE er opnieuw moet getest worden.
Dat is niet eenduidig vast te stellen bij bv. smartphones door de veelheid aan modellen. Door de SP
verantwoordelijk te maken voor het correct innen van de belasting, krijgen ze een incentive om
waakzaam te zijn bij updates van smartphones. Het moet de verantwoordelijkheid van de SP zijn om
een lijst aan te leggen met smartphones die compatibel zijn met hun app, en bij te houden of updates aan die smartphones een nieuwe testprocedure noodzaken of niet.

Verkeersveiligheid RE
De RE mag de werking van het voertuig en de verkeersveiligheid niet in het geding brengen. De
plaatsing van de RE mag het zicht van de bestuurder op de weg niet dusdanig verstoren dat er gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan. De RE mag de werking van het voertuig niet verstoren,
en mag de bestuurder niet afleiden.

4.2.2 Technische eisen
Type RE
De RE kan er een, meer dan een of een combinatie van de volgende zijn:
•
•
•
•
•

Dedicated registratie-eenheden (OBU)
Andere telematica met GNSS-ontvanger en zender
European On-Board Diagnostics (EOBD), inclusief dongle om de locatie van het voertuig vast te stellen
Smartphone, inclusief GNSS-component en smartphone applicatie (“App”); of
Andere apparatuur en technologieën die goedgekeurd zijn door het gewest.

30

Om de exacte cumulatieve ritprijs te kennen, moet er al een map matching hebben plaatsgevonden. Dit gebeurt in de
backoffice – die gegevens zijn dus niet live beschikbaar op de RE. Een realistische schatting is wel haalbaar. Er moet dan
over gewaakt worden dat het bedrag geen juridische draagwijdte heeft en niet gelijkgesteld mag worden met het exacte
bedrag op het officiële aanslagbiljet.
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Certificering en veiligheid van de RE
De RE is veilig in het gebruik. Het gebruik van een RE in een voertuig mag de veiligheid van de bestuurder en
inzittenden niet in het geding brengen. Daarnaast mag de RE de werking van het voertuig niet verstoren of om
professionele installatie vragen.
De RE dient te voldoen aan de Verordening (EG) Nr. 661/2009 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor
de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden.
De RE dient te voldoen aan de Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
De RE dient te voldoen aan de Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
De SP is verantwoordelijk voor het certificeren van de RE en het kilometerregistratie systeem.
De RE dient te voldoen aan de Richtlijn 2014/30/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de
lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (herschikking).
De RE dient te voldoen aan alle standaarden zoals vastgesteld in de richtlijnen inzake CE en radio- en telecommunicatie eindapparatuur (R&TTE).

Design- en testproces
Het systeem zal worden ontworpen in fases zoals door de SP wordt voorgesteld, onder voorbehoud van
goedkeuring door het Gewest:
•
•
•
•

Concept ontwerp;
Functioneel ontwerp;
Gedetailleerd ontwerp;
Technische componentspecificatie.

Het systeemontwerp moet aan kunnen tonen dat de vereisten van de systeemarchitectuur en de doelstellingen van het schema zijn bereikt. Elke fase van het ontwerp moet aantonen op welke wijze aan de vereisten van de vorige fase is voldaan.
Wanneer er tussen de ontwerpfasen wijzigingen zijn gemaakt in het systeemontwerp, dienen dergelijke
wijzigingen duidelijk beschreven te worden, inclusief details en de impact van de specifieke wijzigingen.
De SP ontwerpt de systeemsoftware, hardware- en communicatie-infrastructuur op zo’n manier dat de systeemcomponenten en systeemtechnologie om de service te verlenen een hoge beschikbaarheid hebben.
Het systeem, en alle systeemcomponenten daarvan, zullen worden onderworpen aan een test- en certificeringsproces onder toezicht van de Coördinerende Instelling en worden gedocumenteerd in de verklaring van
het tolcertificaat.
De Coördinerende Instelling ontwikkelt en onderhoudt de verklaring van het tolgebied namens het Gewest.
Elke entiteit die elementen van het systeem levert, waaronder de SP, de leverancier van handhavingsapparatuur, het handhavingscentrum en het Gewest, ontwikkelt en implementeert een testproces in overeenstemming met de verklaring van het tolcertificaat, dat de volgende elementen bevat:
•
•
•
•
•

Teststrategie waarin de aanpak van het algehele testproces uiteengezet wordt;
Testplannen;
Testspecificaties;
Test rapporten; en
Systeem voor het beheer van het testproces, inclusief het identificeren van succes- en faalfactoren
en het registreren en beheren van testfouten.

Elk onderdeel van het testproces wordt ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd aan de Coördinerende
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Instelling
De voltooiing van tests naar tevredenheid van de Coördinerende Instelling is een eis voor het aanvaarden
van de SP voor het verlenen van diensten in het kader van de wegenheffing.
Het systeem is onderworpen aan de volgende testprocessen:
•
•
•
•

Producttesten en verificatie van conformiteit;
Interface testen;
End-to-end testen; en
Testrun

Wanneer de SP een RE levert, omvat het test- en certificeringsproces het testen en certificeren van de RE.
Wanneer de RE en relevante componenten van de RE onder de harmonisatie wetgeving vallen, moet de RE
door de bevoegde instantie een conformiteitsbeoordeling ondergaan in overeenstemming met Besluit
768/2008/EG en dient de SP een verklaring van conformiteit van de RE en bewijs van voltooiing van producttesten te verstrekken aan de Coördinerende Instelling
Wanneer de RE niet door een SP wordt geleverd, zoals wanneer een commercieel verkrijgbare mobiele telefoon wordt gebruikt in combinatie met een app die wordt geleverd door de SP, moet de SP de compatibiliteit van de app met een reeks via de markt verkrijgbare RE's testen en een lijst opstellen waarop aangegeven wordt welke RE met welke app gebruikt kan worden en welke door de SP geaccepteerd zijn als manier
om het gebruik van het tolnetwerk te registreren. Dergelijke compatibiliteit zal worden onderworpen aan
voortdurende audits en testen door de Coördinerende Instelling.
Ook moet minstens 1x per jaar een grondige update uitgevoerd worden. De SP is bovendien verantwoordelijk om op eigen initiatief de markt van smartphones op de positieve lijst op te volgen: nazicht dat elke update van besturingsapparatuur op smartphone nog steeds compatibel is
Wanneer backoffice-systemen, handhavingsapparatuur en andere elementen van het systeem onder de
harmonisatie wetgeving vallen, zullen de systemen een conformiteitsbeoordeling ondergaan door de bevoegde instantie, overeenkomstig Besluit 768/2008/EG en dient de SP een verklaring van conformiteit van
het backoffice-systeem en bewijs van voltooiing van producttests aan de Coördinerende Instelling te verstrekken.
Elke interface moet getest worden om te controleren of aan de interfacespecificaties is voldaan, om aan te
tonen dat de functionaliteit van het primaire systeem, het secundaire systeem, het handhavingscentrum of
SP Front Office, voor zover relevant, is bereikt en aan de systeemontwerpvereisten voldoet.
Indien er een centrale mapmatcher wordt voorzien, moet de interface hieraan ook voldoen.
Elk van de interfacing-partijen, waaronder de SP’s, de leverancier van handhavingsapparatuur, het handhavingscentrum en het gewest, werkt samen om de hulp te verlenen die nodig is om de interfacetest te voltooien.
Indien er een centrale mapmatcher wordt voorzien, moet de interface hieraan ook voldoen.
De SP, de leverancier van de handhavingsapparatuur (EEP), het handhavingscentrum en het Gewest voeren
end-to-end tests uit om het bereik van de use cases die van toepassing zijn op de door hen geleverde dienst,
te valideren.
Indien er een centrale mapmatcher wordt voorzien, moet de interface hieraan ook voldoen.
De SP’s zullen, waar mogelijk met de steun van het Gewest, proefdraaien uitvoeren met behulp van een met
de Coördinerende Instelling overeen te komen aantal van RE en, wanneer de RE bestaat uit een mobiele
telefoon in combinatie met de app van de SP, een reeks mobiele telefoonmodellen. De testritten valideren
de nauwkeurigheid van de gebruiksberekening van de SP (registratienauwkeurigheid). De dienstverleners
zullen bovendien de correcte toepassing van de tarieven valideren in een reeks van tariefzones die moeten
worden overeengekomen met de Coördinerende Instelling
SP’s moeten jaarlijkse end-to-end tests afleggen en moeten, in geval van belangrijke wijzigingen in de tolcontextgegevens (tolnetwerk en/of tarieven) en op verzoek van de Coördinerende Instelling, de end-to-end
test herhalen om de continue, correcte toepassing van de wegenheffing te valideren.
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Satellietpositionering
De RE is geschikt voor communicatie met het Europese Galileo-systeem en andere satellietsystemen die nodig
zijn om de vereiste dekking en nauwkeurigheid van de plaatsbepaling te behalen.
De RE dient eveneens compatibel te zijn met het European Geostationary Navigation Overlay Service ("EGNOS") systeem.
De RE dient, door middel van communicatie met een of meer satellietsystemen, de coördinaten van het registratieapparaat te lokaliseren en te registreren om dit vervolgens door te sturen naar het backofficesysteem
van de SP.
De RE dient onder alle weers- en verkeersomstandigheden in Europa betrouwbaar en in overeenstemming met
de nauwkeurigheidseisen te functioneren.
First Fix: de RE dient in staat te zijn om binnen maximaal 30 seconden, na een lange periode van uitschakeling
of afscherming, zijn positie te bepalen om vervolgens de kilometers vanaf dat moment nauwkeurig en betrouwbaar te registreren.

Accuraatheid van de positionering
De positie van het geregistreerde voertuig (Charge Report) dient voldoende nauwkeurig te zijn om ervoor te
zorgen dat de totale afgelegde afstand van het voertuig binnen de hieronder vermelde, toegestane afwijkingen
blijft.31.
•
•

•

Het totale aantal geregistreerde kilometers op nader te bepalen trajecten van voertuigen met een correct werkende RE, zal niet meer dan 2% afwijken van het werkelijk aantal gereden kilometers.
Het aantal voertuigen met een correct werkende RE waarvan de geregistreerde kilometers meer dan
1% naar boven afwijkt t.o.v. het werkelijk aantal gereden kilometers, moet minder zijn dan 0,1%.
Het aantal voertuigen met een correct werkende RE waarvan de geregistreerde kilometers meer dan
2% naar beneden afwijkt t.o.v. het werkelijk aantal gereden kilometers, moet minder zijn dan 2%.

Melden van fouten in de werking van de RE
In het geval dat de RE defect blijkt te zijn of niet naar behoren functioneert, zal de SP onmiddellijk, en binnen
maximaal drie werkdagen, de maatregelen nemen die redelijkerwijs uitvoerbaar zijn om het apparaat of de app
te vervangen of anderszins een storing te verhelpen. Dergelijke processen worden onderworpen aan test- en
certificering als onderdeel van het registratieproces voor SP’s en zijn onderworpen aan voortdurende controle
en goedkeuring door de coördinerende instelling (CI).
Totdat een fout of storing, zoals hierboven beschreven, is verholpen kan de gebruiker het secundaire systeem
gebruiken voor de betaling van de wegenheffing32.
De SP dient een proces te implementeren om te allen tijde te kunnen bepalen of de RE correct functioneert33.
De SP dient de gebruiker duidelijk en op veilige wijze te informeren dat de RE werkt en dat het account en de
betaalmiddelen van de gebruiker in orde zijn zodat de heffing correct kan worden toegepast op het account
van de gebruiker.
De SP moet de gebruiker ook op de hoogte brengen als er een storing op de RE is geconstateerd, als de betaalmiddelen van de gebruiker niet beschikbaar zijn of als er onvoldoende geld op de rekening van de gebruiker staat. Wanneer de SP zijn gebruiker hiervan niet op de hoogte stelt, is hij verantwoordelijk voor alle vorde31 Cijfers zoals in de Viapass kilometerheffing voor vrachtwagens. Verder te bediscussiëren in een concurrentiedialoog met
de markt. Er werd geconstateerd dat de Viapass-regeling zelfs minder dan de helft van dit niveau bereikt. Omdat er misschien extra uitdagingen met de wegenheffing voor lichte voertuigen zouden zijn, is het aan te bevelen om deze doelstellingen toch te behouden.
32 Dit zou bv. op kosten van de SP kunnen (voor de meerkosten) als dit zijn fout is. Dit bevordert ook het draagvlak.
33 Dit wordt verondersteld als een controle in het backoffice systeem waarbij een RE ofwel stopt met rapporteren van data,
gegevens onjuist of vreemd meldt, of een andere afwijking vertoont. Als dit gebeurt, wordt de gebruiker op de hoogte
gesteld om het probleem te proberen oplossen.
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ringen van het Gewest bij zijn gebruikers die zouden kunnen voortvloeien uit het niet doen van een dergelijke
kennisgeving.
Het aantal gevallen waarin een gebruiker ten onrechte wordt geïnformeerd dat zijn/haar betaalmethode niet
langer geldig is, zal minder dan 0,01% per jaar bedragen.
Alle incidenten en foutmeldingen met betrekking tot aggregatie moeten worden geregistreerd in de RE of de
RE-proxy-combinatie en moeten geraadpleegd kunnen worden door de Coördinerende Instelling (CI34).

4.3 Communicatie van de voertuigpositie naar de SP
4.3.1 Overwegingen
Communicatie van de GNSS-data verloopt live en vereist dus een mobiele verbinding. Men zou een
systeem kunnen opzetten waarbij alle positiedata in de RE wordt gestockeerd tot de trip afgelopen
is, en dan in bulk wordt doorgezonden, bv. wanneer men contact met Wi-Fi maakt. Dit verhoogt
evenwel het risico dat de gebruiker zijn GNSS-data niet op tijd doorstuurt en bijgevolg niet in regel is
met de wegenheffing, die in principe onmiddellijk moet betaald worden, of ten laatste binnen de
24 h rekening houdend met de regularisatieperiode, en ten laatste bij het aflopen van de reis. Bovendien zal er waarschijnlijk ook positiedata moeten worden doorgezonden met het oog op verkeersmanagement.
We gaan er dus van uit dat de RE continu35 data zendt naar de backoffice van de Service Provider
(SP). In het geval er een centrale mapmatcher is, worden deze data vervolgens heen en weer gezonden naar de centrale mapmatcher en terug naar SP. Dit vereist dus een mobiel netwerk dat voldoende beschikbaar en betrouwbaar is. Het mobiele telefonienetwerk moet ook een voldoende grote
bandbreedte hebben wanneer duizenden voertuigen op dezelfde weg continu data moeten versturen. De SP is hiervoor eindverantwoordelijk.
Er zijn in Vlaanderen echter nog steeds plekken met een slechte ontvangst. Wanneer er problemen
zijn met de mobiele communicatie, wordt de data gestockeerd in de RE tot er weer verbinding kan
gemaakt worden. De registratie-eenheid moet daarvoor voldoende capaciteit hebben om de data op
te slaan om later te versturen.
Minimaal bij het einde van de reis, of aan de grenzen van Vlaanderen (waar een reis ‘eindigt’ wat de
wegenheffing betreft), moet de GNSS-data worden doorgezonden.
Bij het einde van de rit moet de RE ook de tijd krijgen om de positie en/of wegenheffing van het laatste segment te versturen naar de centrale. Bij eventuele uitschakeling van de RE dient hij dus eerst
deze informatie door te sturen.

4.3.2 Technische eisen
De transmissie van de voertuigpositie (Charge Report) in de RE naar het backofficesysteem van de SP ("BOS")
vindt plaats via een cellulair netwerk (Public Land Mobile Network) of via andere beschikbare middelen, om zo
te kunnen voldoen aan de eisen inzake nauwkeurigheid wat betreft de berekeningen van afgelegde kilometers
en de frequentie van de rapportage vereisten.

34

Deze registraties moeten gedurende een bepaalde periode bewaard worden. Dit is momenteel nog niet gespecifieerd.
Frequentie nog te bepalen. Dit hangt af van de vereisten van het Handhavingscentrum (die wellicht met een of meerdere
uren/dagen voldoende hebben), en van het Gewest (die in het kader van verkeersmanagement eerder over enkele seconden tot enkele minuten wensen).

35

Uitrol van een systeem van wegenheffing: Technologie en handhaving (O1WP5/WP9)

Pagina 39 van 101

De communicatie via het cellulaire netwerk moet beveiligd zijn. De gegevens die via het mobiele netwerk worden verzonden, moeten worden versleuteld en geauthentiseerd. Encryptie vindt plaats met behulp van één
enkele gegevenscoderingsnorm (DES).
In het uitzonderlijke geval van een probleemmelding als gevolg van een storing in het cellulaire netwerk kan de
RE de gegevens lokaal opslaan totdat de verbinding hersteld is.
De SP voert maatregelen uit om ervoor te zorgen dat de positie van een RE in gebieden met een slecht GNSSsignaal en in gebieden met een slechte dekking van het cellulaire netwerk alsnog te bepalen, of anderszins te
berekenen, is.

4.4 Berekenen van routes en tarieven
4.4.1 Overwegingen
Map matching
In deze stap wordt de route bepaald op basis van de positiedata, en het tarief op basis van de routes
in de betreffende tariefzones. De gegevens met betrekking tot het betolde netwerk en de tariefinformatie (gezamenlijk, de toll context data) worden door het Gewest aan de SP’s verstrekt met het
oog op map matching en de berekening van de rit.
De toll context data is een nauwkeurige en actuele gedigitaliseerd overzicht van het tolnetwerk. In de
Europese EETS richtlijn36 staat als definitie: „tolcontextgegevens”: de door de verantwoordelijke tolheffer vastgestelde informatie die noodzakelijk is om het tolgeld te bepalen dat voor een bepaald
voertuig in een specifiek tolgebied moet worden betaald en om de toltransactie af te ronden.
Tolcontextgegevens bevatten de elementen die nodig zijn om de tol op het netwerk te beschrijven:
een beschrijving van de betreffende wegsectie, zone en/of cordon, en de daar geldende tarieven. De
precieze normen voor toll context data worden beschreven in ISO 17575:3. Er staat niet vermeld op
welke manier deze moeten worden aangeleverd. Zowel een kaart als een beschrijving van de wegvakken kunnen volstaan. Het Vlaamse Wegenregister kan mogelijk een basis zijn voor toll context
data.

36 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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Figuur 1: Overzicht van toll context data in ISO 175575:3

Voor het berekenen van de routes wordt uitgaan van map matching door de Service Provider37. De
gereden afstand wordt bepaald door het sommeren van de verschillen van opeenvolgende positiebepalingen. Hierbij zal het soms nodig zijn om de GNSS-data te verrijken, er anomalieën uit te halen
etc.
Het bepalen van de routes gebeurt per tariefzone. Een tariefzone is een gebied waarbinnen alle wegen van een bepaalde categorie hetzelfde tarief per km hebben. Deze tariefzones worden door het
Gewest aangeleverd onder de vorm van een lijst wegen en/of GIS-kaart.

Fraude detectie
Er kunnen altijd gebruikers zijn die het systeem gaan proberen te hacken of misbruiken. Bij 'open'
toestellen zoals smartphones is het moeilijker om het bestrijden van deze fraude op het toestel zelf
te regelen. Daarom moeten antifraude- en handhavingsactiviteiten zich richten op de backoffice bij
de Service Provider, en bij het handhavingscentrum (zie verder hoofdstuk 7.3)

4.4.2 Technische eisen
Tariefzones
Het gebied wordt verdeeld in tariefzones waarop verschillende tarieven van toepassing kunnen zijn. De tariefzones en de heffingen worden vastgesteld door het gewest.
Het systeem van de SP zal niet minder dan 100.000 verschillende tariefzones omvatten.
Een tariefzone mag nooit korter zijn dan 150 meter en nooit smaller dan 75 meter.
Het tariefzonesysteem moet minimaal 1.000 tariefcategorieën kunnen verwerken38.

37

Indien voor variant 3 van het marktmodel zou worden gekozen, zal er echter een centrale mapmatcher zijn. De principes
blijven exact dezelfde, alleen zullen de interfaces met andere partijen zijn.
38 Deze 3 eisen zijn identiek als in het Viapass systeem voor vrachtwagens. Verder te bediscussiëren in een concurrentiedialoog met de markt.
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Aan elke zone is een bepaald tarief per kilometer gekoppeld, dat afhankelijk van de onderstaande criteria kan
variëren. Het gewest bepaalt de omvang van de zones en de hoogte van de tarieven.
•
•

•
•
•
•

Voertuigklasse;
Voertuig Euro-emissieklasse en/of CO2-uitstoot;
Brandstoftype;
Tijdstip;
Rijrichting; en
Wegcategorie.

Het systeem van de SP moet het mogelijk maken het tarief te wijzigen op basis van het bovenstaande.
Het Gewest is verantwoordelijk voor het bepalen en actualiseren van de geldende tarieven in elk tariefgebied
van het tolgebied. Het Gewest stelt de SP’s en/of de centrale mapmatcher op de hoogte indien er wijzigingen
zijn in de tarieven en tariefgebieden via de tollcontextdata.
Het systeem van de SP's moet het mogelijk maken de tariefzones en tariefcategorieën (voorbereiding, ontwikkeling, testen, belastingen vooraf, aanvaarding en activering) onmiddellijk aan te passen, zowel qua fysieke omvang en afmetingen van de zone als het toe te passen tarief.
Alle nieuwe/gewijzigde onderdelen van het tariefsysteem dienen actief te zijn op de datum van inwerkingtreding. Het systeem van de SP voorziet in dergelijke wijzigingen zonder verstoringen in de operaties en zonder
extra kosten voor het gewest.

Tolcontextdata
De verplichting om de heffing te betalen geldt voor het volledige Vlaamse wegennet, d.w.z. alle gemeentelijke
en gewestelijke wegen op het grondgebied van het gewest met inbegrip van de wegen in de havengebieden
("Tolwegennet").
Het Gewest is verantwoordelijk voor de generatie en het onderhoud van de toll context data. De toll context
data is een nauwkeurige en actuele gedigitaliseerde weergave van het tolnetwerk en de bijbehorende geldende tarieven. Het onderhoud van de toll context data kan betrekking hebben op het opnemen van kleine wijzigingen in bestaande wegen (zoals aanpassingen van de uitlijning, wijzigingen in kruispunten, wijzigingen in de
richting van het verkeer, tijdelijke maatregelen om bouwwerkzaamheden mogelijk te maken en andere wijzigingen die zich voordoen op het wegennet), die invloed hebben op de wegenheffing en het opnemen van wijzigingen in de tarieven.
Het Gewest zal de tolcontextdata communiceren in een vorm die de SP en/of de centrale mapmatcher in staat
stelt om een correcte vergoeding te berekenen.
Voor de toll context data wordt een nog nader te bepalen softwaresysteem of aanlevermethode bepaald voor
het aanduiden van de betolde wegen en tariefzones.

Mapping van positiegegevens
De positiegegevens of andere vergelijkbare gegevens die door de RE’s worden gerapporteerd om de heffing te
kunnen berekenen (gezamenlijk de "heffingsgegevens"), moeten nauwkeurig worden gekoppeld aan de coördinaten van specifieke wegen op het tolheffingsnetwerk op basis van een nauwkeurige en actuele gedigitaliseerde toll context data (map-matching).
Zowel de PSP als de SP's bieden map-matching aan op basis van de tol contextdata die is ontvangen via het
gewest. Zij zijn verantwoordelijk voor de correctheid van de gemapte gegevens. In het geval er een centrale
mapmatcher wordt voorzien, is deze verantwoordelijk.
De coördinaten van de wegen, al dan niet berekend door middel van map-matching, worden geanalyseerd en
gebruikt om de afgelegde afstand op elk weggedeelte binnen een ononderbroken tijdsinterval te berekenen. Er
wordt een rit berekend die een reeks weggedeelten van verschillende wegen vertegenwoordigt die binnen één
enkele ononderbroken rit worden afgelegd, hetgeen leidt tot de opstelling van de tolmelding.
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Wanneer de RE op de White List staat, past het systeem de toepasselijke heffing toe, rekening houdend met
het geldende tarief voor elk weggedeelte, de rijrichting en het tijdstip om vervolgens de totale wegenheffing
die van toepassing is op de voltooide rit te berekenen. Dit is vergelijkbaar met het genereren van de factureringsgegevens zoals beschreven in de EFC-normen.
Voor elke voltooide rit of combinatie van ritten genereert het systeem een lijn op een aanslagbiljet. Dit biljet
bevat alle gegevens die nodig zijn om de gebruiker op de juiste wijze de kosten voor het gebruik van het tolheffingsnetwerk in rekening te brengen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
•
•
•
•
•
•

Uniek identificeerbare ID van de RE;
Details van de afgelegde reis, met inbegrip van de afgelegde afstanden op elk weggedeelte van elke
reis (gebruiksgegevens);
Tijdstip waarop de verschillende onderdelen van de reis zijn voltooid;
De rijrichting
De heffing die van toepassing is op de voltooide reis; en
Gegevens over de opbouw van de wegenheffing die van toepassing zijn op elk onderdeel van de voltooide reis.

Geregistreerde kilometers mogen nooit worden toegewezen aan een tariefzone met een tarief dat hoger is dan
het tarief van de eigenlijke tariefzone.
Geregistreerde kilometers mogen maximaal 4%39 (van de km) afwijken van de toewijzing aan een bepaalde weg
of zone, zonder evenwel voor overlappende kilometers te zorgen.

Detecteren van fraude met de positionering
De SP zal processen implementeren om frauduleus gebruik van de RE op te sporen en te voorkomen, in overleg
met het handhavingscentrum. Dergelijke processen kunnen o.a. zijn: cryptografische toegangscontrole, authenticatie, het gebruik van bewegingssensoren die de SP waarschuwen wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld maar het voertuig in beweging is, gegevensanalyse van de rit om onregelmatigheden op te sporen.
SP’s moeten de geschiktheid van hun fraudeopsporings- en preventieprocessen aantonen als onderdeel van
het test- en certificeringsproces.
De RE moet veilig zijn en in staat zijn om manipulatie op te sporen en aan de SP te melden.
De RE of RE-proxy combinatie moet functies hebben die opzettelijke verstoring van de correcte werking detecteren en dit melden aan de backoffice en aan de gebruiker. Dit omvat bijvoorbeeld, maar is niet beperkt tot,
spoofing, jamming, afscherming, manipulatie en opening.
De RE of RE-proxy combinatie van een gebruiker die fraudeert of onrechtmatig gebruik blijft maken van tolwegen, heeft de mogelijkheid om positiegegevens door te geven aan de backoffice om de frauduleuze gebruiker
te identificeren.

4.5 Inning en afdracht van de wegenheffing
4.5.1 Overwegingen
Factureren en innen
Het factureren en innen van de verschuldigde heffing heeft als technische implicaties dat de gewenste betaalmethoden moeten voorzien zijn, dat de heffing correct is, en dat de afdracht aan het Gewest correct verloopt.
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Cijfer gebruikt door Viapass

Uitrol van een systeem van wegenheffing: Technologie en handhaving (O1WP5/WP9)

Pagina 43 van 101

De SP’s nemen een hiermee verregaande verantwoordelijkheid voor de betaling van de tolgelden. Zij
nemen als het ware ten aanzien van het Gewest de betalingsverplichting voor hun gebruikers over.
Het Gewest kan hiertoe van bijvoorbeeld SP’s een bankgarantie vragen.
De SP’s worden verondersteld hun klanten minstens elke maand een gedetailleerd aanslagbiljet te
sturen, via het door de klant gekozen medium, bijv. post of e-mail.
Alle activiteiten die betrekking hebben tot het aanslagbiljet en de vordering (in- en uitgaand) dienen
gelogd te worden en raadpleegbaar te zijn. Ook alle activiteiten die plaatsvinden rondom de inning
van een aanslagbiljet, in het bijzonder de activiteiten die ondernomen worden in het kader van gedwongen invordering, dienen gelogd te worden en raadpleegbaar te zijn.

Value added Services
De Service Provider mag Value Added Services (VAS) voorzien, indien gewenst. Echter mag de betrouwbare werking van de heffingsfunctie niet verstoord worden door de VAS-dienst. Ook moet het
voor de gebruiker duidelijk zijn wat hij betaalt voor de wegenheffing, en wat voor de VAS.

4.5.2 Technische eisen
Facturatie
De SP genereert betalingsverplichtingen met factureringsgegevens voor zijn gebruikers.
De SP brengt zijn gebruikers kosten in rekening voor het gebruik van het tolnetwerk (via de door de gebruiker
gekozen betaalmethode voor de PSP), die in overeenstemming is met de betalingsverplichtingen.
De SP verstrekt zijn gebruikers een overzicht van de verschuldigde heffing waarin de details van het gebruik
van het tolnetwerk en de totale heffing zijn vermeld. Gebruikskosten zullen binnen de aangifteperiode zoals
die is vermeld op het aanslagbiljet afgeschreven worden van de rekening van de gebruiker.
De SP dient het totale heffingsbedrag afkomstig van alle heffingsplichtige gebruikers naar het Gewest over te
maken binnen de aangifteperiode. Om twijfel te voorkomen, is de SP aansprakelijk voor het overmaken van
het volledige bedrag van de heffing naar het Gewest, met inachtneming van de bovenstaande vereisten wat
betreft de Black List en White List, ongeacht of de SP in staat is om deze bedragen van zijn gebruikers terug te
vorderen.
De SP zal een bankgarantie of een ander financieel instrument, indien overeengekomen met het Gewest,
verkrijgen en in stand houden waarbij het bedrag gelijk is aan de gemiddelde waarde van de heffing die door
de SP elke maand wordt geïnd en waarop het Gewest een beroep kan doen in geval van niet-naleving van de
relevante bepalingen tussen het Gewest en de SP. Een overzicht van dit mechanisme wordt uitgewerkt in de
tolheffingsverklaring. De details worden opgenomen in de overeenkomst tussen het Gewest en de SP40.
Andere zaken, waaronder de betalingsfrequentie, verlate betalingen, kredietrisico en serviceniveaus, worden
eveneens in de tolgebiedverklaring vastgelegd en in contracten tussen de SP of de PSP en het Gewest overeengekomen.
Alle activiteiten met betrekking tot de inning moeten worden geregistreerd en raadpleegbaar zijn.
De PSP biedt zijn klanten verschillende betalingskanalen aan. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de
website en smartphone applicatie. Het is belangrijk om de juiste balans te vinden tussen de keuzevrijheid van
de gebruiker en de garantie dat inningskosten niet buitensporig hoog zijn; betalingen via de website zijn bijvoorbeeld aanzienlijk goedkoper dan betalingen per telefoon naar een callcenter.

40

Dit is mogelijk problematisch bij centrale mapmatching.
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Betalingen worden op correcte wijze aan de gebruiker toegekend op basis van het gebruik van het tolnetwerk
en, met inachtneming van eventuele vereisten voor het wissen of anonimiseren van gegevens, worden alle
betalingen door de SP bewaard en worden op verzoek van de gebruiker ontvangstbewijzen ter beschikking
gesteld.
Het gebruik van het tolnetwerk wordt aan de juiste gebruiker toegewezen en de gebruiker wordt het juiste
bedrag voor het gebruik van het tolnetwerk in rekening gebracht, binnen een door het Gewest te bepalen
termijn die in de tolgebiedverklaring41 wordt vermeld.
De SP zal met een bepaalde frequentie zijn gebruikers verklaringen van de verschuldigde heffing verstrekken
en in een format dat wordt gespecificeerd in de gebruiksvoorwaarden (terms and conditions).

Aanslagbiljet
De SP genereert elke maand een elektronisch aanslagbiljet van de verschuldigde heffing en stelt deze ter beschikking aan de gebruiker. De gebruiker kan zelf het detail niveau van het aanslagbiljet bepalen. In de tussentijd kan de gebruiker door in te loggen op zijn of haar account op zijn of haar persoonlijke webpagina een overzicht inzien van de tot dan toe afgeschreven bedragen en de bijbehorende geregistreerde kilometers per
(soort) tariefzone.
Het aanslagbiljet met de verschuldigde heffing kan op verzoek van de gebruiker op papier worden afgedrukt en
per post naar het adres van de gebruiker gestuurd worden.
Op het aanslagbiljet met de verschuldigde heffing wordt minstens het volledige bedrag van de heffing per
autoriteit vermeld, met een onderscheid tussen infrastructuur-, congestie- en externe kosten. Tevens wordt
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de kosten voor de diensten van de SP en de verschuldigde heffing.
Bovendien dient naast de samenstelling van de heffing het tijdstip en de locatie van de heffing te worden gespecificeerd, tenzij de gebruiker anders aangeeft.
Alle activiteiten met betrekking tot het genereren en verzenden van het gebruiks- en betalingsoverzicht worden geregistreerd en dienen raadpleegbaar te zijn.
Het aantal niet correct geadresseerde aangiften van de verschuldigde heffing bedraagt minder dan 0,01%42 per
jaar.

Validatie
Alle geregistreerde ritten moeten resulteren in een correct heffingsbedrag. Het periodieke, totale bedrag aan
heffingen mag nooit meer dan 0,01%43 afwijken van de daadwerkelijk heffing op basis van de geregistreerde
ritten. Alle activiteiten met betrekking tot validatie en verrijking moeten worden geregistreerd en geraadpleegd kunnen worden door de Coördinerende Instelling (CI) en Vlabel..

Value added Services
De SP kan naast zijn/haar hoofddiensten in het kader van de Vlaamse wegenheffing ook in andere Value Added
Services (VAS) voorzien. Eventuele Value Added Services dienen afzonderlijk van de heffing vermeld te worden.

Afdracht aan het Gewest
De SP maakt alle betalingen van de heffing over aan het Gewest binnen de afgesproken termijn.

41

De specificaties van de vereisten voor nieuwe tol-uitbaters liggen vast in de tolgebiedverklaring (het EETS domein statement), een officieel document waarin de reeds verspreide technische en andere vereisten officieel door de tolheffende
instanties gepubliceerd worden. Ieder toldomein dat actief wordt moet een dergelijk Domain Statement hebben. In Vlaanderen bestaan er momenteel twee: kilometerheffing voor het vrachtvervoer en Liefkenshoektunnel.
42 Verder te bediscussiëren in een concurrentiedialoog met de markt.
43 Cijfer gebruikt door Viapass
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4.6 Klantendienst
4.6.1 Overwegingen
De kernelementen van het EETS-marktmodel is een “end-to-end” systeem waarbij gebruikers in principe slechts één aanspreekpunt hebben: de SP. Gebruikers zijn vrij hun SP te kiezen, en hebben met
hem een privaatrechtelijke (contractuele) verhouding. De concrete invulling van deze verhouding kan
per SP verschillen. Gebruikers kunnen via hun SP (en dus via één contracts- en facturatieproces) aan
hun verplichtingen in alle EETS-toldomeinen voldoen.
De EETS Provider wordt ook verondersteld een (minimale) klantendienst te beheren voor de gebruiker, omdat het een belasting is die geïnd wordt. Dit omvat het uitvoeren van de relevante ondersteunende processen (klantenservice) voor de gebruikers die met hem een overeenkomst afsloten,
afhandeling van problemen met de werking van hun registratie-eenheden en/of smartphone applicaties, behandeling van vragen of klachten over facturatie, etc.

4.6.2 Technische eisen
De SP zal zijn gebruikers tijdig en nauwkeurig de verschuldigde heffing aanrekenen. Het aanslagbiljet bevat
details over het gebruik van de gebruiker.
De SP geeft de gebruiker de mogelijkheid om alle geregistreerde gegevens over hem of haar (dus ook de ruwe
reisgegevens) in te zien en op te slaan voor zijn of haar eigen administratie.
De berekening van de door de gebruiker verschuldigde bedragen wordt continu geactualiseerd en is voor de
SP en de gebruiker gemakkelijk toegankelijk op aanvraag.
De SP richt een klantenservice op en onderhoudt deze om betrokkenheid te tonen en klantcontact te kunnen
regelen, voor de PSPS via verschillende communicatiekanalen. Deze kanalen omvatten, maar zijn niet beperkt
tot, e-mail, website, telefoon en smartphone applicatie.
De SP ontwikkelt en implementeert toegankelijke en gedocumenteerde processen en procedures om gebruikers in staat te stellen klachten of geschillen aan de orde te stellen, waaronder een effectieve methode voor
het traceren, beheren, onderzoeken, oplossen en rapporteren van klachten en geschillen, voor de PSP via
verschillende communicatiekanalen zoals e-mail, telefoon, app of website.
De klantenservice en het accountbeheer omvatten de volgende diensten:
•
•
•
•

Het opzetten en beheren van accounts;
Het beheren van betalingen;
Informatieverstrekking; en
Beheren van vragen, klachten en geschillen, o.a. m.b.t. de RE en de berekende belasting.

De dienstverlening door de PSP aan de gebruiker vindt minimaal in de volgende talen plaats: Nederlands,
Frans, Engels en Duits.
De SP zal alle ondersteunende backoffice en administratieve middelen en/of diensten leveren die nodig zijn
om een volledige dienstverlening aan de gebruikers mogelijk te maken.
De SP zal de gebruiker accountbeheerdiensten aanbieden om hem/haar in staat te stellen zijn/haar eigen
accounts op een handige manier te beheren. Dit omvat het beschikbaar stellen van een platform, (en voor de
PSP meerdere platformen, inclusief website en smartphone-applicatie), dat de gebruiker in staat stelt om snel
en intuïtief de details van zijn/haar account te wijzigen.
Elke wijziging in het account van de gebruiker wordt hem of haar meegedeeld, voor de PSP via de communicatiemethode waaraan de gebruiker de voorkeur geeft. Onder een wijziging wordt een wijziging van de voorwaarden, aanvaardbare betalingsmethoden en/of factureringsfrequentie verstaan.
De SP zorgt ervoor dat alle accountgegevens van gebruikers te allen tijde accuraat en actueel zijn.
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4.7 Aanleveren van data door de SP aan het Gewest, het handhavingscentrum en de coördinerende instelling (CI)
4.7.1 Verkeersdata en data voor het beleid
Overwegingen
Alle SP’s zullen gevraagd worden hun positiedata en/of routedata aan te leveren aan het Gewest met
het oog op de beleids- en operationele werking door de Vlaamse overheid: verkeersmanagement,
verkeersinformatie, optimalisatie van verkeersmodellen, etc.
Het is belangrijk om onderscheid te maken naar de 3 doelen die het Gewest voor ogen heeft:
• De beleidswerking op korte, middellang en lange termijn
• Operationele werking
• Het realtime verkeersmanagement
Voor elk van deze doelen moet de gevraagde data (privacy) in evenwicht zijn met het beoogde doel.
Dat uit zich op de volgende aspecten:
• Kenmerken voertuig/eigenaar?
• GPS-punten of routes?
• Tracking? (Hoe lang volgen we dezelfde ID?)
• Aggregatie? (Wordt ieder detail gegeven of wordt de informatie geaggregeerd?)
• Hoe lang bewaren?
• Opvraagbaar bij SP of centraal bij Vlaamse Overheid?
In principe is deze data al tijdelijk beschikbaar in het Handhavingscentrum, maar deze kan niet zomaar voor andere toepassingen gebruikt worden dan de handhaving. Om ze te kunnen gebruiken
voor beleid en verkeersmanagement, is er een specifieke juridische omkadering nodig, die bijvoorbeeld kan geïnspireerd worden op de regeling voor ANPR-camera’s waar een specifiek decreet voor
werd opgesteld. Deze data moet wellicht geanonimiseerd worden, d.w.z. de gegevens dienen altijd
strikt ontdaan van privacygevoelige informatie te zijn. Dat wil zeggen dat de gegevens niet herleidbaar kunnen zijn naar individuele personen. Er kan bv. ook gebruik gemaakt worden van de kluis voor
persoonsgegevens. In elk geval moet door het Gewest op voorhand duidelijk gedocumenteerd worden welke data hoe lang bewaard wordt, en met welk doel.

Data voor het beleid
Het doel van deze data is om patronen in het verkeer op de langere termijn te analyseren, bv. ter
vervanging van het huidige Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Ook kan de data nuttig zijn voor
het in kaart brengen van sluiproutes, infrastructuurplanning, de milieurapportage naar EU, e.a.. In
deze zin overstijgt dit zelfs het beleidsdomein mobiliteit.
De data hoeft niet realtime beschikbaar te zijn. Er kan volstaan worden met een dagelijkse (of wekelijkse) rapportage van de gemapte routes. Maximaal dient dit alle data te omvatten om zo tegemoet
te kunnen komen aan toekomstig, heden nog niet bekend, onderzoekswerk. De opslag en het gebruik van deze data is evenwel onderworpen aan strikte regels. Deze data zou minstens weekpatronen moeten omvatten, de anoniem gemaakte routes moeten een week ‘volgbaar’ zijn.
Het niet-anoniem bewaren van de data maakt het mogelijk om ze te matchen met bevolkingsdata
om zo nog een beter beeld te krijgen van de verplaatsingpatronen (bv. bepaalde types gezinnen hebben bepaalde types verplaatsingspatronen), echter vergt dit een zware onderbouwing van de meerwaarde ervan.
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Een voorbeeld van mogelijk toepassingen is in het verleden al uitgewerkt voor de ANPR-camera’s.
Een soortgelijke uitwerking voor de data van de wegenheffing is zeker nuttig. Een voorbeeld van een
uitwerking ten behoeve van de emissie-inventaris lucht (EIL) is:
- Doel: rapportering naar EU van emissies door verkeer met onderscheid stedelijk/landelijk,
voertuigtype, netwerken
- Nodige data: verkeersvolumes, gemiddelde snelheid en variantie erop
- Aggregatieniveau:
- Geografische detail: wegvak
- Tijdsdetail: jaar
- Gebruikers: voertuigtype, euroklasse en/of CO2-uitstoot, brandstofklasse

Operationele werking
Het doel van deze data is verkeerstellingen mee overbodig te maken. Momenteel wordt deze data
aangekocht wanneer nodig, wat een kostelijke zaak is. Deze data wordt intensief gebruikt om bv.
kruispunten mee her in te richten, openbaar vervoer voorrang te geven en verkeerslichten af te stellen. Dit is gedetailleerde data op een lokaal niveau, waar afslagbewegingen en de precieze verdeling
over de dag en week zeer belangrijk zijn. De data is een jaar lang nuttig en kan dan vernieuwd worden.

Data voor realtime verkeersmanagement
Het gebruik van deze data omvat: verkeerslichten aanpassen aan aankomende drukte, parkeerbezetting wijken, verlichting dynamisch aanpassen aan drukte, filestaartbeveiliging, alert incidenten, reistijden, te ontwikkelen value added services, …
Dit gaat over realtime data. De frequentie hiervan is nog te bepalen. Dit hangt af van de vereisten
van het Gewest maar zal eerder over enkele seconden gaan.
Hierbij is het in het algemeen niet nodig om de kenmerken van de eigenaar te kennen.
Het is verder ook technisch moeilijk om gemapte data te eisen, omdat dit al een mapping zou veronderstellen, en dus tot mogelijk vertraging kan leiden. Ook verliest het Gewest hiermee mogelijk nuttige informatie omdat de mapping al verwerkte data is. Daarom is het aan te bevelen om GPS-punten
(geo-locaties) op te vragen.
De bewaartijd van de gedetailleerde data hoeft niet lang te zijn: bijvoorbeeld 2 dagen om op z’n
minst een 24-uurstructuur te hebben al naargelang de toepassing, omdat het om realtime toepassingen gaat. Ook hier is een zekere ‘volgbaarheid’ van hetzelfde voertuig nuttig, bijvoorbeeld om parkeerbezettingen mee te kunnen monitoren (auto’s kunnen soms meerdere dagen blijven staan).
Geaggregeerde data kan langer bewaard worden om tijdsreeksen te kunnen opstellen die nuttig
kunnen zijn voor het beleid.

Technische eisen
Gegevens met betrekking tot de voertuigpositie, de rijsnelheid, de informatie die nodig is om de verkeersdichtheid te bepalen en andere gegevens die door het Gewest kunnen worden opgevraagd voor verkeersmanagement en andere vervoersdoeleinden, worden geanonimiseerd en verzameld in een statistisch bestand.
De overige transactiegegevens worden binnen de met het Gewest overeengekomen termijn gewist.
De geanonimiseerde gegevens die nodig zijn voor verkeersmanagement doeleinden worden ten minste om
de vijf seconden44 gerapporteerd.
44

In de marktconsultatie werd door sommige deelnemers gewag gemaakt van 1 seconden als technische mogelijkheid.
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Gegevens met betrekking tot de routes, afslagbewegingen, snelheid en type voertuig die door het Gewest
kunnen worden opgevraagd voor operationele doeleinden, worden geanonimiseerd en verzameld in een
statistisch bestand. De overige transactiegegevens worden binnen de met het Gewest overeengekomen termijn gewist.
De geanonimiseerde gegevens die nodig zijn voor operationele doeleinden worden ten minste om de dag
gerapporteerd.
Gegevens met betrekking tot de routes, voertuigkenmerken en andere gegevens die door het Gewest kunnen
worden opgevraagd voor beleid, worden geanonimiseerd en verzameld in een statistisch bestand. De overige
transactiegegevens worden binnen de met het Gewest overeengekomen termijn gewist.
De geanonimiseerde gegevens die nodig zijn voor beleidsdoeleinden worden ten minste om de dag gerapporteerd.
Het anonimiseren/pseudonimiseren van de data gebeurt best op basis van een hashfunctie en niet op basis
van random-ID-generatie, zodat wordt voorkomen dat twee verschillende voertuigen éénzelfde ID krijgen
toegewezen.

4.7.2 Handhavingsdata
Alle SP’s zullen gevraagd worden hun positie- en/of routedata aan te leveren aan het handhavingscentrum met het oog op de handhaving. Deze data kunnen niet geanonimiseerd worden maar moet
gedetailleerde gebruikers- en verplaatsingsgegevens bevatten. De data dient niet real-time te worden aangeleverd, dit kan de dag nadien.
De data wordt slechts tijdelijk bijgehouden tot alle verificatie en/of boeteprocessen zijn afgerond.

4.7.3 Uitzonderingslijst (White List en Black List)
De SP moet instaan voor het beheren van hun deel van de Black List en White List. Dit omvat het
toevoegen of verwijderen van kentekens op de Black List en White List, en het onmiddellijk verzenden van deze informatie naar het handhavingscentrum45.

Technische eisen
Elke SP stelt een Black List op met (de hieronder opgesomde) relevante gegevens van alle bij de SP geregistreerde RE’s waarvoor de SP de heffing niet zal innen en niet aansprakelijk zal worden gesteld als gevolg van
het niet betalen door de gebruiker volgens de overeengekomen regeling, het niet betalen met door de gebruiker met geldige betaalmiddelen, frauduleus gedrag of andere dergelijke niet-naleving van de heffingsvoorwaarden.
Elke SP stelt een White List op met relevante details (zoals hieronder vermeld) van alle RE’s die zijn geregistreerd bij de Gebruikers van de SP voor wie de SP de heffing zal innen en aansprakelijk is voor de betaling
van de wegenheffing.
De Black List en White List bevatten de volgende informatie:
•
•
•
•
•

45

Uniek identificeerbare Registration Device ID;
Identiteit van de SP bij wie de gebruiker een account heeft;
De nummerplaat van het voertuig (de voertuigen) waaraan het kentekenbewijs is toegekend;
Voertuiggegevens, met inbegrip van voertuigklasse, Euro-emissieklasse en/of CO2-uitstoot; en
Andere dergelijke gegevens die nodig zijn voor de berekeningen op het aanslagbiljet en om het voertuig te kunnen identificeren.

En de entiteit verantwoordelijk voor de mapmatching.
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De SP zal:
•
•
•
•

Verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de vermeldingen m.b.t. zijn gebruikers op de Black List en
White List en deze regelmatig bijwerken;
Nieuw geregistreerde gebruikers onmiddellijk toevoegen aan de White List en gebruikers die hun account bij de SP hebben geannuleerd direct verwijderen van de White List; en
Niet conforme gebruikers onmiddellijk toevoegen aan de Black List en conforme gebruikers onmiddellijk (ook ’s nachts) verwijderen van de Black List.
De SP bezorgt zijn lijsten aan het Handhavingscentrum46.

Verdere controles van de uitzonderingslijsten kunnen worden uitgevoerd door de ontvanger en dergelijke
uitzonderingslijsten kunnen worden geweigerd als er fouten worden gevonden.
Indien het RE op de huidige White List staat en niet op de huidige Black List, genereert het systeem de facturatiegegevens voor ritten die worden uitgevoerd door het voertuig dat een RE bevat.
Wanneer een voertuig is geïdentificeerd als gebruik makend van het tolnetwerk terwijl de nummerplaat van
dat voertuig op een actuele Black List staat of niet op een actuele White List, zal het handhavingscentrum een
handhavingsmelding aanmaken met behulp van de passage melding van het voertuig.
Het handhavingscentrum zal tevens beschikken over een kijkfunctie.

4.7.4 Indicatoren
Alle SP’s en de EEP moeten datastromen en performantie-indicatoren (KPI’s) aan de coördinerende
instelling (CI) en Vlabel ter beschikking stellen.
•
•
•

46

Verschaffen van kijkfunctie aan coördinerende instelling en Vlabel in alle functionaliteiten en
datastromen van het systeem (continu toegang, via elektronische weg).
Ter beschikking stellen van gegevens aan de coördinerende instelling voor de controle van de
afdrachten en de naleving van de performantie-indicatoren (KPI’s).
Verlenen van medewerking aan coördinerende instelling bij periodieke audits.

En de entiteit verantwoordelijk voor de mapmatching.
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5 Technische functionaliteiten van het secundair systeem

5.1 Overwegingen
Visienota
In de visienota47 wordt het volgende gezegd met betrekking tot de technische aspecten van het secundair systeem:
•
•
•
•
•
•
•

Er wordt voorzien in een Primair en een Secundair systeem voor de Wegenheffing
Iedere gecertificeerde SP kan diensten aanbieden aan Gebruikers in het kader van het Primaire en/of het Secundaire systeem
De occasionele Gebruikers dienen verplicht gebruik te maken van het Secundair systeem voor
zover zij geen gebruik kunnen/wensen te maken van het Primair systeem
Het Secundair systeem kan tevens occasioneel toegepast worden indien een Gebruiker problemen ervaart met het Primair systeem.
Het Secundair systeem werkt op basis van e-Ticketing
Het gebruiksrecht wordt onmiddellijk na betaling van het e-ticket verworven. Pas na betaling
wordt de nummerplaat van het voertuig in de White List ingeschreven.
De heffingssystematiek van het Secundair systeem kan werken volgens eenvoudige principes,
waarbij de gemiddelde omvang van de heffing minimaal gelijk is aan, maar bij voorkeur hoger is dan, het Primair systeem. Hierbij moet gedacht worden aan een ticket dat geldig kan
zijn op een specifiek moment, traject en/of gedifferentieerd is naar voertuigkenmerken.

Keuzes
Het is duidelijk dat er ‘een’ terugvalsysteem nodig is voor gebruikers die
- een probleem ervaren met het systeem (door eigen toedoen, of door problemen met het primaire systeem48), of
- om eender welke reden niet willen gebruik maken van een kilometerheffing in het primair systeem.
Uit de marktconsultatie49 in het kader van dit onderzoek, bleek een secundair systeem inderdaad
wenselijk. Er werd wel op gewezen dat zoveel mogelijk gebruikers naar het primaire systeem moeten
gestuurd worden, wat eenvoudig in gebruik moet zijn.
Het is ook duidelijk dat dit secundair systeem geen apparatuur in het voertuig (zoals een gsm of ander toestel) moet vereisen.
Voor dit secundair systeem liggen een aantal opties open. Kortgezegd komen ze hierop neer:
1 Welk secundair systeem?
a. Een secundair systeem als volwaardig wegenheffingssysteem, toegankelijk voor alle gebruikers wanneer ze dit wensen, zoveel ze dit wensen.

47

Uitrol van een systeem van Wegenheffing Visienota Wegenheffing: uitgangspunten voor het stelsel, Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, 10.1.2018
48 In het geval er een probleem was met het systeem, kan eventueel een verminderd tarief voor het secundair systeem
worden voorgesteld. Voor de rechten en plichten van de gebruiker in het geval er een probleem is met het systeem van
wegenheffing verwijzen we naar het juridische luik van deze studie.
49 Marktconsultatie wegenheffing in januari 2019.
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b. Een systeem waarbij de gebruiker die niet gebruik heeft gemaakt van het systeem van de
wegenheffing zich regulariseert. Deze regularisatie is beperkt in de tijd. Bij deze optie
wordt het secundair systeem niet als een systeem van wegenheffing aanzien, maar als
een regularisatiesysteem.
2 Welke technologie en tariefmethodologie?
Dit is altijd een inboeksysteem. Dit kan bv via het internet, app of via ticketmachines die langs het
wegennet geplaatst zijn. Er wordt vertrouwd op een ANPR-handhavingssysteem om niet-betaling of
afwijkingen van het aangegeven gebruik te identificeren.
Mogelijkheden inzake tariefmethodologie:
a. Een secundair systeem waarbij de gebruiker een bedrag per tijdseenheid (bv. 24 uur) of
voor een vast aantal kilometer betaalt. De gebruiker meldt zich aan in het systeem en
koopt een elektronisch (dag of kilometer)ticket.
b. Een secundair systeem waarbij de gebruiker een bedrag per route betaalt. De gebruiker
meldt zich aan in het systeem en geeft aan van waar naar waar hij plant te rijden, én
langs welke route. Hij koopt vervolgens een routeticket waarop bepaalde toleranties/afwijkingen zullen zijn toegestaan.
3 Ook retroactief?
a. De gebruiker kan enkel voor of tijdens de rit de wegenheffing of regularisatie registreren
en betalen.
b. De gebruiker kan ook na de rit (bv. tot middernacht, binnen de 24 uur, binnen de week)
de wegenheffing of regularisatie registreren en betalen.

Afwegingen
De keuze hiervoor moet nog gemaakt worden en hangt af van diverse afwegingen. We lichten ze hier
kort toe in een afwegingskader.
Welk secundair systeem?

volwaardige wegenheffing

technische moge- Een geheel parallel circuit te ontwikkelijkheden en kosten len (SP, wetgeving, tarieven, …). Bestaat
quasi nergens als volwaardig parallel
systeem, maar er is veel ervaring met
vignetten als primair systeem.

regularisatie
Een parallel circuit te ontwikkelen voor
de regularisatie (wetgeving, tarieven,
…). Al ervaring met dergelijke systemen
bij LEZ, NMBS, etc.

De systeemkosten zijn goedkoper dan
De systeemkosten zijn goedkoper dan
voor het primair systeem. De customer
voor het primair systeem. De customer service kosten zijn vergelijkbaar met
service kosten is afhankelijk van hoe het deze van een wegenheffing.
systeem vorm gegeven wordt (vignet of
routeticket).

mogelijk opvangnet voor problemen in systeem

Secundair systeem als mogelijk opvang- Geen a priori opvangnet voor problenet voor problemen met het primair
men met het primair systeem.
systeem (bv. in opstartfase) kan enkel
op voorwaarde dat capaciteit en maturiteit secundair systeem dan wél voldoende groot is, wat niet evident is
(ticketautomaten, klantendienst, …).

keuzevrijheid

Gebruikers hebben de keuze uit secundair systeem en meerdere EETSproviders in primair systeem.

ervaring gebruikers Gebruikers zullen altijd van dit systeem

Gebruikers hebben de keuze uit meerdere EETS-providers in primair systeem,
of regularisatie als terugvaloptie.
Mogelijkheid om een beperking op te
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gebruik kunnen maken, desnoods elke
dag, aan hetzelfde tarief.

leggen in het aantal regularisaties per
jaar.
Mogelijkheid om verschillende tarieven
te hanteren naarmate men er meer van
gebruik maakt.

beleid

Compatibel met mogelijk toekomstig
vignet in Wallonië (waarbij een dagticket hiermee beter aansluit dan een
routeticket).

ongelijke behande- Gebruikers betalen verschillende tarieven voor dezelfde gereden km in het
ling50
systeem van wegenheffing (primair +
secundair).
Hoger tarief dan bij het primair systeem.

juridische kwalificatie

Welke technologie en
tariefmethodologie?51

Niet compatibel met mogelijk toekomstig vignet in Wallonië.

Iedereen in het systeem van wegenheffing betaalt dezelfde tarieven voor dezelfde route, tijdstip en voertuigtype.
Gebruikers die opteren voor een regularisatie, betalen ook een hoger tarief dan
bij een primair systeem, maar dit wordt
niet gepresenteerd als systeem voor de
wegenheffing.

Mogelijke herkwalificatie secundair
Geen specifieke eisen.
systeem naar boete t.g.v. de hoge tarieven, en door concordantie Tolrichtlijn.

(dag)ticket

technische moge- Technisch mogelijk, en er is veel ervalijkheden en kosten ring.
Customer service kosten te voorzien.

routeticket
Technisch mogelijk, en er is ervaring in
enkele landen, maar zeer weinig gebruikt. Er zijn apps in ontwikkeling (o.a.
Satellic, Axxès).
Wellicht meer customer service kosten
dan bij een (dag)ticket.
Wellicht meer problemen bij de handhaving door fouten bij de gebruikers.
Moeilijker om te handhaven door de
complexiteit bij het al of niet ongewild
afwijken van de route. Dit een probleem
dat intrinsiek verbonden is aan een
routeticket.

mogelijk opvangnet voor problemen bij gebruiker

Het is een praktische oplossing voor
Hoewel een dergelijke regeling goed
ongepland rijden voor een verscheiden- kan voor vrachtwagens met duidelijk
heid van gebruikerstypen.
omschreven routes en bestuurders die
gewend zijn aan een wegenheffing, lijkt
het onpraktisch voor gebruik voor het
grote publiek dat ofwel niet van tevoren
weet welke reis ze gaan maken en/of
die niet gewend zijn aan een wegenheffing.

50 Voor een grondige behandeling van deze en de andere juridische afwegingen verwijzen we naar het juridisch luik van
deze studie.
51 Een kilometerticket werd niet onderzocht
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gebruiksgemak

Eenvoudig voor occasionele gebruikers. Kan als gemakkelijker ervaren worden
dan een RE voor eenmalig gebruik door
Eenvoudig voor ‘digibeten’.
occasionele gebruikers.
Maar omslachtiger bij regelmatig gebruik (dus een incentive voor niet-meer
occasionele gebruikers om over te stappen naar primair systeem).
Moeilijker voor ‘digibeten’.
Moeilijker voor gebruikers die niet bekend zijn met de route die ze denken te
gaan rijden.

ervaring gebruikers Geen live tracking van gebruikers zoals
in primair systeem.
beleid

Geen live tracking van gebruikers zoals
in primair systeem, maar wel informatie
over route.

Gegevens kunnen niet gebruikt worden Gegevens kunnen amper gebruikt worvoor verkeersmanagement en amper
den voor verkeersmanagement en voor
voor beleid.
beleid.
Een dagticket zou kunnen aansluiten bij Een routeticket sluit niet aan bij de
de huidige voorkeur voor een jaarvignet huidige voorkeur van Wallonië voor een
van Wallonië m.b.t. een wegenheffing. wegenheffing.

ongelijke behande- Een tijdsgebaseerd vignet impliceert
een hoog equivalent aantal km (in conling52
gestiezone, tijdens spits).

Een afstandsgebaseerd routeticket
impliceert een tarief tijdens de spitsuren.

ongelijke behande- Mensen met een laag inkomen (die
ling
misschien eerder het secundair systeem
gebruiken) worden “gedwongen” een
hoger tarief te betalen.

Mensen met een laag inkomen (die
misschien eerder het secundair systeem
gebruiken) worden “gedwongen” een
hoger tarief te betalen, maar dit zal
lager zijn dan bij een dagticket.

juridisch

Ook retroactief?

Hoewel ze nog worden toegelaten, zijn Geen specifieke eisen.
tijdsgebaseerde vignetten niet in overeenstemming met het huidige Europese
wegenbelastingbeleid53, aangezien zij
de internalisering van externe kosten of
het beginsel dat de gebruiker betaalt
niet omvatten.

enkel voor of tijdens de rit

ook na de rit

technische moge- Geen specifieke eisen.
lijkheden en kosten

Beperkt moeilijker om de handhaving te
organiseren, die hierdoor met vertraging moet verlopen.

mogelijk opvangnet voor problemen bij gebruiker

Eventuele fouten bij de gebruiker kunnen door henzelf rechtgezet worden.

Eventuele fouten bij de gebruiker kunnen niet door henzelf rechtgezet worden.

52 Voor een grondige behandeling van dit onderwerp verwijzen we naar het juridisch luik van deze studie: hoofdstuk 3.2 in
WP7.
53 Dit moet verder worden geverifieerd wanneer de verwachtte nieuwe Tolrichtlijn wordt gepubliceerd.
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Merk op dat in elk geval alle systemen zullen moeten voldoen aan dezelfde GDPR-privacy eisen. Een
secundair systeem of regularisatie kan als “beter” gepercipieerd worden dan het primair systeem,
maar is het niet omdat aan dezelfde vereisten inzake GDPR-privacy moet voldaan worden.

Uitgangspunten
We gaan er in eerste instantie van uit dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van het primair
systeem. Dit primair systeem is in principe toegankelijk voor elke gebruiker door
• De mogelijkheid van apps toe te laten.
• Een (P)SP die (leen) RE kan voorzien.
Hiervoor is nodig dat de RE eenvoudig te verkrijgen én installeren is.
Voor gebruikers die om de een of andere reden niet gebruik maken van het primaire systeem van de
wegenheffing wordt aanbevolen het secundair systeem als volgt in te richten:
1 Welk secundair system? Een secundair systeem als volwaardige wegenheffing, toegankelijk
voor alle gebruikers wanneer ze dit wensen, zoveel ze dit wensen.
2 Welke technologie? Een terugvalsysteem waarbij de gebruiker een routeticket betaalt via aanmelding in het systeem.
3 Ook retroactief? De gebruiker kan ook na de rit (binnen de 24 uur) de wegenheffing registreren
en betalen.

Handhaving
Voor het secundair systeem wordt hetzelfde handhavingssysteem als voor het primaire systeem gebruikt (zie verder).

Registratie in het secundair systeem
Net zoals bij het primair systeem wordt het ticket administratief gekoppeld aan het kenteken van het
voertuig, dat door de gebruiker geregistreerd dient te worden bij de aanschaf van het ticket. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de controle van de correctheid van de registratie. Indien de gebruiker na betaling vaststelt dat hij een fout heeft gemaakt, kan hij dit via de helpdesk van de PPSP
laten herstellen.
Voor de registratie in het secundair systeem moeten ook fysieke servicepunten voorzien worden.
Deze servicepunten moeten komen op strategisch gekozen posities langs de grenzen van Vlaanderen,
maar ook verspreid over Vlaanderen zelf. Zo’n servicepunt kan bestaan uit een automaat, of een pc,
al of niet met assistentie van personeel, in bijvoorbeeld een tankstation, gemeentelijk centrum, supermarkt, postkantoor.
Het aantal servicepunten kan geschat worden op basis van het Franse Ecotaxe project, waar 3 servicepunten werden voorzien per 100 km betolde weg. Dat resulteert in 1.964 servicepunten bij een
heffing op het gehele Vlaamse wegennet, die dus vooral aan de grenzen en op drukke plekken zullen
moeten komen. Dit is 1 servicepunt per 6 km2, of ook 6,5 servicepunten per gemeente in Vlaanderen.
Merk op dat in het Duitse Maut systeem voor vrachtwagens om de 12 km een servicepunt werd
voorzien. Dit zou leiden tot 5.935 machines voor Vlaanderen, wat ons onrealistisch veel lijkt.

5.2 Tarieven
De tarieven voor het secundair systeem hangen samen met de tarieven in het primair systeem. Omdat het om een belasting gaat, moete de tarieven in principe hetzelfde zijn. Echter, door de aard van
het secundair systeem kunnen er evenwel verschillen optreden. Zo zal er bij een routeticket een
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marge moeten worden ingebouwd voor routewijzigingen, en kan niet zo gemakkelijk onderscheid
gemaakt worden tussen spitsuren en daluren.
Tijdstip
Voor de differentiatie van het tarief naar het tijdstip van de dag kan een oplossing gezocht worden
in tickets met een gemiddeld tarief (maar dit heeft als nadeel dat men dan in de spits goedkoper kan
rijden via het secundair systeem dan via het primair system) of in tickets die slechts een bepaalde
periode van de dag geldig zijn (maar dat zullen gebruikers als moeilijk ervaren, met mogelijk meer
overtredingen, en problemen in de handhaving). Als oplossing stellen we voor om voor een routeticket automatisch een spitsuur te rekenen, hierdoor zit men aan hogere bedragen dan voor het primair tarief, wat het ontradend effect van het secundair systeem kan versterken.
Wegtype
Ook voor het wegtype kan dezelfde redenering worden opgebouwd, en betaalt men steeds voor de
kortste route (in afstand) aan het duurste tarief. Zo is er ook een ‘marge’ voor kleine fouten in de
route opgenomen. De kortste route (in afstand) is de enige parameter die relatief gemakkelijk eenduidig gedefinieerd kan worden.
Een voorbeeld is de route van Duffel naar Planckendael, die volgens Google Maps langs 3 wegen kan.
De kortste route is 15 km terwijl de langste, langs de snelweg, 22,6 km is.

Voertuigtype
Het is vrij eenvoudig om met een dagticket of routeticket een onderscheid te maken naar type voertuig en milieuklasse, waarbij de registratie op dezelfde manier verloopt als voor het primair systeem.
Gebruikers die kun euroklasse niet kunnen of wensen kenbaar te maken betalen het duurste tarief.
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Systeemkosten
Een routeticket zal ook meer administratie teweegbrengen voor afhandeling e.d. dan een vignet. Dit
mag ook worden doorgerekend.
Rekenvoorbeeld
Veronderstel dat het scenario 4a (budgetneutraal) met congestiezones (CZ) en korte spits54 in voege
is in het primair systeem. De tarieven hieronder gelden voor een gemiddelde personenwagen. Deze
tarieven kunnen dus nog variëren naar voertuigtype en euro-emissieklasse.
Tabel 2: Tariefscenario 4a met congestiezones (CZ) en korte spits, uit het primair systeem

Scenario 4a
HW
GW
LW

CZ_klein
Spits
Dal
0.12 €
0.01 €
0.11 €
0.04 €
0.10 €
0.03 €

Rest van Vlaanderen
Spits
Dal
0.08 €
0.01 €
0.05 €
0.02 €
0.04 €
0.02 €

Voor de eerder besproken route Duffel - Planckendael kunnen we dan het volgende berekenen, in de
veronderstelling dat er geen congestiezones worden ingereden. Merk op dat dit nog maar een deel
van alle mogelijkheden is, er zijn bv. nog meer routes en combinaties van tijdstippen, en er is geen
rekening gehouden met eventuele congestiezones (met uitzondering van het laatste voorbeeld).
- 13 km langs gewestweg (GW) + 2 km langs gemeenteweg (LW) tijdens het daluur buiten congestiezone
- 13 km langs gewestweg (GW) + 2 km langs gemeenteweg (LW) tijdens spitsuur buiten congestiezone
- 11 km langs snelweg (HW) + 6,6 km langs gewestweg (GW) + 5 km langs gemeenteweg (LW)
tijdens het daluur buiten congestiezone
- 11 km langs snelweg (HW) + 6,6 km langs gewestweg (GW) + 5 km langs gemeenteweg (LW) tijdens het spitsuur buiten congestiezone
- 15 km langs duurste wegtype (HW in dit geval) tijdens het spitsuur in congestiezone (de duurste
weg tijdens de duurste tijd op de kortste route)
De resultaten zijn te vinden in onderstaande tabel
Tabel 3: Voorbeeld berekening tarief secundair systeem voor scenario 4a met korte spits voor een route DuffelPlanckendael die geen congestiezones doorkruist

dal
korte route
geen CZ
HW
GW
LW

54

0.01 €
13 0.02 €
2 0.02 €
0.35 €

spits
korte route
geen CZ

dal
spits
spits
lange route
lange route
duurste weg = HW
geen CZ
geen CZ
CZ
0.08 €
11 0.01 €
11 0.08 €
13 0.05 €
6.6 0.02 €
6.6 0.05 €
13
2 0.04 €
5 0.02 €
5 0.04 €
2
0.77 €
0.37 €
1.42 €

0.12 €
0.12 €
0.12 €
1.86 €

Zie rapport WP4 voor een uitgebreide beschrijving van de scenario’s en effecten.
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Het tarief in het secundair systeem voor dit routeticket zou dus 1,86 € zijn. Hierbij komen dan nog
administratiekosten, die op dit moment moeilijk te berekenen zijn. Een mark-up van 10 of 20% lijkt
fair.
Conclusie
Een tariefmethodologie voor een routeticket in het secundair systeem zou als volgt kunnen luiden:
•
•
•

•

Neem het toepasselijke voertuigtype en euro-emissieklasse (indien niet gekend: het duurste)
Neem de afstand van de kortste route
Vermenigvuldig de afstand met het duurste tarief voor het betreffende voertuig (spits, congestiezone, snelweg). Er moet nog nader onderzocht worden, o.a. op juridisch vlak, of de congestiezone en de snelweg wel in rekening gebracht kan worden. Op basis van de mapmatching is dit
technisch mogelijk.
Voeg een mark-up voor de systeem- en administratiekosten toe.

5.3 Technische eisen
Set up
De PSSP55 ontwikkelt en onderhoudt een secundair systeem voor de betaling van de heffing.
Het secundaire systeem voorziet in de betaling van de heffing op basis van specifieke ritten van de gebruiker.

Registratie
Wanneer de SP het secundaire systeem levert, zal de SP een reeks kanalen ter beschikking stellen, waaronder
een website, app en telefoon, via welke de gebruiker zich kan registreren voor het betalen van de heffing.
De registratie voor het secundaire systeem moet eenvoudig en intuïtief zijn en een minimaal aantal stappen
vereisen van de gebruiker. Registratie dient beschikbaar te zijn in meerdere talen die in overleg met het gewest
worden vastgesteld, maar tenminste in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.
De gebruiker is verplicht de volgende informatie te verstrekken bij de registratie voor de heffing via het secundaire systeem:
•
•
•

•

Gegevens over de door de gebruiker gekozen betaalmethode;
Gegevens over de vereiste periode waarvoor de heffing vereist is;
Gegevens van het voertuig, met inbegrip van de nummerplaat, het merk en model van het voertuig,
de voertuigklasse en de Euro-emissieklasse en/of CO2-uitstoot. Waar mogelijk voert het systeem automatisch de gegevens van het voertuig in op basis van de nummerplaat. De gebruiker is verplicht deze gegevens te valideren; en
Alle andere informatie die nodig is voor de toepassing van de heffing.

Het secundaire systeem genereert bestanden ("Secundair Systeemgebruiksbestanden") met informatie over
het gebruik van het tolnetwerk door de gebruikers van het secundair systeem, inclusief de hierboven genoemde informatie. Dit wordt gegenereerd in een format dat nog nader overeen te komen is met het handhavingscentrum en het Gewest.
De gebruiksbestanden van het secundaire systeem worden naar het handhavingscentrum gestuurd met een
nog nader overeen te komen frequentie, zodat het handhavingscentrum kan bepalen of er mogelijk sprake is
van een overtreding.
De gebruiksbestanden worden tevens in een geanonimiseerde vorm aangeleverd aan het Gewest voor gebruik
in het kader van beleid en operationele werking.

55

De PSSP kan ook het Gewest zijn, afhankelijk van de keuze m.b.t. het marktmodel.
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Het anonimiseren/pseudonimiseren van de data gebeurt best op basis van een hashfunctie en niet op basis
van random-ID-generatie, zodat wordt voorkomen dat twee verschillende voertuigen éénzelfde ID krijgen
toegewezen.
Indien de gebruiker nalaat de juiste voertuiggegevens in te voeren, zal de handhavingsapparatuur dit opsporen
met de mogelijkheid dat de gebruiker een tolovertreder blijkt te zijn.

Betaling
Voor het secundair systeem worden minimaal de volgende betaalmiddelen aanvaard:
•
•
•
•
•

•

Credit card;
Debetkaart of tankkaart;
Automatische incasso;
Prepaid card;
Digitale portefeuille, bv. PayPal, Apple Pay, Google Wallet;
Cash (in minstens een gedeelte van de verkooppunten).
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6 (Extra) technische eisen voor de PSP

De PSP levert end-to-end diensten aan de Gebruikers die gelijkaardig zijn aan de diensten zoals aangeboden door de EETS Providers, maar ook bepaalde additionele “universele” diensten omvatten
(zoals bepaald in de overeenkomst met de coördinerende instelling).
De belangrijkste taak van de PSP is het (verplicht) afsluiten en beheren van een overeenkomst met
gebruikers die er niet in slagen een overeenkomst af te sluiten met een andere EETS Provider.
In dit hoofdstuk worden de extra taken en technische eisen voor de PSP beschreven, die nog niet in
hoofdstuk 4 (Technische functionaliteiten van het primair systeem) of 5 (Technische functionaliteiten
van het secundair systeem) zijn inbegrepen.
Deze taken impliceren een aantal extra eisen:
- Eisen aan het openstellen van de registratie en installatie van de RE, en aan de RE zelf
- Eisen aan de klantendienst
- Eisen aan de opzet en tijdige opstart van het systeem

6.1 Extra eisen aan het openstellen van de registratie en installatie van de
RE voor alle gebruikers
De extra eisen voor de PSP zijn met betrekking tot de registratie en installatie van de RE, samengevat:
•
•
•

•

Het inrichten van voldoende servicepunten zodat iedereen redelijkerwijs bediend kan worden.
Ook service bieden in het buitenland en aan de grenzen, meertalig.
De RE moet verplicht werkbaar zijn op alle voertuigen. Waar de EETS Provider zich kan richten op
een bepaald publiek (bv. motorrijders of bedrijfswagens), kan de PSP dat niet.
Daartegenover mag de PSP de diensten aan de gebruiker stopzetten bij het ontbreken van gegarandeerde betaalmethoden (bijvoorbeeld geen krediet op kredietkaart, uitputting van het voorschot).
Eisen naar beschikbaarheid van verschillende betalingsmiddelen, communicatiemiddelen en
talen

Technische eisen
Registratie en betaalmiddelen
De PSP moet accounts verstrekken aan alle gebruikers die een account aanvragen, inclusief gebruikers die eerder zijn geweigerd door andere SP’s. In het geval dat een gebruiker een kredietrisico dreigt te lopen of anderszins het risico loopt de vereiste heffing niet te betalen, kan de PSP deze gebruikers verplichten om de heffing
vooraf te betalen of andere maatregelen te treffen zoals overeengekomen met het Gewest om ervoor te zorgen dat de Gebruikers niet in gebreke blijven met hun betalingsverplichtingen.
De PSP aanvaardt minimaal de volgende betaalmiddelen:
•
•
•
•
•
•

Credit card;
Debetkaart of tankkaart;
Automatische incasso;
Prepaid card;
Digitale portefeuille, bv. PayPal, Apple Pay, Google Wallet;
Cash (in alle verkooppunten).
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De PSP dient de registratie en betaaldiensten ten minste aan te bieden in België en de omringende landen. Tot
deze landen behoren ten minste België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg.

Servicepunten
Alle gebruikers kunnen (eventueel) tegen betaling van een borg en het voorleggen van een gegarandeerde
betaalmethode een RE verkrijgen in een servicepunt. De RE’s kunnen, indien verder gebruik niet noodzakelijk
is, ook weer worden ingeleverd bij de servicepunten. Servicepunten zijn ingericht binnen België, maar ook op
strategisch gekozen posities langs de grens van Vlaanderen zodat Waalse, Brusselse en buitenlandse Gebruikers voor het binnengaan van Vlaanderen een RE hebben kunnen verkrijgen.
•
•
•
•

Alle gedefinieerde niet-fysieke registratiekanalen zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.
Alle niet-fysieke kanalen zijn met een betrouwbaarheidspercentage van 98% gedurende 24 uur per
dag en 7 dagen per week beschikbaar.
De waarschijnlijkheid dat 2 of meer kanalen tegelijk uitvallen zal lager zijn dan 0,03%.
In geen geval zullen alle kanalen tegelijk niet beschikbaar zijn.

Servicepunten:
•
•

•

Op alle inkomende snelwegen naar Vlaanderen dient minstens één verkooppunt te worden ingericht
waar een RE kan worden verkregen.
Op de andere buitenlandse/Brusselse/Waalse toegangswegen naar Vlaanderen dienen genoeg servicepunten te zijn zodat gebruikers nooit meer dan 10 kilometer of 10 minuten hoeven om te rijden om
een RE te verkrijgen
Na het verlaten van Vlaanderen dienen gebruikers hun RE te kunnen inleveren bij servicepunten
waarbij ze nooit meer dan 10 kilometer of 10 minuten hoeven om te rijden.

RE
Het RE werkt in alle voertuigen die onderworpen zijn aan de heffing.
De PSP is ervoor verantwoordelijk dat ieder servicepunt te allen tijde een voldoende voorraad aan RE’s heeft
om aanvragen te bedienen.
De RE moet gevoed kunnen worden via een sigarettenaansteker aansluiting en tevens over voldoende oplaadbare batterijvoeding beschikken zodat een onderbreking van 24 uur van de vaste voeding niet leidt tot niet
meer functioneren van de RE tijdens de onderbreking en in geen geval invloed heeft op het functioneren van
de RE na de onderbreking.

6.2 Extra eisen voor de klantendienst
Overwegingen
De PSP zal strengere eisen opgelegd krijgen in verband met de klantendienst, omdat elke gebruiker
die niet tevreden is met de EETS Providers, of niet kan werken met een EETS Provider hier verplicht
gebruik van moet maken.
De PSP dient ook een vlotte meertalige omgeving te voorzien voor de niet-Nederlandstalige gebruikers. Ook de klantendienst dient meertalig te zijn. Voor de te gebruiken talen wordt o.a. rekening
gehouden met de taalwetgeving en grootste taalgroepen van gebruikers.
Volgende technische eisen geven een beeld van zulke klantendienst. De details zijn verder te bediscussiëren in een concurrentiedialoog met de markt.
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Technische eisen
De PSP biedt ten minste de volgende kanalen voor de klantendienst: website, app, telefoon en e-mail.
De PSP biedt de mogelijkheid om telefoongesprekken op te nemen met de helpdesk.
De klantendienst wordt ten minste in het Duits, Engels, Frans en Nederlands verleend.
De klantendienst is 24/7 bereikbaar via een callcenter, e-mail, een website en via een chatfunctie.
De klantendienst is bereikbaar vanuit België en alle buurlanden via een gratis telefoonnummer en heeft hetzelfde internationale 00800-nummer voor al deze landen.
De telefoon- en website menu’s van de klantendienst bevatten een functie waar een niet-functionerende RE
24/7 kan worden gemeld.
De contactgegevens moeten duidelijk worden vermeld op alle correspondentie met gebruikers, en eveneens
op de website, in e-mails en op de RE (indien deze verstrekt wordt door de PSP).
De website moet voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), versie 2.0. De login moet voldoen aan de Europese veiligheids- en privacy-voorschriften en -richtlijnen.
De cumulatieve responstijd mag in 90% van de communicatie niet langer zijn dan 60 seconden en voor ten
minste 99% niet langer dan 120 seconden. Deze tijd geldt voor de periode voordat de beller daadwerkelijk in
contact is met de juiste PSP-medewerker (de medewerker die zijn of haar probleem kan oplossen). De tijd
waarin moet worden doorverbonden wordt daarom meegerekend in de maximale responstijd.
Een gebruiker die een niet-functionerende RE wil melden krijgt voorrang. Hiervoor kan een apart, gratis 00800nummer worden ingesteld. De cumulatieve wachttijd voor een dergelijk contact mag niet meer dan 30 seconden bedragen.
Het percentage onopgeloste telefonische contacten moet minder dan 0,5% bedragen, gemeten over het totale
aantal telefonische contacten per maand.
De website moet 99,5% van de tijd tussen 08.00 uur en 20.00 uur en 98% van de tijd buiten deze periode, gemeten op maandbasis, beschikbaar zijn.
Gesprekken mogen niet worden geblokkeerd door verzadiging.
Het percentage stopgezette telefonische contacten bedraagt minder dan x% van het totale aantal telefonische
contacten, ongeacht het percentage contacten dat in de wacht wordt gezet.
In de eerste 6 maanden komt "x" overeen met: 8%, na 1 jaar: 5%, na 2 jaar: 3%.
Elk contact - ongeacht het kanaal - wordt geregistreerd in een relatiebeheersysteem.
Elke vraag of probleem van een gebruiker moet een lognummer worden toegewezen en worden geregistreerd.
In het geval van e-mailcontact of verzoeken die via de website worden ingediend, ontvangt de verzender een
ontvangstbevestiging met vermelding van de verwachte responstijd.
Het aantal vragen of problemen opgelost binnen de eerste oproep bedraagt x% of meer. Dit geldt voor contacten per telefoon, e-mail en post. X komt overeen met 60% in het eerste jaar, 70% in het tweede jaar en 80% in
het derde jaar.
Telefonische contacten moeten in 80% van de gevallen binnen 180 seconden voltooid zijn.
In het geval van contact via de mail of andere digitale communicatiemiddelen moet het verzoek van de gebruiker binnen 1 werkdag, inclusief de bijbehorende informatie hierover, worden afgehandeld of in het proces van
afhandeling zijn.
Voor veel gestelde vragen en problemen zullen belscripts of Intelligente Voice Response Systemen beschikbaar
zijn om de klant optimaal te helpen.
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Zodra de vraag of het probleem van de gebruiker is opgelost, wordt hem of haar gevraagd of zijn of haar vraag
naar tevredenheid is beantwoord. De klanttevredenheid wordt maandelijks geëvalueerd op basis van deze
gegevens.
De kosten voor het bewaken van de klanttevredenheid komen voor rekening van de PSP. Aan het einde van
een telefoongesprek krijgt de gebruiker de mogelijkheid om doorgestuurd te worden naar een klanttevredenheidsenquête (geautomatiseerd). Een gebruiker die via mail of andere digitale communicatiemiddelen contact
heeft opgenomen, krijgt de benodigde informatie om een website te bezoeken waar hij of zij een klanttevredenheidsenquête kan invullen. De PSP neemt voldoende maatregelen om de kwaliteit en betrouwbaarheid van
de gegevens te waarborgen.
De volgende punten worden gemeten op een schaal van 1-10 en moeten met een minimumscore van 7 kunnen
worden beoordeeld:
•
•
•
•
•
•

Algemene klanttevredenheid
Klantvriendelijkheid
Kennis van de medewerkers
Snelheid en efficiëntie
Efficiëntie van computer/telefoonsysteem
Gebruiksvriendelijkheid van de website, telefoonsysteem

Het aantal klachten dat via de klantenservice binnenkomt moet minder dan 1.000 klachten per 100.000 geregistreerde contacten bedragen.
De klantenzorg monitort de benodigde personeelsbezetting gedurende een periode en houdt hiermee rekening
met het opstellen van de personeelsplanning.
Dit geldt in het bijzonder voor het personeel dat is belast met het beantwoorden van telefoongesprekken en emails.
De bereikbaarheden en reactietijden van callcenters en computersystemen worden bewaakt.
De PSP ontwikkelt een bestuurs- en escalatiemodel op zodanige wijze dat incidenten, kwaliteitsvragen en voorgestelde verbeteringen snel en efficiënt kunnen worden afgehandeld.

6.3 Extra eisen bij de opzet en tijdige opstart van het systeem
De PSP moet bij de start van de wegenheffing klaar zijn met een functionerend en getest systeem dat
in principe alle potentiële gebruikers moet aankunnen. Dit is een zware eis voor een nieuw systeem
(kilometerheffing lichte voertuigen), op alle wegen, in een gebied met een dicht wegennet, een zeer
hoog aantal gebruikers, waarvan bovendien veel buitenlandse gebruikers.
Zoals in hoofdstuk 3.5 gezegd, en ook door de deelnemers van de marktconsultatie gesuggereerd, is
het aan te bevelen om het systeem gefaseerd in te voeren.

Technische eisen
Opstart
De backoffice moet uiterlijk zes maanden voor de geplande inbedrijfstelling gedeeltelijk operationeel zijn om te
kunnen beginnen met het testen van de subsystemen.
De backoffice moet uiterlijk twee maanden voor de geplande inbedrijfstelling volledig operationeel zijn om het
end-to-end systeem en de acceptatietests uit te voeren.

Capaciteit
Het systeem van de PSP wordt opgezet om het volgende te verwerken:
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•
•
•

Transacties voor 15 miljoen gebruikers;
40 miljard geregistreerde kilometers per jaar;
210 miljoen geregistreerde kilometers per dag.

Technologie
Het systeem omvat alle technische componenten die nodig zijn om de wegenheffing te leveren, inclusief RE’s,
het gebruik van het mobile netwerk, de backofficesystemen, de handhavingsapparatuur en de interfaces.
Elk van deze componenten bestaat uit verdere subcomponenten en modules die op verschillende manieren
gecombineerd kunnen worden om de dienst of het element van de dienst waarvoor een organisatie (zoals een
SP) verantwoordelijk is te leveren.
Het systeem moet voorzien in de integratie van alle technische componenten die nodig zijn om de levering
van de diensten mogelijk te maken en moet alle interfaces omvatten die nodig zijn om de diensten te leveren.
Het systeem moet configureerbaar, modulair, flexibel en uitbreidbaar zijn zodat veranderingen in de vraag, in
het tolnetwerk en in de tariefstructuur en andere veranderingen, kunnen worden verwerkt zonder dat hierbij
grote veranderingen nodig zijn in de onderliggende gegevensstructuur, de software en/of grote updates van
het systeem en dat zonder extra kosten voor het Gewest.
Het systeem moet voldoen aan de architectuurnorm ISO 17573:2010 (Systeemarchitectuur voor voertuiggerelateerde tolheffing op voertuigen).
De uitwisseling van informatie tussen backofficesystemen moet in overeenstemming zijn met ISO 12855.
Het systeem moet voldoen aan ISO-norm 14001:2015 (Milieubeheer).

6.4 Value Added Services (VAS)
Naast bovenstaande taken, moet de PSP ook instaan voor het opvolgen en sturen op ontwikkelingen
van Value Added Services.
Dit omvat
Toelaten van VAS-diensten van de overheid op zijn platform (zowel in backoffice als op registratie-eenheden en/of smartphone applicaties), tegen vergoeding.
• Ontwikkelen van VAS-diensten op vraag van de Vlaamse overheid, dit tegen vooraf afgesproken standaardtarieven.
Omdat nog niet gekend is welke VAS van toepassing zullen zijn, moet de PSP zoveel mogelijk werken
met een open systeemarchitectuur.
•
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7 Handhavingscentrum

7.1 Inleiding
De handhaving moet noodzakelijkerwijs bij een centraal punt liggen, omdat er in een EETS-systeem
meerdere SP’s kunnen zijn waarvan de routedata met cameradata moet vergeleken worden. De
handhaving (inclusief handhavingsdiensten) gebeurt door het Vlaamse Gewest in samenwerking met
een EEP (zie volgend hoofdstuk 8). In WP3 van deze studie wordt voorgesteld dat Vlabel deze rol
opneemt.
De handhaving zal in de eerste plaats kunnen op basis van camerabeelden van nummerplaten
(ANPR-camera’s), na voorsortering door een computeralgoritme en vervolgens beoordeling door een
ambtenaar. Deze beelden (van alle passerende voertuigen) worden vervolgens vergeleken met de
data van de SP’s. Deze omvatten noodzakelijk alle ritten van alle voertuigen (routedata).
Voor elk camerabeeld van een nummerplaat moet worden gecheckt of het een voertuig betreft dat
de wegenheffing betaald heeft, in het primair of secundair systeem. Zonder deze gegevens is handhaving onmogelijk, want er is geen enkele andere manier om te controleren of elk voertuig de wegenheffing betaalt dan door steekproeven van camera’s te verifiëren met de routedata.

7.2 Handhavingsstrategie
Taken en keuzes
handhaving is een essentieel component in het draagvlak voor wegenheffing. Handhavingssystemen
zijn noodzakelijk om gebruikers die niet betalen te vatten. Systemen moeten worden geïnstalleerd
die misbruik detecteren en voldoende informatie verzamelen om de identiteit van de eigenaar te
achterhalen en alsnog betaling af te dwingen.
Hoewel dit document de nadruk legt op de technische aspecten van handhaving, moet er op gewezen worden dat het verbeteren van naleving van de wegenheffing ruimer is dan dat. De nalevingsstrategie moet een mix van voorlichtingscampagnes omvatten via een groot aantal verschillende
media, zoals internet, radio, kranten, infoborden langs de wegkant, signalisatie etc. Ook gerichte
campagnes tijdens bv. de zomerperiode kunnen nuttig zijn.
Door handhavingsmaatregelen te nemen tegen gebruikers die niet betalen, kan de meerderheid van
niet-conforme gebruikers in de loop van de tijd compliant worden, waardoor op zijn beurt de noodzaak voor handhaving vermindert.
Handhaving valt uiteen in de volgende taken:

1. Gebruikte het voertuig het primair systeem?
o Heeft het een RE56?
o Hoort die RE bij het voertuig?
o Werkt de RE57? (juist aantal km, tijdstip, positie, route, …)
2. Gebruikt het voertuig het secundaire systeem?
56

Bij de kilometerheffing vrachtwagens in België kan het niet hebben van RE leiden tot een boete van 800 euro i.p.v. 500
euro.
57 Indien de RE niet werkt bij de kilometerheffing vrachtwagens in België, is hier een vrijgestelde periode lopende om zich in
orde te stellen. Men dient de SP te contacteren en kan men 3 uur krijgen om een nieuwe RE te gaan halen. Gedurende die 3
uur krijgt men in principe geen boete.
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3. Betaalt het voertuig de correcte wegenheffing? Staat het voertuig/RE correct geregistreerd/ingesteld
o Juiste nummerplaat?
o Juiste gewichtsklasse, juiste emissieklasse, …?
o Uitzondering (indien dit van toepassing zou zijn)?
4. Zijn alle betalingen correct verlopen? Staat het voertuig op een ‘black list’?

ANPR-camera’s
De handhaving zal grotendeels gebeuren door ANPR-camera’s, gevolgd door beeldherkenning en een
koppeling met een database (voertuigendatabank, betalingen). ANPR is de meest kosteneffectieve
technologie hiervoor, en is de laatste jaren sterk geëvolueerd in accuraatheid en snelheid waardoor
free-flowmetingen over meerdere rijstroken geen probleem meer vormen.
De keuze voor het handhavingssysteem is wezenlijk een vraagstuk over efficiëntie: hoeveel middelen
stoppen we in een systeem voor hoeveel opbrengsten? Zo heeft bv. Stockholm besloten om buitenlanders gratis te laten rijden omdat de moeite die moet gestoken worden om hen te doen betalen
groter is dan de opbrengsten ervan – zowel in termen van geld als van verbeterde doorstroming of
luchtkwaliteit.
Vanuit de gebruiker gezien is het de moeite om zwart te rijden zodra de (gepercipieerde) pakkans
vermenigvuldigd met de boete kleiner is dan de heffing. Dit is in sommige stedelijke parkeerzones in
Vlaanderen het geval en moet vermeden worden.
Gezien het wegennet 70.000 km lang is, is het onmogelijk om op elke hoek van de straat een camera
te plaatsen. We kunnen ook niet elke kilometer bewaken met Mobile Enforcement Units. Daarom
moeten we ervoor zorgen dat de gepercipieerde pakkans voldoende hoog is om ontduiking te ontmoedigen. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat het niveau van boetes in verband met handhaving eerlijk is, maar ook hoog genoeg is om herhaling te voorkomen. Als de straffen te laag zijn, accepteren gebruikers mogelijk de kans dat ze de boete betalen als ze worden gepakt. Omgekeerd, als
het niveau te hoog is, kan het publiek de boete als onevenredig en overdreven hard ervaren, en dit
kan leiden tot reputatieschade voor de wegenheffing en zelfs tot burgerlijke ongehoorzaamheid58.
Welke, waar en hoeveel camera’s moeten voorzien worden, is te vinden in het volgend hoofdstuk 8.

Handhavingssysteem: dataprocessing
Gezien de zeer grote voertuigaantallen zal de handhaving in de eerste plaats gebeuren op basis van
camera beelden, die na voorsortering door een computeralgoritme en vervolgens beoordeling door
een ambtenaar, al dan niet omgezet worden in een proces-verbaal.
Maar ook andere technieken, waaronder datamining, zullen worden gebruikt om te bepalen of een
geldige reis op het tolnetwerk is voltooid. Als de reis niet geldig is, wordt deze verwerkt als een
handhavingsgebeurtenis en kan deze, afhankelijk van verschillende controles, leiden tot een boete.
Een voorbeeld kan zijn wanneer een bepaalde nummerplaat via een (of meerdere) SP betaalt voor
een reis van A naar B en C naar D, maar niet van B naar C. Tenzij het voertuig gesleept werd, is dit
onmogelijk.

58

Het boetesysteem wordt verder uitgewerkt in WP4.
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Automatisering
Het streefdoel is om zoveel mogelijk processen te automatiseren, zowel die op de ANPR-data, die op
de SP data of data van derden. Elke manuele post-processing die kan vermeden worden is tijd) en
geldwinst.

Timing van de handhaving
In theorie zou de handhaving live kunnen gebeuren – zij het dat hier praktische bezwaren bij zijn.
- Gebruikers kunnen te maken hebben met een RE die moeilijk connectie maakt met het mobiele
netwerk, en dus met hun SP, waardoor er vertraging zit op het binnenlopen van de positiedata.
De RE moet zo ontworpen zijn dat, bij tijdelijke uitval aan mobiel netwerk, de gegevens later gegroepeerd worden doorgestuurd. Ook later in de backoffice worden ontbrekende segmenten via
map matching recht gezet , zie hieronder.
- De SP heeft tijd nodig om de positiedata te verwerken tot routedata. Er kunnen anomalieën in de
positiedata zitten die pas kunnen worden weg gefilterd als een groter (later) deel van de route
gekend is.
- de gebruikers kunnen via het secundair systeem hun wegenheffing nog inboeken na de reis.
- gebruikers van het primaire systeem die problemen hebben ondervonden kunnen de betaling
van hun verplaatsing nog gedurende 24 uur na de rit rechtzetten via het secundair systeem.
We stellen daarom voor om de handhavingsprocessen in het handhavingscentrum pas te starten 24u
na de rit, wanneer alle nodige data compleet is binnengelopen.

Coulance periode
Er wordt voorlopig niet uitgegaan van een coulance periode bij de opstart van het systeem59.
In een coulance periode zou bij de start van het systeem geen boete worden uitgeschreven gedurende bijvoorbeeld een maand. Ook tijdens de marktconsultatie werd dit afgeraden, omdat het de gebruikers ‘leert’ om foutief gedrag te vertonen.

Black List en White List, lijst vrijgestelde voertuigen
Voertuigen die in overtreding zijn geweest worden opgenomen op een Black List totdat de betaling
voor betreffende overtreding gedaan is
Voertuigen die door de vaste of flexibele wegkantapparatuur gedetecteerd zijn en in het handhavingscentrum geïdentificeerd zijn als overtreder, krijgen een boete toegestuurd en worden na de
vervaldag van de betalingstermijn op de Black List geplaatst. Deze vermelding op de Black List wordt
pas verwijderd als de betreffende boete is betaald. Voertuigen op de Black List krijgen prioriteit voor
mobiele handhaving.
Het handhavingscentrum voert de volgende taken uit:
Ontvangen en controleren van de Black List en White List
o Ontvangen en controleren van de kentekens op de Black List en White List (van PSP
en SP’s)
o Creëren van een handhavingsrecord bij afwijking
o Verzenden (automatisch) van de geüpdatet White List en Black List naar de handhavingsapparatuur en de mobiele teams
Beheren lijst vrijgestelde voertuigen (in het geval die er gaan zijn)
•

59

Later te beslissing in functie van de analyses in WP4 over het boetesysteem.
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o
o

Beoordelen van vrijstellingsaanvragen en desgevallend advies over het al dan niet
onder het materieel toepassingsgebied van de Wegenheffing vallen
Onderhouden van de lijst met vrijgestelde voertuigen

7.3 Handhavingsprocessen
7.3.1 Overzicht
Het handhavingscentrum ontvangt data voor de handhaving van verschillende partijen. In eerste
instantie is dat ANPR-cameradata die van de EEP, maar ook van bv. derden zoals de politie , kan komen. Daarnaast ontvangt ze de gegevens van de PSP en (E)ETS Providers. Dit zijn de positie en/of
routedata, het betaalde tarief en heffing, en de gegevens van de gebruiker en voertuig.
Verder is er nog een interface nodig met Viapass om een dubbele heffing met het systeem voor de
vrachtwagens te vermijden, en voor de Black List en White List.
Het algemene proces is te vinden in de volgende figuren.
De volgende paragrafen bespreken deel per deel.

Voertuiggebruik

Nalevingscontrole

Verificatie

Kennisgeving over
schending

Vervolging

Figuur 2: Vereenvoudigd handhavingsproces

Figuur 3: Gedetailleerd handhavingsproces

7.3.2 Voertuigpassagegevens (Vehicle Passing Record - VPR)
Dit gaat over het ontvangen en verwerken van de data van de ANPR-camera’s.
De technische eisen zijn:
De handhavingsapparatuur zal worden gebruikt om voertuigpassagegegevens (VPR) op te stellen voor elk voertuig dat de handhavingsapparatuur passeert. De VPR’s worden rechtstreeks van de Handhavingsapparatuur
naar het handhavingscentrum gestuurd voor verwerking.
De VPR-gegevens worden gebruikt om voertuigen te detecteren die gebruik maken van het tolheffingsnetwerk
en wegenheffing verschuldigd zijn, maar niet beschikken over een RE en een geldig account bij een SP en niet
hebben betaald voor een rit via het secundaire systeem. Het proces is weergegeven in onderstaande figuur
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Voertuigpassagegegevens (VPR's) bevatten:
a)
b)
c)
d)

Afbeeldingen van het voertuig (voor, achter en/of boven het voertuig, indien van toepassing);
Tekstbestand van het geïnterpreteerde licentieplaatnummer van het ANPR-systeem voor elke gelezen ANPR (bv. voor en achter nummerplaat), inclusief een betrouwbaarheidsfactor;
Metagegevens zoals tijd, datum, plaats, identiteit van de apparatuur; en
Andere relevante informatie die wordt toegevoegd na de eerste nalevingscontrole.

Voorafgaand aan de overdracht van de VPR van de Handhavingsapparatuur wordt de VPR versleuteld en na
ontvangst in het handhavingscentrum Back Office Systeem, onderworpen aan authenticatie en decryptie.
VPR's met persoonsgegevens worden uit de Handhavingsapparatuur verwijderd zodra het handhavingscentrum
de ontvangst ervan heeft bevestigd. De VPR wordt overgedragen via een virtueel privénetwerk (VPN) op een
glasvezelnetwerk of via andere middelen die met het gewest en het handhavingscentrum (Vlabel) worden
overeengekomen.
Er mag geen sprake zijn van corruptie of aantasting van de overgedragen bestanden en de beveiliging moet te
allen tijde worden gehandhaafd.

7.3.3 Voertuiggebruik en - nalevingscheck
VPR's die naar het handhavingscentrum worden gestuurd, worden verwerkt volgens het proces zoals
weergegeven in onderstaande figuur.

ToFiguur 4: VPR-verwerking VPR = Vehicle passage Record: voertuigpassagegevens, Enforcement Record: verslag van vaststelling Toll Violator: overtreder.

De backoffice van het handhavingscentrum sorteert uit de inkomende VPR’s de onbetrouwbare ANPR's voor verdere verwerking. Andere VPR's worden doorgestuurd naar de verschillende lijsten (in de
blauwe vakken) zoals weergegeven in de bovenstaande figuur.
Het handhavingscentrum ontvangt van de SP's tolmeldingen en lijsten met uitzonderingen (indien
van toepassing). Het handhavingscentrum voert een nalevingscontrole uit om vast te stellen of de
VPR's potentiële inbreuken op de toltarieven vormen. De nalevingscontrole omvat het volgende
a) Uitzonderingslijsten controleren (indien van toepassing);
b) Controle van de tolmeldingen; en
c) nagaan van de Registratie van het gebruik van het secundaire systeem.
Wanneer het voertuig op de VPR op het moment van de totstandkoming van de VPR niet op de White List staat, niet op de Black List staat, niet op de vrijstellingenlijst staat (indien van toepassing), er
geen tolmelding is met betrekking tot het gebruik van het primaire systeem of er geen registratie van
betaling via het secundaire systeem is, wordt de VPR beschouwd als een potentiële inbreuk op de
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tolheffing en wordt deze verder verwerkt in overeenstemming met het handhavingsproces in figuur
2.
Indien het voertuig kan worden geïdentificeerd als een van de onderstaande bullets, wordt de volledige VPR slechts zo lang bewaard als nodig is voor datamining, vragen of klachten. Dit is het ogenblik
waarop de informatie in de VPR aangeeft dat het voertuig:
• een geldige rekening bij een SP heeft (controle van de lijsten met uitzonderingen);
• een vrijgesteld voertuig is (bv. onderworpen aan de kilometerheffing voor vracht); of
• een route uitvoert die voor dat voertuig via het secundaire systeem wordt betaald.
Het is dus belangrijk om interfaces aan te leggen met Viapass.

7.3.4 Aanvullende beslissingsfilters voor weinig betrouwbare ANPR-beelden
De technische eisen zijn:
Indien een VPR als weinig betrouwbaar wordt beschouwd door het algoritme, wordt deze gemarkeerd voor
verdere verwerking zoals aangegeven in (gele box) in Figuur 3.
Deze verdere verwerking omvat een aantal beslissingsfilters en wordt aan het einde van de dag als een batch
uitgevoerd. Deze filters kunnen onder meer bestaan uit:
a) Bepalen of het kentekennummer meer dan één keer per dag is gezien;
b) Een vergelijking van een afbeelding in de VPR met een eerder bekend correct beeld. Wanneer een
overeenkomst tussen de twee beelden wordt gevonden, kan het kentekennummer binnen de VPR
worden bijgewerkt en kan de VPR als correct worden gemarkeerd.
Wanneer de filters en technieken eigendom zijn van de ANPR-leverancier, worden zij (voor nieuwe systemen)
tijdens de testperiodes afgestemd of aangepast om te voldoen aan de handhavingsvereisten van de wegenbelasting.
Bij medegebruik van bestaande systemen wordt dit in de mate van het mogelijke, en in overleg gedaan. Indien
dit niet tot een tevreden oplossing leidt, zullen de beelden in “ruw” formaat worden doorgezonden naar het
handhavingscentrum, die dan de verdere beeldverwerking doet met behulp van ANPR-engines.
Wanneer, als gevolg van de hierboven beschreven aanvullende verwerking, een geringe betrouwbaarheid van
de ANPR's is gevalideerd, worden deze VPR's opnieuw als zeer betrouwbaar gemarkeerd en verwerkt als andere VPR's met een hoge betrouwbaarheid.
VPR's die na het toepassen van de extra filters weinig zekerheid bieden, worden handmatig gecontroleerd via
het beeldbeoordelingsproces dat wordt uitgevoerd door de medewerkers van het handhavingscentrum. Er
moet voor gezorgd worden dat deze personen voldoende middelen krijgen om foto’s te beoordelen of voor
beeldanalyse, zoals aanpassen kleurintensiteiten, belichting, scherpte, ...
Na de beeldanalyse worden VPR's die weinig betrouwbaar of onbepaalbaar blijven, gedurende ten minste één
maand bewaard in geval van toekomstige overeenstemmende VPR's. Na deze periode wordt de VPR verwijderd.

7.3.5 Fraude detectie
Overwegingen
Effectieve fraudedetectie vereist samenwerking tussen de SP en het handhavingscentrum en is een
combinatie van backend algoritmes en velddetectie. Ook andere instanties moeten betrokken worden, zoals het BIPT voor jamming. De straffen voor fraude moeten ook aanzienlijk zijn.
De meest geavanceerde systemen zoeken naar patronen en kenmerken van de gegevens die mogelijkerwijs fraude zijn, bijvoorbeeld gaten in de positiegegevens en controles van ANPR-detectie met
positiegegevens. Sommigen stellen ook voor om een berekening te maken van de minimale mogelijke afstand tussen de detectie op de weg en na te gaan of dit in overeenstemming is met de opgegeven gegevens.
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Hoewel het hoofddoel van de VPR's van de handhavingsapparatuur is om voertuigen te detecteren
en te identificeren die zouden moeten betalen, maar niet hebben geprobeerd te betalen, zijn er ook
enkele acties die kunnen worden ondernomen om te detecteren waar voertuigen een account hebben, maar mogelijk frauduleus handelen. Dit kan worden gezien als een aanvulling op de acties van
de SP zoals beschreven hieronder.
Aanvullende maatregelen voor handhaving en fraudeopsporing kunnen bestaan uit60:
Een ‘minimale afstandscontrole’, waarbij een voertuig op verschillende punten van het tolheffingsnetwerk wordt gedetecteerd en de minimale afstand tussen deze punten wordt berekend. Deze wordt vervolgens vergeleken met de afstand die is opgegeven in de tolmelding
voor dat voertuig. Elke anomalie wordt voor verder onderzoek aan de SP gemeld.
• Een 'positiecontrole'. Hier worden de gegevens van een wegkantopsporing naar de SP gestuurd om na te gaan of deze in overeenstemming zijn met de positiegegevens van de RE.
Dit vereist dat een dergelijke controle in het SP-contract wordt opgenomen.
• Een ‘voertuigheffingsklasse controle’, voornamelijk voor buitenlandse voertuigen waarbij het
niet mogelijk is om de klasse van het voertuig uit de nationale voertuigdatabank te lezen. Het
bestand moet worden gemarkeerd voor handmatige controle om te zien of het voertuig visueel in overeenstemming is met de opgegeven klasse. Ook het bewust onleesbaar maken
van de nummerplaat valt hier onder.
Het systeem van het handhavingscentrum moet over machine learning vermogen beschikken, waarbij het systeem meerdere beelden en input moet kunnen gebruiken om het vertrouwen van de geautomatiseerde controles en verificatie van VPR's te vergroten.
•

Technische eisen
Fraudeopsporing is een methode om het bedrag aan onbetaalde wegenheffing dat door een dienstverlener
wordt gedeclareerd met betrekking tot de afstand die voertuigen op het tolwegennet afleggen, te verminderen
of te elimineren. De fraude kan onder meer betrekking hebben op:
•
•
•
•
•

Afscherming van de GNSS- of communicatieantenne;
“Jamming” of "spoofing" van het GNSS-signaal;
Interferentie met de software of toepassing in het registratieapparaat;
Onjuiste classificatie van het voertuig; en/of
Manipulatie van de gegevens in de backoffice van de SP.

Fraude wordt opgespoord met behulp van technieken waarbij gebruikspatronen worden geanalyseerd en
anomalieën in de gegevens worden vastgesteld ("Data Mining"). Dergelijke technieken omvatten, maar zijn
niet beperkt tot, onder meer:
•
•

Identificatie van hiaten in de positiegegevens, of gevallen waarin RE plotseling van de ene locatie naar
de andere is 'gesprongen';
Wanneer RE bewegingsdetectie heeft, waarbij gevallen worden geïdentificeerd waarin voertuigachtige
bewegingen worden gedetecteerd, maar geen positiegegevens worden gerapporteerd; en
Toepassing van hardware en software beveiligingen en detectiealgoritmen in de software of app om
interferentie te voorkomen en te detecteren.

De SP is primair verantwoordelijk voor het opsporen van fraude en wanneer een nieuwe SP een aanvraag indient voor toegang tot de regeling voor wegenheffing, wordt de toereikendheid van de processen voor het
opsporen van fraude van de SP getest en aantoonbaar gemaakt en onderworpen aan de goedkeuring door de
Coördinerende Instelling.
De opsporing van fraude wordt bijkomend uitgevoerd door het handhavingscentrum.
60

Merk op dat hoe eenvoudiger de tariefstructuur is, hoe eenvoudiger dit proces kan lopen. Zo is het zeker aan te bevelen
de voertuigcategorieën niet te complex te maken.
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Als er een hoge mate van frauduleuze activiteit wordt toegeschreven aan een SP, of als er aanwijzingen zijn
voor onvoldoende fraudeontmoediging en preventie door de SP, en dit wordt niet gecorrigeerd, dan kan na
een waarschuwingsperiode de certificering van een SP voor de regeling voor wegenheffing worden ingetrokken
door de Coördinerende Instellingen.

7.3.6 Verificatie
Zoals Figuur 3 hierboven laat zien, worden VPR's die door het handhavingscentrum backoffice als een potentiele overtreding zijn gemarkeerd, automatisch omgezet in een ‘Handhavingsbestand’.
De handhavingsbestanden worden automatisch verwerkt door het backofficesysteem van het handhavingscentrum om te bepalen welke informatie nodig is om handhavend op te treden tegen de tolovertreder. Deze gegevens omvatten tenminste de naam en het postadres van de overtreder. Indien er ook andere gegevens beschikbaar zijn zoals bv. het BTW-nummer of alternatieve adresgegevens worden deze ook opgenomen.
Indien op enig moment tijdens het toetsings- en verificatieproces in het handhavingscentrum wordt vastgesteld dat een VPR in overeenstemming is met de voorschriften, worden de gegevens, met inbegrip van persoonlijke identificeerbare gegevens, verwijderd in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en de best practices uit de sector.
De statistische gegevens bevatten:
a) Systeemspecifieke informatie (bijv. locatie, softwareversie, enz.); en
b) Voertuigspecifieke informatie (bv. tijdstempel, rijstrookinformatie).
Statistische gegevens mogen geen afbeeldingen, kentekennummers of andere persoonlijke identificeerbare
informatie bevatten.
Een medewerker van het handhavingscentrum voert een laatste controle uit van het handhavingsdossier. De
medewerker maakt gebruik van andere informatiebronnen, indien beschikbaar, om het Handhavingsdossier te
verrijken of aan te vullen. Dergelijke informatiebronnen kunnen de DIV, het Rijksregister, de KBO en leasingdatabase van Renta zijn.
Voorafgaand aan het genereren van een verslag van vaststelling zal een medewerker van het handhavingscentrum (Vlabel) het beeldbeoordelingsproces uitvoeren op de beelden in de VPR. Dit is een controle van de beelden en gegevens in het Handhavingsdossier om na te gaan of de beelden en gegevens geschikt zijn voor handhaving, met inbegrip van:
a)

Controle van het geïnterpreteerde kentekenplaatnummer is correct en consistent met de afbeeldingen, inclusief kruisverwijzingen naar elk voertuigmerk, model en kleur, indien beschikbaar.
b) Ervoor zorgen dat de beelden de overtreding bewijzen, met name de voertuigidentiteit.

7.3.7 Generatie van verslag van vaststelling
Vervolgens wordt een verslag van vaststelling met bijhorende betalingsuitnodiging uitgestuurd. Aan
te raden is om maximaal 1 overtreding per dag aan te rekenen. In de startfase kan dit zelfs een langere periode zijn, bijvoorbeeld een week zodat de gebruikers de tijd krijgen om de eerste boete te ontvangen en interpreteren zonder er onbedoeld al 7 te hebben opgelopen.
Verslag van vaststelling
Na verificatie van het handhavingscentrum zal de backoffice van het handhavingscentrum automatisch een
verslag van vaststelling met bijhorende betalingsuitnodiging genereren.
Een verslag van vaststelling bevat slechts één enkele overtreding binnen een configureerbare periode, aanvankelijk ingesteld op 24 uur. Dit wordt bepaald door het tijdstip, de datum en de plaats van de overtreding zoals
erkend door het systeem van het handhavingscentrum.
Het handhavingscentrum zal de overtreder via de post of een ander overeengekomen medium een verslag van
vaststelling met bijhorende betalingsuitnodiging bezorgen en de bijhorende boete innen.
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Mobiele eenheden zullen voertuigen tegenhouden die in het handhavingscentrum als tolovertreders zijn gesignaleerd, maar waar het niet mogelijk was om de adresgegevens van de tolovertreder te verkrijgen, of waar een
bericht van overtreding is uitgevaardigd, maar geen betaling is ontvangen binnen de vereiste termijnen.
De mobiele eenheden zullen in staat zijn om de boete horend bij een verslag van vaststelling langs de weg te
innen via een kaartbetaling (en eventueel andere betalingsmethoden).
Wanneer de wegenheffing niet binnen de vereiste termijn (24 uur na de eerste vaststelling door de handhavingsapparatuur) is betaald en wanneer de heffing verschuldigd is, zal het gewest, na validatie van het nietbetaalde gebruik, een verslag van vaststelling uitvaardigen
De medewerker van het handhavingscentrum zal waar mogelijk de naam en het adres van de overtreder traceren via de DIV en andere bronnen, om kennisgeving van de kosten en boetes uit te vaardigen.
Het handhavingscentrum voorziet in faciliteiten voor de betaling van de kosten en boetes via een aantal te
bepalen kanalen, zoals website, bankoverschrijving, kaartbetaling via mobiele eenheden, en andere betaalmiddelen.
Een verslag van vaststelling met bijhorende betalingsuitnodiging omvat ten minste de volgende elementen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het aanhalingsnummer, een unieke verwijzing naar een enkele overtreding bij het uitvaardigen van
een kennisgeving van schending;
de naam en het adres van de overtreder van de tolheffing;
de gegevens van het bij de overtreding betrokken voertuig;
beelden uit het tenuitvoerleggingsbestand zoals die door de handhavingsapparatuur zijn vastgelegd
en voorgesorteerd;
de datum en het tijdstip van de overtreding;
de plaats van de overtreding;
de unieke referentie;
het bedrag van de tenlastelegging die verschuldigd is in verband met de overtreding;
verzoeken om betaling van het gespecificeerde bedrag binnen de gespecificeerde termijn;
details over de wijze waarop de betaling kan worden verricht;
contactgegevens voor eventuele vragen, bezwaren of geschillen; en
wat gebeurt er als ze de boete niet betalen.

Een enkel verslag van vaststelling kan details bevatten over meer dan één overtreding in overeenstemming met
de regels, maar heeft slechts betrekking op één voertuig.
Een verslag van vaststelling bevat slechts één enkele overtreding binnen een configureerbare periode, aanvankelijk ingesteld op 24 uur. Dit wordt bepaald door het tijdstip, de datum en de plaats van de overtreding, zoals
erkend door het systeem.

Beoordeling afbeelding
Alvorens verslag van vaststelling met bijhorende betalingsuitnodiging uit te vaardigen, wordt elk handhavingsbestand op juistheid gecontroleerd door een reviewer die alle beelden uit het dossier bekijkt en ten minste het
volgende controleert: (met maximale automatisatie)
•
•
•

dat de nummerplaat in de afbeeldingen te zien is, overeenkomt met het nummer dat is geregistreerd;
het merk, het model en, indien zichtbaar, de kleur van het voertuig komt overeen met de gegevens
voor de nummerplaat die zijn vastgelegd; en
of de voertuigclassificatie (indeling van een voertuig in de desbetreffende voertuigklasse) correct is geregistreerd;

Hierbij worden gegevens van de DIV, accountgegevens en andere gegevensbronnen gebruikt.
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De beoordeling van de beelden moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de best practices uit de
sector om een hoge nauwkeurigheid van de controle te waarborgen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:
•
•
•
•

•
•

een ergonomisch ontwerp van het systeem om de reviewer in staat te stellen om eenvoudig de nummerplaat op een enkele monitor te vergelijken;
tools om de reviewer in staat te stellen de beelden te verbeteren om het merk / model / kleur te verduidelijken;
een faciliteit voor een secundaire beoordeling voor kwaliteitscontrole, of voor bestanden waarvan de
reviewer niet zeker is;
het loggen voor het bestand en het verslag van vaststelling van de identiteit van de reviewer, en alle
wijzigingen die hij/zij in het record aanbrengen;
de mogelijkheid om voor een reviewer te markeren dat de nummerplaat in het dossier eerder verkeerd is geïnterpreteerd, met als gevolg dat er een foutieve verslag van vaststelling is afgegeven; en
een voorziening voor ‘blinde invoer’ van de nummerplaat waarbij de reviewer de cijfers en letters van
de nummerplaat uit het beeld invoert zonder te weten welke cijfers en letters al automatisch gegenereerd zijn. Hierdoor kan het systeem eventuele verschillen tussen de machine en menselijke interpretaties signaleren.

Wanneer wordt vastgesteld dat een record een onjuiste registratie of voertuigclassificatie heeft, wordt deze
gecorrigeerd en wordt het record opnieuw verwerkt om na te gaan of er sprake is van een betaling of vrijstelling ten opzichte van het gecorrigeerde record.

Handhaving en inning bij buitenlanders
Het handhavingscentrum is verantwoordelijk voor de inning en, indien nodig, voor de handhaving van onbetaalde heffingen wanneer de overtreder van de tolheffing in een ander land dan België woont.
Het handhavingscentrum kan zijn interne middelen gebruiken om de in deze afdeling beschreven diensten te
verlenen of een beroep doen op de diensten van een Europees incassobureau met ervaring met dit soort
schuldinvordering.
Indien het handhavingscentrum ervoor kiest gebruik te maken van interne middelen om de in deze afdeling
beschreven diensten te verlenen, stelt het voldoende personeel ter beschikking met directe ervaring met dit
soort buitenlandse schuldinvordering.
Het handhavingscentrum zal rekening houden met de aanpak en de te volgen processen en procedures om het
doel van een maximale betaling van de heffing en de invordering van de schuld te bereiken en te bepalen welke handhavings- en/of invorderingsmaatregelen in elk type geval moeten worden genomen.
Het handhavingscentrum zal, waar redelijkerwijs mogelijk, minimaal:
a) de contactgegevens verkrijgen van tolovertreders die buiten België wonen;
b) de verslag van vaststelling aan de overtreder in de lokale taal en munteenheid van de overtreder afgeven;
c) betalingen in de lokale munteenheid van de overtreder aanvaarden; en
d) ervoor zorgen dat het Gewest te allen tijde een register bijhoudt van wat er naar de buiten België wonende overtreders is gestuurd, wat er betaald is en wat er nog betaald moet worden.
Het handhavingscentrum en het Gewest zullen alle redelijke inspanningen leveren om het aantal landen te
maximaliseren waar het mogelijk is voor het gewest om de contactgegevens van tolovertreders te verkrijgen
voor naleving van de toepasselijke wetgeving.
Het handhavingscentrum zal de meest recente actualiseringen in de EETS-richtlijn en andere relevante wetgeving bestuderen en benutten om zijn vermogen om tolovertreders die buiten België wonen te volgen te verbeteren, zoals het gebruik van het EUCARIS-platform.
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7.4 Interfaces met het handhavingscentrum
Het handhavingscentrum zal een interface hebben met het volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Systeem van de PSP, dat informatie verstrekt over de bij de PSP geregistreerde gebruikers;
Systemen van EETS-aanbieders en andere dienstverleners, die informatie en tolmeldingen verstrekken
met betrekking tot de gebruikers die zijn geregistreerd bij EETS-dienstverleners of dienstverleners;
DIV, Belgische Databank voor Voertuigregistratie;
KBO;
Leasingdatabase van Renta;
RDW (Nederlandse voertuigregistratie database);
EUCARIS-databank/portaal voor het verkrijgen van gegevens van buitenlandse voertuigeigenaren; en
Systeem van het gewest (Vlabel), dat informatie ontvangt over de individuele overtreding om de overtreder te vervolgen;
Viapass databanken (o.a. om onderscheid te kunnen maken met de vrachtwagens);
Een eventuele mapmatcher.

De wegenheffing wordt gecoördineerd met de bestaande kilometerheffing voor vrachtvoertuigen om ervoor te
zorgen dat de gebruikers niet dubbel worden belast en dat het handhavingsproces efficiënter en effectiever
kan worden gemaakt door de handhavingsapparatuur en de handhavingsinspanning waar mogelijk te combineren.
Wanneer hergebruik van infrastructuur is vereist, met name Handhavingsapparatuur van andere regelingen
(met inbegrip van de kilometerheffing voor vrachtvoertuigen, de LEZs, Weigh in Motion systemen, ANPRsystemen van lokale autoriteiten en de federale politie handhavingsapparatuur), zullen de EEP en het handhavingscentrum geschikte interfaces met dergelijke systemen vaststellen en onderhouden. Wanneer wijzigingen
in de infrastructuur van dergelijke andere regelingen is vereist, moeten wijzigingen worden overeengekomen
met de relevante eigenaren van de infrastructuur en met het gewest.

7.5 Organisatiestructuur van het handhavingscentrum
7.5.1 Taken
De taken van het handhavingscentrum bestaan uit:
• Sorteren en valideren van de gegevens die door de handhavingsapparatuur zijn vastgelegd;
• Verrijking en aanvulling nummerplaten;
• Datamining voor het detecteren van fraude;
• Het genereren van handhavingsbestanden;
• Het genereren van verslagen van vaststelling met bijhorende betalingsuitnodiging;
• Uitgifte van verslagen van vaststelling met bijhorende betalingsuitnodiging;
• Het innen van de boetes (inclusief aansturen van de mobiele teams);
• Resourcing en beheer van het handhavingscentrum en mobiele eenheden.
Het handhavingscentrum coördineert en communiceert ook met de PSP, EETS Providers, andere
dienstverleners, DIV, andere regionale en nationale instanties en andere organisaties die nodig zijn
voor de uitvoering van de handhavingsdiensten. Dit kan bv. gaan om het doorgeven van de locatie
van de FRSE aan het Gewest of gemeente.
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7.5.2 Organisatiestructuur
De volgende paragraaf schetst een inschatting van de organisatiestructuur van het handhavingscentrum (Vlabel), met inbegrip van de rollen, verantwoordelijkheden en de verwachte behoefte aan
middelen en opleiding.
Onderstaande figuur illustreert de totale teamstructuur van het handhavingscentrum.
Manager

Toezichthouder

Toezichthouder

Teamleider

Teamleider

Medewerker

Beeldreviewer

IT-technicus

Administratief
ondersteuner

Coördinator

Medewerker
mobiele
eenheid

Hoofd financiën

Financieel
beheerder

Figuur 5: Organisatiestructuur handhavingscentrum

7.5.3 Personeelscategorieën en rolbeschrijvingen
Handhavingsmiddelen
Opgemerkt moet worden dat er teams van buitendienstmedewerkers nodig zijn om de apparatuur
langs de weg te beheren en te onderhouden. Deze zijn niet geclassificeerd als personeel van het
handhavingscentrum en zijn daarom niet opgenomen in deze sectie., Het kan bijvoorbeeld gaan de
EEP, of derden bij het hergebruik van bestaande ANPR-camera's of ander handhavingsmaterieel.
Manager
De manager van het handhavingscentrum is verantwoordelijk voor het toezicht op alle handelingen
en processen met betrekking tot het handhavingscentrum en het handhavingspersoneel.
De manager van het handhavingscentrum heeft de volgende taken:
•
•
•
•
•
•
•

Zorgt voor een goede werking van het Handhavingscentrum;
Management van de medewerkers van het Handhavingscentrum en Mobiele Eenheden;
Zorgt voor een goede verbinding met het gewest, PSP, SP's en andere relevante stakeholders;
Management van de inningsstrategie en de uitvoering ervan;
Zorgt voor de correcte uitvoering van het relevante handhavingsbeleid en bedrijfsvoorschriften;
Verbetert procedures om de kosteneffectieve inning van uitstaande vergoedingen te
maximaliseren; en
Neemt definitieve beslissing over vervolgingen
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De manager van het handhavingscentrum dient typisch meer dan 10 jaar ervaring te hebben in een
vergelijkbare handhavingsorganisatie, kredietcontrole of managementfunctie.
Toezichthouder
Er is een afzonderlijke toezichthouder die toezicht houdt op de medewerkers en de beeldreviewers.
De toezichthouders rapporteren aan de manager en zijn verantwoordelijk voor:
• Algemene kwaliteit van hun activiteit;
• Lijnmanagement voor de teamleiders;
• Rapportage en analyse voor hun activiteiten;
• Verbetering en efficiëntiemaatregelen doorvoeren.
Van een toezichthouder wordt typisch verlangd dat hij meer dan 5 jaar ervaring heeft in een bestuursfunctie met ten minste 2 jaar ervaring in handhaving of kredietcontrole.
Teamleider
Een teamleider rapporteert aan de manager van het handhavingscentrum en heeft de volgende verantwoordelijkheden:
Lijnmanagement van medewerkers van het handhavingscentrum en medewerkers van
de mobiele eenheid;
• Analyse en rapportage over prestaties, en het aansturen van prestatieverbeteringen
waar nodig;
• Stimuleren van continue verbetering van de klantenservice die eindgebruikers ontvangen
• Beheer van de interface met PSP, EEP, DIV, enz.
• Rapportage over handhavingsactiviteiten en monitoring van trends.
Een teamleider moet meer typisch dan 3 jaar ervaring hebben in een managementfunctie met ten
minste 1 jaar ervaring in handhaving of kredietcontrole.
•

Handhavingsmedewerker (controleur gewestbelastingen)
Een medewerker rapporteert rechtstreeks aan een teamleider en heeft de volgende verantwoordelijkheden:
- Verificatie van het handhaving bestanden;
- Verrijking van gegevens;
- Bijhouden van actuele handhavingsgegevens en bijwerken van lijsten, indien van toepassing
(wit, zwart, vrijgestelde);
- Voorbereiding van overtredingsdossiers;
- Correct beheer van gegevens en aanleggen van statistische gegevens;
- Communicatie met PSP, SP's, DIV, enz.;
- Analyseren van en rapporteren over handhavingsgegevens; en
- Voorbereiding en kwaliteitsborging van handhavingsdossiers en kennisgevingen.
Een medewerker dient ervaring te hebben in een callcenter of een soortgelijke rol met meer dan 1
jaar ervaring. Een medewerker dient ook over uitstekende communicatieve vaardigheden te beschikken en een vaardig niveau van Nederlands, Frans, Duits en/of Engels te hebben.
Beeldreviewer
Een beeldreviewer moet rapporteren aan een teamleider en heeft de volgende verantwoordelijkheden:
- Handmatige controle van beelden en gegevens ontvangen van handhavingsapparatuur; en
- Analyseren en rapporteren van de nauwkeurigheid van de ontvangen en beoordeelde beelden.
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Een beeldreviewer heeft soortgelijke eisen als een medewerker.
Coördinator
Een coördinator rapporteert aan de manager en is verantwoordelijk voor het volgende:
- Analyseren van non-compliance trends en instrueren waar flexibele en mobiele handhaving
moet worden ingezet;
- Lijnmanagement van de medewerkers van de mobiele eenheid; en
- Rapportage en kwaliteitsborging.
Een coördinator heeft meer dan 3 jaar ervaring in een managementfunctie en heeft ervaring in logica
en analyse.
Medewerker mobiele eenheid (controleur gewestbelastingen)
Een medewerker van een mobiele eenheid rapporteert aan de coördinator van de mobiele eenheid
en heeft de volgende verantwoordelijkheden:
- Controle en toezicht op de inzet en werking van flexibele handhavingsapparatuur;
- Bedienen van draagbare handhavingsapparatuur;
- Volgen en stoppen van geïdentificeerde overtreders;
- De status van overtreders controleren; en
- Boetes en innen van incasso's van overtreders.
Een medewerker mobiele eenheid moet beschikken over een Belgisch rijbewijs en minstens 1 jaar
ervaring in een handhavings- of kredietbeheersfunctie.
IT-technicus
Een IT-technicus rapporteert aan een teamleider en heeft de volgende verantwoordelijkheden:
- Bewaken en onderhouden van de IT-systemen in het handhavingscentrum
- Een IT-incidentmanagementsysteem beheren en onderhouden
- Reageer op verzoeken om hulp in IT-systemen.
Deze functie kan ook buiten het handhavingscentrum voorzien worden, of als een generieke functie
binnen Vlabel ingevuld worden.
Van een IT-technicus wordt verlangd dat hij/zij een achtergrond en opleiding in IT-systemen heeft
genoten en ten minste twee jaar ervaring in een soortgelijke functie heeft.
Hoofd financiën
Het hoofd financiën rapporteert aan de manager en heeft de volgende verantwoordelijkheden:
- Verantwoordelijk voor de financiële integriteit van alle transacties in het handhavingscentrum.
- Verantwoordelijk voor het opstellen en verspreiden van de periodieke verantwoording van
de handhavingsoperatie.
- Verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen en processen ter bestrijding van financiele fraude en diefstal.
Deze functie kan ook buiten het handhavingscentrum voorzien worden, of als een generieke functie
binnen Vlabel ingevuld worden.
Het hoofd van Financiën moet beschikken over een erkende accountantskwalificatie en ten minste
vijf jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
Financieel beheerder
Een financieel beheerder rapporteert aan het hoofd financiën en heeft de volgende verantwoordelijkheden:
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-

Creëren en verifiëren van de rapportering over de financiële transacties in overeenstemming
met de standaard boekhoudpraktijken.
- Reageren op vragen over financiële aspecten van het management en andere organisaties.
Een financieel beheerder moet een achtergrond en opleiding in boekhoudsystemen hebben en ten
minste twee jaar ervaring in een soortgelijke functie hebben.
Administratief ondersteuner
Een administratief ondersteuner rapporteert aan een teamleider en heeft de volgende verantwoordelijkheden:
- Administratieve taken zoals het organiseren van vergaderingen, teamondersteuning, reis- en
verblijfsorganisatie, vakantieplanning, enz.
- Kantoorbenodigdheden bestellen
- Het onderhouden van contacten met diensten in verband met gebouwen en andere leveranciers van kantoordiensten.
Een administratief ondersteuner moet ten minste één jaar ervaring in een soortgelijke functie hebben.

7.5.4 Middelen
Vanwege de aard van de handhaving, die sterk afhankelijk is van het aantal transacties, de mate van
handhaving, de nauwkeurigheid van de systemen en de acceptatie van het publiek, zijn de volgende
veronderstellingen gemaakt om het personeelsbestand van het handhavingscentrum in te schatten.
Deze inschatting kan pas optimaal ingevuld worden eens een eventueel project wordt uitgerold.
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Het handhavingscentrum heeft één manager die toezicht houdt;
Elk team heeft een toezichthouder of coördinator nodig om de teams te leiden;
Er dient een verhouding te zijn van 1:15 voor teamleiders tot medewerkers en 1:4 voor
beeldreviewers;
Een beeldreviewer is in staat om ongeveer 600 beelden per uur te bekijken, in functie van
het nalevingspercentage, het aantal overtreders en het geautomatiseerde controlepercentage van het systeem;
Een handhavingsmedewerker is in staat om ongeveer 200 VPR's per uur te controleren in
functie van het nalevingspercentage, het aantal overtreders en het geautomatiseerde controlepercentage van het systeem;
Het systeem controleert automatisch 70% van de VPR's en de handhavingsmederwerker controleren de overige 30%;
Beeldreviewers controleren alle beelden binnen een VPR die verband houden met een verslag van vaststelling voordat ze worden afgegeven;
Medewerkers werken met een efficiëntie van 80%; en
Er moet 0,0015 mobiele eenheden/km lokale weg zijn.

De onderstaande tabel geeft een eerste schatting van het aantal VTE's van het handhavingscentrum.
Afhankelijk van de gekozen handhavingsstrategie, de nauwkeurigheid van het handhavingssysteem
en de hoeveelheid geautomatiseerde processen kunnen deze cijfers echter aanzienlijk veranderen.
Er dient opgemerkt te worden dat niet al deze VTE’s door aparte profielen moeten worden ingevuld.
Zo kan het goed mogelijk zijn dat een bepaalde persoon deeltijds medewerker is, en deeltijds beeldreviewer. Dit zorgt voor een grotere afwisseling in het werk en een mogelijk hogere motivatie.
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Resource

VTE

Manager

1

Toezichthouder

1

Teamleider van de medewerkers

3

Medewerker

48

Toezichthouder

1

Teamleider van de beeldreviewers

13

Beeldreviewer

53

Coördinator

1

Mobiele eenheid

97

IT Technicus

3

Hoofd financiën

1

Financieel beheerder

2

Administrateur

2

Totaal

226

7.5.5 Werklast personeel
De werkweek wordt verondersteld 38 uur (7,6 uur per dag) te zijn. Het handhavingscentrum is
meestal doordeweeks geopend, met alleen geautomatiseerde processen in het weekend. De openingstijden worden geschat op 08:00 - 17:00 uur (met een lunchpauze van één uur gespreid over het
personeel).
De manager, teamleiders, supervisors en coördinator zijn te allen tijde aanwezig, alle andere personeelsleden kunnen eventueel via een ploegendienst werken. De mobiele eenheden werken in ploegendienst met elke medewerker die de flexibele handhavingsapparatuur of de draagbare handhavingsapparatuur toepast of die reageert op instructies van de coördinator om tol overtreders te volgen. Medewerkers kunnen zowel vanuit het handhavingscentrum als op afstand werken zolang alle
gevoelige informatie correct en in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming wordt behandeld.

7.5.6 Trainingsbehoeften
Team
Medewerker

Belangrijke competenties (initiële training)
•

Duur
5 dagen

•
•
•

Met behulp van het systeem zaken beoordelen, gegevens vergelijken met overeengekomen processen
Interne rapportage en beoordeling van processen
Procedures voor gegevensverrijking
Interactie met externe entiteiten

Beeldreviewer

•
•

Beelden toetsen met overeengekomen processen
Interne rapportage en beoordeling van processen

5 dagen

Mobiele eenheid

•
•
•

Gebruik van handhavingsapparatuur (flexibel en draagbare)
Interne procedures en processen
Procedures voor uitschrijven en inning boetes

5 dagen
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8 Handhavingsapparatuur

De handhavingsapparatuur wordt voorzien door de Enforcement Equipment Provider. De EEP wordt
door het Vlaams Gewest aangeduid na een beroep op de mededinging. Hij sluit een overeenkomst af
en wordt aangestuurd door het handhavingscentrum.

8.1 Overwegingen
Onderstaande overwegingen en keuzes werden gemaakt o.b.v. analyses tijdens het onderzoek, en de
resultaten uit de marktconsultatie.

ANPR-camera’s die elk voertuig capteren
Handhaving gebeurt in alle gevallen met ANPR-camera’s. ANPR staat voor automatic number plate
recognition (automatische nummerplaat herkenning). Deze camera’s nemen een foto van de nummerplaten.
ANPR is de meeste gebruikte techniek voor handhaving. Hiernaast worden soms andere technologieen gebruikt, zoals radar, lasers om het voertuigtype te bepalen of een DSRC-antenne om te kijken of
een registratie-eenheid aanwezig is. Soms moeten niet alle voertuigen een wegenheffing betalen (bv.
bij een kilometerheffing voor vrachtwagens). Door extra technologie (zoals DSRC maar ook laser of
radar) in te zetten hoeft de ANPR zo niet elk voertuig te verifiëren.
Er wordt echter aangeraden om DSRC niet verplicht te maken in de RE, omdat die verplichting zou
impliceren dat bv. een app op een smartphone niet meer als RE kunnen werken. Een typische
smartphone heeft geen DSRC-tag.
Dit betekent dat voor de wegenheffing zoals die nu geconcipieerd is, de ANPR-camera een beeld van
elk passerend voertuig moet nemen.

Type ANPR-camera
Het is mogelijk om een ANPR-camera te voorzien van software die al een eerste analyse doet van de
nummerplaat. Zo kan bv. een White List worden opgeladen waardoor beelden van bepaalde nummerplaten onmiddellijk verwijderd worden.
Gezien we werken met diverse SP’s (de PSP voor het primair en secundair systeem, en EETSproviders voor het primair systeem), is een live White List in de praktijk niet haalbaar. Er zouden veel
interfaces moeten gebouwd worden, en de betrouwbaarheid kan niet worden gegarandeerd. Bovendien zou het kunnen dat gebruikers in het secundair systeem de wegenheffing pas inboeken na de
reis.
Ook zou dit de keuze in camera’s sterk inperken.
Daarom stellen we voor om de analyse van de nummerplaat te doen in het handhavingscentrum, dat
de data van alle gepasseerde nummerplaten binnenkrijgt. Vervolgens kunnen die worden vergeleken
met de routedata van de SP’s om eventuele Enforcement Records te genereren.
Wat voorste of achterste nummerplaat betreft, is de consensus dat het niet veel uitmaakt. De meeste camera’s die in gebruik zijn capteren de voorste nummerplaat. Aangezien zo motorfietsen aan de
handhaving kunnen ontsnappen is het aan te bevelen ook een aantal RSE te voorzien die de achterste nummerplaat capteren.
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Medegebruik bestaande camera’s
Eén van de voornaamste manieren om te controleren of een voertuig al dan niet in regel is betreffende de wegenheffing is het gebruik van ANPR-camera’s. Deze camera’s leveren een zwart op wit
bewijs dat een voertuig op een bepaald moment op een bepaalde plaats aanwezig was.
Er zijn in Vlaanderen reeds 4 sets ANPR-camera’s op wegen in gebruik:
- Camera’s Vlaamse overheid (vooral AWV, bv. weigh-in-motion).
- Satellic camera’s voor de handhaving van het Viapass systeem.
- Bestaande ANPR van de politie, die een plan hebben tot uitbreiding naar meer dan 1.000
waarvan meer dan 750 in Vlaanderen. De nummerplaatdata van elke voertuigpassage wordt
gedurende een jaar bijgehouden.
- ANPR in het kader van de LEZ Antwerpen.
Het is sterk aangeraden om zoveel mogelijk data (o.a. ANPR) te verzamelen via verschillende kanalen
en systemen om de kwaliteit van handhaving te verbeteren en de kosten sterk te drukken. Het meest
interessante is het aansluiten van de politiecamera’s op het systeem van wegenheffing. Het systeem
van de politie is voorzien op interfaces met derden: de protocollen voor een beveiligde toegang zijn
voorzien. De mogelijke problemen hier zijn niet technisch, maar eerder politiek en juridisch (privacy).
Ook camera’s van parkeergarages zouden eventueel kunnen dienen voor handhaving.
Een belangrijk voordeel is een verlaging van de kosten door de verminderde behoefte aan nieuwe
portieken. Twee nadelen van het mee gebruiken van RSE van derden is de afhankelijkheid van de
kwaliteit die zij leveren, en de extra interfaces die moeten voorzien worden. Ook moeten er samenwerkingsovereenkomsten afgesloten worden.

Kwaliteit van de ANPR-camera
Volgens D’Artagnan (2018)61 en Walker (2018)62 zijn de kosten van ANPR de laatste jaren gedaald,
terwijl de kwaliteit verbeterd is. ANPR wordt meer en meer de nieuwe standaard voor wegkantinfrastructuur ten nadele van de DSRC-techniek (met tags en bakens). Voor deze tol is ANPR volgens hen
de aangewezen techniek want zowel DSRC als GNSS zijn duurder omwille van de RE in elk voertuig.
Bovendien is ANPR in ieder geval nodig voor de handhaving.
De technologische vooruitgang in ANPR situeert zich vooral in:
- Betere cameratechniek (lens, licht, …) zodat nummerplaten kunnen herkend worden in
slechte weersomstandigheden. Ook kunnen meerdere rijstroken (tot 3) in één keer bekeken
worden waardoor minder camera’s nodig zijn.
- Een beter geheugen en leessnelheid van de digitale camera’s zodat nu ook free flow voertuigen kunnen worden gedetecteerd. Bovendien kunnen meerdere beelden van 1 voertuig
worden genomen.
- Betere beeldverwerkingstechnieken om de nummerplaat te herkennen en te lezen. Bovendien kan ook het type, kleur en merk van het voertuig herkend worden.
- Extra technologie om de elektronica in het voertuig te detecteren, bv. het MAC-adres van de
in-car telematica of smartphone, of de algemene ‘electronic signature’ van het voertuig.
Er wordt geopteerd om als strategie eerder van veel en goedkope camera’s gebruik te maken, dan te
investeren in een beperkter aantal state-of-the-art modellen. Zo vergroot de pakkans, die belangrijk
is wanneer we een kilometerheffing invoeren op het gehele wegennet, waar veel sluipverkeer mogelijk is. Dit betekent dat de RSE alle ruwe data (ook onvolledige nummerplaten e.d.) doorstuurt naar
de backend (van het handhavingscentrum), waar dan post-processing plaatsvindt.
61
62

D’Artagnan (2018) Overview of main technology options for urban road charging.
John Walker, Road Pricing – Technologies, economics and acceptability, IET 2018.
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Dit past ook in het kader om zoveel mogelijk ANPR-camera’s van andere systemen mee te gebruiken.
De camera’s van de politie hebben bijvoorbeeld een accuracy level (85-90%) dat een stuk lager is dan
dat parkeergarages waar 100% gehaald wordt.

Benodigde aantallen
De benodigde aantallen Road Side Equipment hangen sterk af van het potentieel medegebruik van
derden. We gaan er hier van uit dat er geen worden mede gebruikt. Dit heeft vooral een implicatie
op de prijs, niet op de principes.
Afwegingen
Om het aantal wegkantinfrastructuur (RSE) te bepalen, kunnen de volgende afwegingen worden
gemaakt:
1. Handhaving moet altijd worden gezien als onderdeel van een ruimere strategie en dit heeft twee
elementen:
Spontane nalevingsfactoren: hoe goed de wegenheffing is begrepen, hoe gemakkelijk te gebruiken, hoeveel gebruikers zich kunnen vinden in de doelstellingen van de wegenheffing en
denken dat het eerlijk is, hoe hun omgeving denkt en zich gedraagt enz.
• Handhavingsfactoren: de perceptie van de pakkans bij het ontwijken van de wegenheffing,
de werkelijke pakkans en de hoogte van de boetes.
De implicaties hiervan voor de dichtheid van handhavingssites zijn:
• Er is een verband tussen de dichtheid van RSE en het niveau van de boetes: hoe hoger de
boetes, hoe minder RSE nodig zijn. Er zijn echter grenzen aan de boetes die kunnen worden
opgelegd voordat de boete niet meer in verhouding tot het delict is.
• Als de spontane nalevingsfactoren niet worden geoptimaliseerd, kan er meer behoefte zijn
aan handhaving. Het zal echter meestal beter, goedkoper en een grotere publieke acceptatie
hebben om de tekortkomingen in de spontane nalevingsfactoren aan te pakken dan om de
handhavingsfactoren te vergroten.
2. RSE, met name verplaatsbare en mobiele locaties, kunnen openlijk en duidelijk herkenbaar of verborgen opgesteld worden. Het voordeel van openlijk zijn is dat het mensen eraan kan herinneren dat
ze moeten betalen. Het kan de perceptie van de pakkansen vergroten. Het voordeel van verborgen
RSE is dat het publiek er nooit helemaal zeker van is of er een pakkans is, en er kunnen er minder
voorzien worden.
3. Er moet worden nagedacht over de vraag of het secundaire betalingssysteem alleen een pre-trip
kan gedaan worden, of dat het betalingen ook na de rit zijn toegestaan. Het nadeel van de laatste
benadering is dat gebruikers kunnen besluiten om niet te betalen tenzij ze denken dat ze zijn ‘geflitst’
door een ANPR-camera. Dan zijn er meer en meer ‘toevallige’ RSE nodig.
4. Het is het efficiëntste om de mobiele en verplaatsbare eenheden in gebiedscampagnes te gebruiken, waarbij de RSE zich gedurende enkele dagen op één gebied concentreren, met een zeer hoge
mate van dekking over de weg. Dit kan de gebruikers aanmoedigen om een account aan te maken.
Zodra ze dit gedaan hebben, is het te verwachten dat ze het systeem correct blijven gebruiken.
•

Buitenlandse voorbeelden
In onderstaande tabel is een overzicht te vinden van de dichtheid van de handhavingsapparatuur
(RSE) in verschillende tolsystemen in Europa.
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Tabel 4: De dichtheid van de SRSE in verschillende tolsystemen in Europa
Road network

Scheme
Germany
LKW Maut System
Slovakia
eMyto

Secondary
Enforcement / km
system Points/km
Motorways Regional Local Primary Secondary SRSE FRSE HSRE MSRE
SRSE FRSE HSRE MSRE
units
12800

42300

658

3625

Hungary
HuGo

Users

169500

Enforcement

300 600

278

0.0050
0.0022

6500
total

100

0.0153

100

0.0019

Switzerland

1800

Belgium
ViaPass

6700

Czech Republic
DSRC freeflow

1433

527

Slovenia
DarsGo

618

15

27

173 100 400

200

15200
total

0.0234 0.0141

30

50774

France
Ecotaxe project

0.0834

13479

Russia

71500
55000
total
4672

4600

3000

383

25
40

600000

200000

22

100

0.0138

0.0013

40

0.0059

0.0047 0.0059

0.3677
0.0242
420

0.0276

0.0436

0.0113 0.0065 0.0263 0.0131

Met behulp van deze analyse hebben we nagekeken wat het optimale niveau van handhaving is bij
een gebiedsdekkende kilometerheffing op basis van GNSS/CN.
Snelwegen
Volgens bovenstaande tabel, ligt een gebruikelijke dichtheid voor snelwegen tussen 0,01-0,02 handhavingsstations per km snelweg.
In Vlaanderen liggen op- en afritten echter dichter op elkaar dan in de rest van Europa. Er zijn ongeveer 200 op- en afritten voor 915 km snelweg. Dat betekent dat als we om de 4 secties handhaving
willen voorzien, we 50 ANPR-stations nodig hebben, of 0,055 per km.
Gewestwegen en gemeentewegen
Voor de gewestwegen en gemeentewegen werden een aantal steekproeven gehouden, zie figuren
hieronder.

Figuur 6: Voorstel handhavingsstations Antwerpen-Leuven

Figuur 7: Voorstel handhavingsstations Oostende-Roeselare

Uitrol van een systeem van wegenheffing: Technologie en handhaving (O1WP5/WP9)

Pagina 84 van 101

Figuur 9: Voorstel handhavingsstations Gent – Sint-Niklaas
Figuur 8: Voorstel handhavingsstations Gent-Brugge

Ook hier zien we hoge aantallen kruispunten. Het zou echter niet efficiënt zijn om op elke sectie een
handhavingsstation te zetten. Het is ook belangrijk om aan te geven dat de gemeentewegen meer
dan 90% van het netwerk uitmaken, terwijl er slechts 23% van het verkeer op zit. De meeste ritten
zullen weliswaar starten en eindigen op gemeentewegen, maar hebben vrijwel altijd een deel op
gewestwegen of snelweg. Dit maakt het nuttiger om op de snelwegen meer handhaving te concentreren dan op de gewestwegen, en dan op de gemeentewegen. Zo wordt de pakkans optimaal verspreid over de verkeersdensiteit per wegtype.
We gaan daarom uit van de volgende assumpties, gebaseerd op bovenstaande consideransen en
tabel:
- Per km gewestweg: 0,0141 RSE
- Per km gemeenteweg: 0,0049 RSE.
Dit komt overeen met de dichtheid die in de Duitse Maut voor vrachtwagens op regionale en lokale
wegen gebruikt wordt.
Voorstel
Onderstaande tabel geeft de totalen.
Tabel 5: Voorstel aantal handhavingsstations

Lengte wegennet Aantal RSE
snelwegen

915

50

gewestwegen

6.048

85

gemeentewegen

64.564

316

Ter vergelijking63: dit is 1,5 ANPR-camera per gemeente of 1 ANPR-camera’s per 30 km2. De congestiezone in Londen heeft bijvoorbeeld 1 ANPR per 0,1 km2, maar dat is een dense stad met veel wegen.

Mix van RSE
We gaan er van uit dat er 4 types ANPR-wegkantsystemen zullen voorzien worden:
1. Vaste portieken op snelwegen
• RSRE
• Vast, niet verplaatsbaar
63

De oppervlakte van Vlaanderen bedraagt 13.522 km2. Het aantal gemeentes is 300.
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• Snelwegen
• Alle rijstroken worden gescreend
2. Palen of portieken met vaste ANPR-camera’s voor gewestwegen en gemeentewegen. Deze
kunnen eenvoudig worden opgezet.
• FRSE
• Flexibel, dus gemakkelijk verplaatsbaar
• Tijdelijk inzetbaar op gekozen plaatsen
• Alle wegen kunnen gecontroleerd worden (inclusief bruggen)
• Niet alle rijstroken worden gescreend
3. Draagbare systemen voor gewestwegen en gemeentewegen.
• HRSE
• Tablet versie van de controleapparatuur
• Controleur kan manueel controles uitvoeren
• Bv. op parkings (is iedereen compliant?)
4. Voertuigen met ANPR-camera’s.
• MRSE
• Controlevoertuigen bemand met controleurs (van het gewest)
Er zijn momenteel relatief weinig verplaatsbare systemen en voertuigen in het Viapass systeem voor
vrachtwagens. In een wegenheffing voor lichte voertuigen op een groter netwerk nemen ze toe in
belang. Een mobiele RSE geeft een zekere onvoorspelbaarheid aan de handhaving en doet de gepercipieerde pakkans toenemen.
De effectiviteit van de handhaving wordt geoptimaliseerd door het inzetten van gerichte handhavingsmiddelen. We stellen voor om voor snelwegen uit te gaan van Stationary Road Side Equipment
(SRSE), en voor gewest- en gemeentewegen van Flexible Road Side Equipment (FRSE).
De FRSE kan voor een grotere perceptie van pakkans zorgen op het zeer uitgebreide wegennet, iets
wat met enkel SRSE niet haalbaar is omwille van de grote kosten. Bovendien kan zo flexibel omgegaan worden met de onzekerheid over de beste locaties voor handhaving.
De FRSE moeten kleiner zijn dan de FRSE die actueel gebruikt worden in het kader van de kilometerheffing voor het vrachtvervoer, zodat bijna alle locaties als controlepunten kunnen ingezet worden.
Door de bestaande FRSE moet het controlepunt aan te veel vereisten voldoen, waardoor in de praktijk de FRSE niet overal inzetbaar is. Ook is de doorlooptijd voor de inzet van de bestaande FRSE veel
te groot, wat de flexibiliteit van de controles beperkt. De locatie van het FRSE wordt bepaald door
het handhavingscentrum en moet vooraf met de wegbeheerders worden overeengekomen.
Additioneel kan Mobile Road Side Equipment (MRSE) en Handheld Road Side Equipment (HRSE)
voorzien worden om voertuigen staande te houden. De mobiele teams worden voornamelijk ingezet
om niet-betalers staande te houden. Om de dreiging van de handhaving te optimaliseren zijn dergelijke voertuigen duidelijk herkenbaar als handhavingsteams. Wanbetalers riskeren dat hun voertuig in
beslag wordt genomen en verkocht64.

64

Vlabel verkoopt momenteel 100 voertuigen per jaar.
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8.2 Technische eisen
Operaties en interfaces
De aanbieder van handhavingsapparatuur (EEP) zorgt voor de levering, het gebruik en het onderhoud van alle
handhavingsapparatuur, inclusief camera's, lasers, lussen, verwerkingsapparatuur, kabels, leidingen, onderdelen voor montage of behuizing van dergelijke apparatuur en andere apparatuur die nodig kan zijn voor het
aanmaken van voertuigpassagegegevens (VPR's). De EEP zorgt ook voor het (ver)plaatsen van de FRSE.
De handhavingsapparatuur bestaat uit camera's met automatische nummerplaat (ANPR), overzichtscamera's,
belichtingstoestellen en een ANPR-processor.
De aanbieder van handhavingsapparatuur genereert voertuigpassagegegevens (VPR’s) voor alle passages van
voertuigen en geeft dergelijke voertuigpassagegegevens (VPR’s) binnen 1 uur door aan het handhavingscentrum65.
Een handhavingscentrumsysteem ontvangt voertuigpassagegegevens (VPR's) van het handhavingscentrum
en consolideert, voorziet in handmatige interventie (inclusief foto inspectie) en genereert handhavingsgegevens voor verdere verwerking door het handhavingscentrum.
De handhavingsapparatuur kan op verschillende manieren gemonteerd worden, afhankelijk van de precieze
functie en de wegconfiguratie, onder voorbehoud van goedkeuring door het Gewest.
De handhavingsapparatuur omvat een passende mix van vaste, verplaatsbare, draagbare en mobiele installaties. Het aantal en de verdeling van de vaste, verplaatsbare, draagbare en mobiele handhavingsapparatuur
over het tolnetwerk moet zodanig zijn dat de registratie van de handhavingsgegevens en de afschrikeffecten
van de camera's op de gebruikers worden geoptimaliseerd en in overeenstemming zijn met wat afgesproken
is met het gewest.
Het EEP zorgt ervoor dat, indien nodig, alle door het EEP geleverde handhavingsapparatuur gecertificeerd is.

ANPR kwaliteit
De ANPR-camera kan op verschillende manieren worden geactiveerd, onder meer met lasers, inductielussen of
via sensors in de camera zelf. Het gebruik van inductielussen mag geen verslechtering van het wegdek veroorzaken en dient goedkeuring te krijgen van het gewest / gemeente (voor gemeentewegen).
De camera bezetting moet het gehele wegdek bestrijken en, wanneer meer dan één camera vereist is, moet er
een minimumoverlapping van 0,5 m tussen aangrenzende beelden zijn.
Er wordt (minstens één) foto van de nummerplaat en een overzichtsbeeld van het voertuig genomen.
Er wordt een beeld van hoge kwaliteit verstrekt om de nauwkeurigheid van de VPR, van de factureringsgegevens en van het betalingsverzoek te garanderen.
Het beeld wordt verlicht met belichtingstoestellen, zodat de nummerplaat ook duidelijk afgelezen kan worden
in het donker en bij slecht zicht. De belichting moet echter zodanig zijn dat de schittering en de mogelijkheid
tot afleiding van de bestuurder tot een minimum worden beperkt.
De beelden moeten onder alle weersomstandigheden gelezen kunnen worden en de handhavingsapparatuur
moet eveneens onder alle weersomstandigheden kunnen werken, overeenkomstig met de IEC 60068 (milieutests). De handhavingsapparatuur moet ook in staat zijn om onder alle verkeersomstandigheden beelden van
alle voertuigpassages vast te leggen.
Van alle voertuigen die een handhavingsstation passeren, wordt minimaal 99% door de handhavingsapparatuur gedetecteerd.
Van alle voertuigen die een handhavingsstation passeren, genereren er maximaal 1% valse detecties (zoals bv.
65

Verder te bediscussiëren in een concurrentiedialoog met de markt.
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bij hevige regen of sneeuw, of het veranderen van rijstrook).
Van alle door de ANPR geïdentificeerde nummerplaten mag niet meer dan 0,1% onjuist worden geïdentificeerd66. De betrouwbaarheid van het ANPR-systeem moet worden vermeld voor elke geïdentificeerde nummerplaat en voor elk teken van de nummerplaat.

Stationaire wegkant handhavingsapparatuur (SRSE)
Het EEP installeert, onderhoudt en bedient de SRSE. De EEP is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle
noodzakelijke vergunningen om dit te doen.
De stationaire apparatuur langs de kant van de weg wordt gemonteerd aan wegkantsystemen of over de weg
geplaatste portieken.
De SRSE-stations bevatten functies die hen in staat stellen om vanaf de bovenkant van de weg de voertuigclassificatie op alle rijstroken van de rijbaan te identificeren, de nummerplaten van passerende voertuigen te
identificeren en te registreren en, indien nodig, na vergelijking met een database die geladen is in het handhavingsstation, de resultaten bijna in realtime naar het dichtstbijzijnde mobiele handhavingsteams en naar het
handhavingscentrum te sturen.
Gegevens die nog niet naar de backoffice zijn gestuurd, worden opgeslagen.
Elke individuele SRSE’s heeft een gemiddelde up-time van ten minste 98%, waarbij up-time wordt gedefinieerd
als de tijd gedurende welke alle functies van het station (apparatuur en infrastructuur) beschikbaar zijn en
correct functioneren. Het moet mogelijk zijn om een defecte handhavingspost binnen 2 uur te herstellen zonder verstoring van het verkeer op de betreffende weg.
Een SRSE moet ten minste 2.50067 passerende voertuigen per rijstrook per uur correct kunnen verwerken.

Flexibele wegkant handhavingsapparatuur (FSRE)
De EEP levert, onderhoudt en exploiteert de FSRE op de door het handhavingscentrum aangewezen locaties.
De EEP doet eveneens een voorstel voor het opstellen op bepaalde locaties.
FSRE zal dezelfde functies vervullen als de SRSE, maar zal bestaan uit verplaatsbare eenheden. De eenheden
worden verplaatst met bepaalde frequenties en naar locaties die nader met het Gewest (en desgevallend gemeenten) worden overeengekomen. De EEP is desgevallend verantwoordelijk om eventuele vergunningen
(zoals bv. o.a. vergunning voor inname openbaar domein) te verkrijgen.
FSRE moet echt flexibel, snel en eenvoudig uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten zijn en klein genoeg
zijn om op de meeste plaatsen langs de weg veilig te kunnen worden opgesteld. Ze moeten ook bestendig zijn
tegen vandalisme.
Het moet mogelijk zijn om binnen ongeveer 1 uur op een locatie een FSRE te installeren68 (exclusief de verplaatsing er naar toe), zonder het verkeer te belemmeren of onveilige situaties op de weg te creëren (dit voor
alle weggebruikers, incl. eventuele voetgangers, fietsers e.d.).
Het moet mogelijk zijn om de FSRE minstens elke 4 uur op een andere locatie te installeren69.

66

Uit de marktconsultatie bleek dat een moderne ANPR-camera typisch 5% fout zit voor de gehele nummerplaat. Echter
willen we ook onvolledige nummerplaten kunnen gebruiken, vandaar een streefdoel per letter/cijfer op de nummerplaat.
67 De maximale capaciteit van een rijstrook is 2.200 personenauto-equivalenten per uur. Door 2.500 te nemen houden we
rekening met de worst case. Ook bleek uit de marktconsultatie dat een moderne ANPR -camera typisch 2.500 voertuigen
per rijstrook per uur kan registreren.
68 Verder te bediscussiëren in een concurrentiedialoog met de markt.
69 Verplaatsbare apparatuur mag niet te veel verplaatst worden, omdat de kosten voor werkzaamheden (personeel) hiervoor hoog zijn. Het is kostenefficiënter om meer apparatuur te kopen en deze slechts één keer per week te verplaatsen in
plaats van twee keer per dag. Maar de technische eisen moeten strenger zijn om het mogelijk te maken wanneer nodig.
Verder te bediscussiëren in een concurrentiedialoog met de markt.
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De FSRE’s moeten een batterij hebben die het FSRE-station in staat stelt gedurende minstens 4 uur zelfstandig
te functioneren.
De FSRE moet over functies beschikken die hen in staat stelt om van bovenaf of langs de weg de nummerplaten
van voertuigen op één rijstrook van de rijbaan te identificeren en te registreren en, indien nodig, na vergelijking
met een database die in het FSRE-station is geladen, de resultaten bijna in realtime naar de dichtstbijzijnde
mobiele handhavingsteams en naar de handhavingsback-office te sturen. Gegevens die nog niet naar het backoffice zijn verzonden, worden opgeslagen, zelfs als de batterij van het station leeg is.
Een verplaatsbaar wegkant station moet ten minste 2.500 passerende voertuigen per rijstrook per uur correct
kunnen verwerken.

Mobiele wegkant handhavingsapparatuur (MRSE)
Mobiele handhavingsapparatuur voor de wegkant (MRSE) omvat controlevoertuigen en draagbare handhavingsapparatuur. Deze eenheden voeren soortgelijke controles uit als de vaste en verplaatsbare wegkant
handhavingsapparatuur en worden snel en frequent verplaatst om te voorzien in de uitvoering van aanvullende
ad-hoc-controles.
Het handhavingscentrum levert en onderhoudt handhavingsvoertuigen, indien mogelijk een elektrisch voertuig
of een plug-in hybride).
Het moet mogelijk zijn om de controleapparatuur te voeden via externe elektriciteitsconnectie (bv. via een
elektrisch laadpunt).
De handhavingsvoertuigen moeten over detectie- en communicatiemogelijkheden beschikken. Daarom worden
de voertuigen uitgerust met de volgende functies:
•
•

•
•

Geschikte apparatuur om bijna in realtime gegevens uit te kunnen wisselen met de handhavingsbackoffice;
Communicatieapparatuur om de handhavingsgegevens van de dichtstbijzijnde RSE in realtime te ontvangen; de bemanning moet zelf kunnen beslissen van welke handhavingsstations zij welke rapporten
willen ontvangen;
Apparatuur voor de identificatie en registratie van nummerplaten van voertuigen tijdens het rijden en
de vergelijking ervan met de handhavingsdatabank;
Handmatige apparatuur die de bemanning van een handhavingsvoertuig kan meenemen om de nummerplaat van het bijbehorende voertuig te kunnen registreren en te identificeren en te vergelijken
met een in het apparaat opgeslagen databank.

Draagbare handhavingsapparatuur (HRSE)
Het EEP zorgt voor de levering, het onderhoud en de exploitatie van draagbare handhavingsapparatuur (HRSE).
De HRSE zal via mobile telecommunicatie met het handhavingscentrum kunnen communiceren om de White
List en Black List te consulteren en de geregistreerde gegevens te uploaden.
Het moet mogelijk zijn om gegevens te downloaden en te uploaden naar de HRSE door middel van Wi-Fi of
mobiele data.
De HRSE wordt uitgerust met herlaadbare batterijen die kunnen worden opgeladen via de bijhorende lader,
zowel via het brede netwerk van de handhavingsvoertuigen als via het 220-Volt netwerk.
Een HSRE moet ten minste 4 uur lang kunnen functioneren met 1 oplaadbeurt.
Het HRSE dient onder alle in België voorkomende weersomstandigheden te kunnen functioneren, indien nodig
door middel van een beschermkap.
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9 Signalisatie, informatie en communicatie

9.1 Overwegingen
Het algemene uitgangspunt bij deze technische uitwerking is dat de communicatie van de wegenheffing bij het Gewest ligt, en dat elke SP verder zijn eigen communicatie bij zijn klanten kan doen.
Zoals in de visienota70 werd aangegeven is het Gewest verantwoordelijk voor:
De communicatiestrategie en de communicatie m.b.t. de wegenheffing.
Het informeren van de gebruikers over de plicht om een geldige overeenkomst met een SP af
te sluiten en een werkende RE in het voertuig te hebben (in het primair systeem) of een geldige reis te hebben ingeboekt (in het secundair systeem).
• Het plaatsen en onderhouden van verkeersborden die wijzen op de heffingsplicht.
We gaan er hier van uit dat het Gewest een groot deel van deze taken over communicatie bij de Coordinerende instelling (CI) en bij het handhavingscentrum zal neerleggen, en de verkeersborden bij
de Enforcement Equipment Provider (EEP) (zie ook punt 4.3.3 van WP3).
•
•

9.2 Technische eisen communicatie en informeren gebruikers
Het Gewest organiseert en implementeert een pre go-live mediacampagne om het publiek te informeren over
de start van de wegenheffing, het registratieproces, de betalingsmogelijkheden en andere relevante aspecten
van het stelsel. De Coördinerende Instelling (CI) werkt samen met het Gewest aan de planning en uitvoering
van deze mediacampagne.
De Coördinerende Instelling (CI) zorgt voor voorlichting, communicatie en public relations met betrekking tot
de wegenheffing.
De Coördinerende Instelling (CI) ontwikkelt, bereikt hierover consensus met het Gewest en implementeert
effectieve openbare informatie en bredere communicatie-initiatieven om draagvlak voor de wegenheffing te
creëren en in stand te houden, en meer specifiek, voor het behalen van belangrijke doelstellingen, zoals bijvoorbeeld het onderhouden van een hoog nalevingsniveau.
De Coördinerende Instelling (CI) bereidt een voortschrijdend driejarenplan voor voorafgaand aan de invoering
van de wegenheffing, bereikt een consensus met het Gewest en voert dit plan uit, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, de doelstellingen, activiteiten en details van de voorgestelde communicatiecampagnes.

70

Uitrol van een systeem van Wegenheffing Visienota Wegenheffing: uitgangspunten voor het stelsel, Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, 10.1.2018
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De Coördinerende Instelling (CI), die de openbare informatie- en communicatiediensten aanbiedt, houdt zich
minimaal aan de volgende leidende principes:
•
•
•
•
•
•
•

Inspelen op nieuwe beleids-, politieke en sociale ontwikkelingen;
Houdt zich aan de overeengekomen branding richtlijnen en het beleid en de richtlijnen rondom openbare informatie en communicatie;
Duidelijke, eerlijke en consistente boodschappen over de wegenheffing te geven;
Voldoen aan de relevante codes van normen voor reclame en marketing;
Afstemmen van de communicatie-activiteiten op de verschillende gebruikersgroepen, rekening houdend met de feedback van de gebruikers over hun problemen; en
Het in acht nemen van de doeltreffendheid van de voorlichtings- en communicatieactiviteiten richting
het publiek en het potentiële rendement van deze investeringen.
Het algemeen Call Center van de CI verbindt door naar de klantendienst van de relevante SP indien
nodig. OP deze manier is er 1 algemeen nummer voor de burger met vragen m.b.t. de wegenheffing

De Coördinerende Instelling (CI) maakt gebruik van verschillende communicatiekanalen voor het verstrekken
van overheidsinformatie. Deze kanalen omvatten, zonder beperking, onder meer:
•
•
•
•
•
•
•

Radio;
Televisie;
Gedrukte media;
Online/digitale media;
Sociale media;
Bewegwijzering en reclame buitenshuis; en
Digitale display.

De Coördinerende Instelling (CI) zal sociale mediadiensten aanbieden en het beheer van deze sociale media
organiseren, om:
•
•
•
•

De relaties met gebruikers te onderhouden en vertrouwen met gebruikers op te bouwen;
Ondersteuning te bieden bij belangrijke doelstellingen door het stimuleren van bepaald gebruikersgedrag;
Een betrouwbaar en toegankelijk contactkanaal te bieden voor het contact met gebruikers en om betrokken te zijn met de gebruiker;
Betrouwbare en nuttige informatie te verstrekken aan gebruikers met betrekking tot de wegenheffing.

De sociale-mediadiensten omvatten minstens:
•

•

Het beheer van minimaal vier sociale media-accounts, waaronder minimaal Facebook en Twitter,
en ervoor zorgen dat sociale-media-accounts minimaal:
o Nieuwe gebruikers en volgers bereiken en hen erbij betrekken, terwijl gelijktijdig bestaande gebruikers onderhouden worden; en
o Voldoen aan de behoefte van gebruikers aan informatie en contact; en
Toezicht houden op, en waar nodig, betrokken zijn bij de inhoud, de posts en de comments op sociale media die betrekking hebben op de wegenheffing.

De Coördinerende Instelling (CI) schrijft, produceert en publiceert waar nodig persberichten. Al deze persberichten moeten vóór publicatie door het Gewest worden goedgekeurd.
De Coördinerende Instelling (CI) biedt een mediamonitoringdienst aan die online en on-the-page gedetailleerde
informatie over de dekking van de wegenheffing geeft.
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De Coördinerende Instelling (CI) verstrekt begrijpelijke informatie die nodig is voor het gebruik van de wegenheffing. Deze informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de gebruikers en geschikt zijn voor de soorten
media die door de verschillende gebruikersgroepen worden gebruikt. Deze informatie omvat details en uitleg
wat betref de wegenheffing, inclusief, maar niet beperkt tot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tariefstructuur;
De behandeling van betalingen;
Registratie;
Accountbeheer;
Klantenservice;
Klachten;
Gegevensbescherming; en
Handhaving.
Secundair systeem

Opmerking: voor sommige van hogervermelde elementen is de SP verantwoordelijk, maar de CI is de eindverantwoordelijke

9.3 Technische eisen verkeersborden
Op alle wegen vanuit omringende landen en gewesten dienen informatieborden te worden geplaatst. Deze borden moeten helder aangeven dat een heffingsplichtig gebied wordt genaderd, en
dat de gebruiker hiervoor een registratie-eenheid (RE) dient te voorzien of gebruik te maken van het
secundair systeem. De bewegwijzering zal worden ontworpen in overeenstemming met de toepasselijke taalwetgeving.
Doel
Bewegwijzering moet automobilisten in staat stellen gemakkelijk te begrijpen dat zij het tolwegennet zijn binnengekomen en weer hebben verlaten en dat zij onderworpen zijn aan de wegenheffing.
Bewegwijzering moet een globaal inzicht geven in de segmenten van het tolheffingsnetwerk en de tarieven die
van toepassing zijn, zonder evenwel elk segment en tarief in detail te moeten weergeven. Bovendien zal de
bewegwijzering het bewustzijn vergroten van de minder frequente gebruikers van de wegenheffing en hun
verplichting om te betalen voor hun ritten.
Bewegwijzering zal:
•
•
•

•

Gebruikers in staat stellen om globaal wegsegmenten waar de wegenheffing van toepassing is te identificeren, zonder evenwel elke segment en tarief in detail te moeten weergeven;
Informatie verstrekken over hoe je je kunt registreren voor een account; en
Mogelijkheid van gebruik van secundair systeem
Gebruikers eraan herinneren dat zij voor hun reizen moeten betalen om zo het nalevingspercentage te
verhogen.

Bewegwijzering zal informatie verstrekken aan gebruikers en hen aanmoedigen om de regels van het stelsel na
te leven. De relatie met de handhaving komt door twee factoren:
•

•

Het kan nodig zijn om te bewijzen dat de gebruiker op de hoogte had moeten zijn van de tolverplichting. In het geval van een beroep tegen een uitgeschreven boete (op grond van het feit dat de gebruiker niet op de hoogte was van de betalingsverplichting) kan deze dan worden aangetekend; en
In sommige gevallen kan het nodig zijn om gebruikers te waarschuwen voor de aanwezigheid van
handhavingscamera's.
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Algemeen
Het handhavingscentrum zorgt voor een bewegwijzeringstrategie en een publieksvoorlichtingscampagne om
ervoor te zorgen dat de gebruikers van het tolnetwerk op de hoogte zijn van de kosten die zij eventueel moeten betalen.
De Enforcement Equipment Provider (EEP) zorgt voor borden en het onderhoud op alle in- en uitgangen van
en naar het Gewest, ook voor havens en luchthavens.
De Enforcement Equipment Provider (EEP) moet ten minste twee (2) consistente soorten bewegwijzering
ontwerpen. De categorieën omvatten informatieborden en Variable Message Signs (VMS). De tekst op de
VMS borden wordt in overleg met het Vlaamse Gewest uitgewerkt.
De informatieborden moeten graphics, logo's of beeldmateriaal bevatten om de wegenheffing gemakkelijk en
snel te kunnen identificeren en om de gebruikers ervan bewust te maken dat ze het tolwegennet binnenkomen, verlaten of zich in het netwerk bevinden.
Wanneer tekst nodig is om de hierboven beschreven borden aan te vullen moet deze tekst in ten minste vier
talen worden weergegeven: Nederlands, Frans, Duits en Engels.
Het uiterlijk en het gevoel van de handhavingsborden moet in overeenstemming zijn met de bestaande bewegwijzering voor de kilometerheffing voor vracht en moet worden overeengekomen met het gewest.

Inhoud borden
De borden moet een mix van informatie bevatten om het nalevingsniveau van de gebruikers te maximaliseren.
Dit kan o.a. informatie omvatten over, maar is niet beperkt tot:
Hoe te registreren voor de heffing;
Hoe te betalen voor uw gebruik;
Telefoonnummer, website, smartphone applicatie en andere platformen voor klantinformatie zoals
overeengekomen met het Gewest;
• Indicatieve tariefinformatie, zoals variaties als gevolg van het tijdstip op de dag, congestieniveaus,
enz.;
• Handhaving;
• Alle andere door het Gewest gevraagde informatie.
Niet alle informatie moet samen op 1 bord terechtkomen. Borden langs de wegkant zullen minder informatie
bevatten dan bv. borden op parkings.
•
•
•

Bestaande VMS-borden kunnen worden gebruikt om gebruikers te informeren over de verplichting om heffing
te betalen of om informatie te verstrekken over de geldende tarieven, naast hun primaire doel om informatie
te verstrekken over verkeersincidenten, wegbeperkingen, alternatieve routeinformatie en reistijden. Alle berichten met betrekking tot de wegenheffing zijn onderworpen aan de goedkeuring van het Handhavingscentrum en van het Vlaamse Gewest (met name de afdeling Verkeerscentrum van AWV). Het Vlaams Gewest hanteert hiervoor regels i.v.m. grootte lettertekens, aantal lettertekens, wat wel en wat niet op VMS kan.
VMS mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. De inhoud van het VMS moet worden gecoördineerd met AWV en goedgekeurd door AWV.
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10 Interfaces en data beveiliging

Dit hoofdstuk beschrijft de overige technische aspecten die nodig zijn voor de compliance met de
wetgeving inzake gegevensbescherming.
Compliance met alle vigerende wetgeving inzake gegevensbescherming moet op elk moment gewaarborgd zijn. Als uitgangspunt geldt hierbij dat elke (gegevens)verwerker zelf integraal verantwoordelijk is voor compliance met alle vigerende wetgeving inzake gegevensbescherming. Hierbij
denken we onder meer (niet limitatief) aan de volgende (gegevens)verwerkers:

10.1 System Interfaces

De interfaces horende bij de werking met een centrale mapmatcher worden hier niet behandeld, wel
wordt aangegeven war ze verschillend zijn.
Het systeem moet voorzien in alle interfaces die nodig zijn voor de levering van de diensten en met name de
volgende interfaces:
1.

2.

3.

4.

5.

Een interface tussen het GNSS en de RE in overeenstemming met GPS-SPS (Standard Positioning Service Signal Specification) of een andere interface die met het Gewest kan worden overeengekomen.
Deze interface dient om het gebruik van het tolnetwerk te vinden en vast te leggen;
Een interface tussen de RE en het backofficesysteem van de SP in overeenstemming met ISO 17575-1
(Definitie van de applicatie-interface voor autonome systemen) of enige andere interface die met het
Gewest kan worden overeengekomen. Deze interface stelt de gebruiker in staat geregistreerd gebruik
naar het BOS (business operating system) van de SP te verzenden en staat de SP toe om informatie
met de gebruiker te delen, bijvoorbeeld wanneer er een probleem is met de RE van de gebruiker;
Een interface tussen de BOS (bij primair van de SP, bij secundair systeem de Vlaamse overheid) en de
DIV, die moet worden gebruikt voor de registratie van de voertuiggegevens van nieuwe klanten. De SP
is verantwoordelijk voor deze interface. In het geval van centrale mapmatching zijn hier extra interfaces nodig;
Een interface tussen de handhavingsapparatuur en het handhavingscentrum. Deze interface moet
worden gebruikt om voertuigpassages van de EEP naar het handhavingscentrum over te brengen en
biedt de handhaving de mogelijkheid de status van de EEP te controleren. De EEP is verantwoordelijk
voor deze interface;
Raakvlakken tussen het handhavingscentrum en externe systemen zoals de kilometerheffing voor
vracht en de DIV, KBO, enz. Deze interfaces, die de partijen later zullen overeenkomen, stellen het
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6.

7.

8.

9.

handhavingscentrum in staat te bepalen of een VPR onderhevig moet zijn aan de kilometerheffing
voor vracht of de wegenheffing. Verder verzamelen ze ook de vereiste gegevens over potentiële tol
overtreders om te kunnen vervolgen. Het handhavingscentrum is verantwoordelijk voor deze interface;
Raakvlakken tussen het BOS (business operating system), bij primair van de SP, bij secundair systeem
de Vlaamse overheid, en het handhavingscentrum. Deze interface zal worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van uitzonderingslijsten en details van SP-klanten die op de Black List zijn geplaatst. De SP is verantwoordelijk voor deze interface;
Een interface tussen het handhavingscentrum en het Gewest. Deze interface maakt de overdracht
mogelijk van de betaling van boetes die door het handhavingscentrum zijn geïnd. In het geval van centrale mapmatching zijn hier extra interfaces nodig;
Een interface tussen de SP (voor het primair systeem) en het Gewest voor de overdracht van verkeersdata, rapporten en gegevens voor verkeersmanagement- en beleidsdoeleinden. In het geval van
centrale mapmatching zijn hier extra interfaces nodig;
Een interface tussen het Gewest (de CI, het HC of andere entiteiten van het Vlaams Gewest) en de SP's
(primair systeem). In het geval van centrale mapmatching zijn hier extra interfaces nodig. Deze interface vergemakkelijkt:
o het delen van de tolcontextgegevens van het Gewest naar de SP's;
o het delen van gegevens van de SP met het Gewest voor verkeersdoeleinden;
o het delen van factuurgegevens van de SP naar het Gewest; en
o de overdracht van betaling van de SP aan het Gewest.

10.2 Data beveiligingsvereisten
De gegevensoverdracht dient in overeenstemming te zijn met de relevante interfacespecificaties.
Alle systemen moeten een beveiligingsbeheersysteem hebben dat is gebouwd in overeenstemming met het
framework ISO 19299:2015 (Elektronische tolheffing - Beveiligingskader) of een ander gelijkend framework,
overeengekomen met het Gewest, en voldoet aan de toepasselijke normen, waaronder ISO 27001 en ISO
27002 of andere gelijkwaardige normen voor informatiebeveiliging.
Om te zorgen voor veilige communicatie en om te voorkomen dat andere niet-bevoegde partijen toegang krijgen tot informatie uit de systemen of de RE’s, wordt alle uitgewisselde informatie versleuteld en gedecodeerd.
Encryptie vindt plaats met behulp van één enkele gegevenscoderingsnorm (DES).
Er vindt een uitwisseling van authenticatiesleutels plaats tussen de subsystemen of de verstrekkers van de
subsystemen om gegevens uit te wisselen, te raadplegen en te begrijpen. Het systeem van de SP draagt zorg
voor de beveiliging en het onderhoud van de sleutel en distribueert deze aan andere SP’s en entiteiten (overeenkomstig ISO 27002) zoals overeengekomen met het Gewest.
Tijdens de overdracht worden geen gegevens gewijzigd.
De overdracht van gegevens dient zodanig te zijn dat onbevoegde toegang tot de gegevens te allen tijde wordt
voorkomen en de integriteit van de gegevens behouden blijft.
Alle systemen omvatten passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om te
voldoen aan de verplichtingen inzake gegevensbeveiliging in het kader van contracten tussen de betrokken
partijen, de gegevensbeschermingswetgeving, inclusief de algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) en de NIB-richtlijn en de nationale uitvoeringswetgeving.
Persoonsgegevens worden alleen opgevraagd en verwerkt wanneer dit strikt noodzakelijk is (o.a. voor het
verlenen van de diensten en het beheer van de wegenheffing).
Alle systemen bewaren persoonsgegevens slechts zolang als strikt noodzakelijk is, afhankelijk van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.
Alle systemen zullen zo spoedig mogelijk na de inning van de wegenheffing en de voltooiing van eventuele
handhavingsprocedures persoonsgegevens anonimiseren of pseudonimiseren en enkel de geanonimiseerde of
gepseudonimiseerde gegevens in de systemen bewaren die nodig zijn om de overeengekomen gegevensanaly-
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se en rapportageverplichtingen te faciliteren. Persoonsgegevens worden alleen als "geanonimiseerd" beschouwd wanneer zij niet langer persoonsgegevens zijn zoals vastgelegd in de wetgeving inzake gegevensbescherming, wat betekent dat de persoonsgegevens onomkeerbaar geanonimiseerd moeten worden en niet
meer aan een individu kunnen worden gekoppeld.
Het anonimiseren/pseudonimiseren van de data gebeurt best op basis van een hashfunctie en niet op basis van
random-ID-generatie, zodat wordt voorkomen dat twee verschillende voertuigen éénzelfde ID krijgen toegewezen.
Alle persoonsgegevens worden na afloop van een overeengekomen bewaartermijn veilig en snel verwijderd
met behulp van geteste verwijderingsscripts en er worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat
dergelijke gegevens na verwijdering niet als persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd.
Er moet gebruik worden gemaakt van standaard software voor het wissen van schijven en er wordt gebruik
gemaakt van andere geschikte mechanismen om alle media die niet langer operationeel zijn onbruikbaar te
maken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, internet cloud, optische schijven, diskettes, harde schijven,
solid-state opslag, papier en tapes. Het proces van het veilig wissen van media moet worden gedocumenteerd
en getest en dient daarnaast het opstellen van vernietigingscertificaten te bevatten, zoals vereist door het
Gewest.
SP’s dienen het Gewest onmiddellijk op de hoogte te brengen in het geval van een feitelijke of vermoedelijke
inbreuk op de beveiliging of een inbreuk op persoonsgegevens, die door de SP of het Gewest aan een bevoegde
autoriteit moet worden gemeld op grond van de NIB-richtlijn of de wetgeving inzake gegevensbescherming, en
dienen het Gewest de medewerking en bijstand te verlenen die nodig is om de gevolgen van een dergelijk incident te beperken en te voldoen aan alle meldingsverplichtingen die van toepassing kunnen zijn met betrekking
tot dergelijke incidenten.

10.3 System Security voor alle systemen
De systemen en alle onderdelen ervan moeten een hoog niveau van systeemveiligheid en weerstand tegen
cyberaanvallen waarborgen. In het bijzonder moeten de systemen:
•

•

•

voldoen aan ISO 27001 (Beheer van informatiebeveiliging) en ISO 27002 (Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken) of gelijkwaardige informatiebeveiligingsnormen die met het gewest zijn overeengekomen;
een informatiebeveiligingssysteem omvatten dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de door de dienstverlener verwerkte en gecontroleerde informatie waarborgt door de toepassing van een adequaat risicobeheerproces; en
bestand zijn tegen interne en externe veiligheidsrisico's, fraude en cybercriminaliteit.

De systemen beschikken over de volgende mogelijkheden:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

interne beveiliging om de toegang tot kritieke gegevens te beperken tot de toegangstypen die de
gebruikers nodig hebben;
fysieke beveiligingsmaatregelen om de toegang te beperken tot alleen toegestane personen;
auditprocedures om te voldoen aan de vereisten inzake controle, rapportage en bewaringstermijn
voor operationele en managementrapporten;
toepassing van audittrajecten om de toegang tot gegevens dynamisch te controleren;
verificatieprocessen voor toevoegingen, verwijdering of updates van kritische gegevens;
het vermogen om alle auditinformatie te identificeren aan de hand van de identificatie van de gebruiker, de identificatie van de netwerkterminal, de datum, het tijdstip en de gegevens waartoe toegang wordt verkregen of die worden gewijzigd;
minimaal twee authenticatiefactoren voor onderhoudspersoneel en van onderaannemers;
veilige communicatieprotocollen; en
beheer en controle van de standaarden voor softwareontwikkeling die tijdens de ontwikkeling van
software worden gebruikt.

Er mag zich geen enkel punt van tekortkoming in het systeem bevinden.
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De systemen, technische componenten en bedrijfsruimten die nodig zijn voor de levering van het systeem
moeten een ononderbroken stroomvoorziening hebben die, in het geval van een storing in de primaire elektriciteitsvoorziening, de continue levering van de diensten zonder gegevensverlies waarborgt totdat de primaire elektriciteitsvoorziening is hersteld.
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Afkortingen en definities

Algemene Verordening Gegevensbescherming Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
ANPR Automatic Number Plate Recognition Technologie om automatisch kentekens te herkennen
vanuit digitale beelden.
AWV Agentschap Wegen en Verkeer
Belgische voertuigen Voertuigen die zijn ingeschreven in België door een verblijfhouder. Een verblijfhouder is een persoon die: (i) ingeschreven is in de bevolkingsregisters of het wachtregister van een
Belgische gemeente, of die het voorwerp uitmaakt van een regularisatieprocedure ingediend in een
Belgische gemeente, of, (ii) een verblijfplaats heeft in een Belgische gemeente zo art. 5, §1, 1° of 2°
KB 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen van toepassing is; of, (iii) ingeschreven is in
de Belgische KBO, of (iv) opgericht is door of krachtens het internationale of buitenlands recht met
een vaste inrichting in België waar het voertuig beheerd of gebruikt wordt.
Bestuurder De bestuurder van een heffingsplichtig voertuig
BIV Belasting op de InVerkeerstelling
Black List (ISO 12855, Uitwisseling van informatie tussen de dienstverlening en de tolheffer) Door
dienstverlener bijgehouden lijst met voertuigen waarvoor de dienstverlener geen (contractuele) verantwoordelijkheid meer neemt voor het afdragen van de tolheffing, bijvoorbeeld wegens wanbetaling of fraude. Wijzigingen in de Black List (toevoeging of verwijdering van OBU’s) worden via de uitzonderingenlijst doorgegeven aan de tolheffer.
Buitenlandse voertuigen Voertuigen van niet-verblijfhouders
CN Cellulair netwerk
Concessiehouder Organisatie die in opdracht van een overheid het geheel of een deel van een wegennet exploiteert
DIV Dienst Inschrijvingen Voertuigen, Federale overheid
DSRC (Dedicated Short Range Communication) Deze vorm van communicatie is bestemd voor geringe afstand (circa dertig meter) en wordt specifiek toegepast bij wegverkeer voor de communicatie
tussen handhavingsapparatuur en RE. DSRC kent twee varianten: microgolf en infrarood.
EEP (Enforcement Equipment Provider) De organisatie die middels een aanbesteding zal worden
gecontracteerd als SP voor de handhavingsapparatuur, zoals beschreven in deze nota.
EETS European Electronic Toll Service. European Electronic Tolling Service Dienst die interoperabiliteit tussen elektronische tolsystemen in de Europese Unie moet verbeteren, zodat uiteindelijk één
uniforme methode ontstaat voor elektronische tolheffing. De dienst is gedefinieerd in Beschikking
2009/750/EG van de Europese Commissie van 6 oktober 2009.
EETS-provider (EETS-aanbieder) Definitie van de actor ‘service provider’ binnen de EETS. Een juridische entiteit die voldoet aan de eisen van artikel 3 Beschikking 2009/750/EG, geregistreerd is in de
lidstaat waarin ze is gevestigd en aan EETS-gebruikers toegang verleent tot EETS.
EETS-gebied Een weg, een wegennet, een kunstwerk zoals een brug of een tunnel, of een ferry waarvoor tolgeld wordt geïnd met gebruikmaking van een elektronisch tolheffingssysteem voor het wegverkeer.
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EETS-gebruiker Een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met een EETS-aanbieder
om toegang te hebben tot de Europese elektronische tolheffingsdienst.
e-Ticketing Methode van heffen op basis van een inboeksysteem.
EUCARIS (European Car and Driving License Information System) is een informatieuitwisselingssysteem om auto- en rijbewijsregistratie-informatie te delen en autodiefstal en registratie-fraude te bestrijden. EUCARIS is ontwikkeld door en voor overheidsinstanties.
FRSE Flexibel Road Side Equipment. Verplaatsbare installatie voor handhaving die tijdelijk langs de
kant van de weg wordt geïnstalleerd.
GBA Gegevensbeschermingsautoriteit
Gebruiker Eigenaar, dan wel, waar toepasselijk, de economische eigenaar van een heffingsplichtig
voertuig. Veelal gelijk aan de nummerplaathouder. De Gebruiker kan rechtstreeks of onrechtstreeks
(bv middels een Bestuurder) handelen. In sommige gevallen kan de Bestuurder als Gebruiker worden
aangemerkt.
Gegarandeerde betaalmethoden Betaalmethoden waarvan de SP zich gegarandeerd weet dat hij
toekomstige kosten van de Gebruiker kan innen. Voor het innen van de kosten behoeft de SP geen
toestemming van de Gebruiker en de Gebruiker kan de betaling ook niet ongedaan maken. Gegarandeerde betaalmethoden zijn onder andere kredietkaarten, tankkaarten en voorschotten.
Gegevensverwerker De verwerker overeenkomstig artikel 4 van de Verordening (EU) 2016/679 van
het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming):
een persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die / dat ten
behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke (in deze specifiek een nog nader te bepalen instantie
van het Vlaamse Gewest) persoonsgegevens verwerkt (in deze specifiek in het kader van de wegenheffing; voor de kilometerheffing voor het vrachtvervoer, die als belasting gekwalificeerd werd, is dit
de Vlaamse Belastingdienst).
Gewest Het Vlaamse Gewest, gefedereerde entiteit met rechtspersoonlijkheid die als deelstaat van
de federale staat is erkend op grond van een eigen socio-economisch profiel en waarvan de materiele bevoegdheden haar uitdrukkelijk zijn toegewezen in de Grondwet en krachtens de Grondwet
uitgevaardigde (bijzondere) wetten, en waarvan de uitoefening territoriaal tot haar grondgebied is
beperkt.
GNSS Global Navigation Satellite System, bijv. GPS (VSA), Galileo (Europa), GLONASS (Rusland). Technologie voor plaatsbepaling met behulp van satellieten.
GSM Global System of Mobile Communications. Standaard voor digitale mobiele telefonie. GSM
wordt beschouwd als de tweede generatie mobiele telefonie (2G).
Handhavingsapparatuur Dit omvat zowel de hardware (controlestations) als de software die nodig is
om de vaststellingen van de controleapparatuur om te zetten in een proces-verbaal
Handhavingscentrum Het handhavingscentrum staat in voor de handhaving m.b.t. de Wegenheffing
Heffingsplichtig wegennet Het (nog te bepalen) wegennet waarop de heffing van toepassing is, ongeacht of er een nultarief of een tarief hoger dan nul wordt toegepast.
HRSE Handheld Road Side Equipment (draagbare handhavingsapparatuur).
Interoperabiliteitsbeschikking Beschikking 2009/750/EG van de Commissie van 6 oktober 2009 tot
definiëring van de Europese elektronische tolheffingsdienst en de bijbehorende technische onderdelen
Interoperabiliteitsrichtlijn Richtlijn 2004/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april
2004 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in
de Gemeenschap
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KBO KruispuntBank van Ondernemingen
KPI Key Performance Indicator
LEZ Lage-emissiezone
Mobiele telecommunicatie De telecommunicatievorm waarmee data tussen de OBU en proxy worden uitgewisseld. Voorbeelden zijn GSM, GPRS, EDGE, UMTS en toekomstige op 4G+ gebaseerde
standaarden.
MRSE Mobile Road Side Equipment. Dit zijn controlevoertuigen bemand met controleurs.
OBU On Board Unit (dit is een specifieke vorm van een RE of registratie-eenheid) Apparaat in een
voertuig dat wordt gebruikt voor elektronische tolheffing. De meest eenvoudige vorm is een zogenoemde DSRC-tag; deze geeft alleen een identificatie af aan de wegkantapparatuur.
PPSP Preferred Service Provider van het primair systeem
Primair systeem Het primair systeem maakt gebruik van plaatsbepaling als middel voor het bepalen
van een verplaatsing. Dit kan bv. d.m.v. GNSS-plaatsbepaling, camera’s, e.a.
PSP (Preferred Service Provider) Service Provider die middels een aanbesteding zal worden gecontracteerd als dienstverlener zoals beschreven in de Visienota Wegenheffing. Deze term omvat zowel
de PPSP als de PSSP.
PSSP Preferred Service Provider van het secundair systeem
RE Registratie-eenheid. Een toestel dat de gemaakte verplaatsing registreert. Dit kan bv. een GSM
zijn of een OBU.
Secundair systeem Een heffingssysteem voor weggebruikers waarmee een gebruiker kan betalen
voor het gebruik van het tolnetwerk indien zij het primaire systeem niet kunnen of willen gebruiken.
SP (Service Provider) Elke organisatie die een dienst aanbiedt van registratie van de verplaatsing en /
of facturatie aan gebruikers, inning, en afdracht aan het Gewest en / of (een) concessiehouder(s),
van wegenheffing op basis van de geregistreerde gegevens
SRSE Stationary Road Side Equipment. Vaste installatie voor handhaving die permanent langs de kant
van de weg wordt geïnstalleerd.
TC (Toll Collector) Tolheffer.
Tolheffer Een publiek of privaat orgaan dat tol heft op het rijden met voertuigen in een EETS-gebied.
Tolmelding Een mededeling aan een tolheffer in een formaat dat is vastgesteld door de aanbieder
van de toldienst en de tolheffer, waarmee de aanwezigheid van een voertuig in een EETS-gebied
wordt bevestigd.
Tolnetwerk Het deel van het wegennet (inclusief tunnels, bruggen en veerdiensten) waarop de wegenheffing van kracht is.
Toll context data De elementen die nodig zijn om de tol op het netwerk te beschrijven: een beschrijving van de betreffende wegsectie, zone en/of cordon, en de tarieven voor de verschillende voertuigkenmerken en tijdstippen. De precieze normen voor toll context data worden beschreven in ISO
17575.
Tolrichtlijn Richtlijn 1999/62/EEG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware
vrachtvoertuigen, zoals gewijzigd door richtlijn 2006/38/EG en richtlijn 2011/76 EU
Uitzonderingenlijst ISO 12855 en ISO 17573: exception list. Lijst waarmee informatie wordt uitgewisseld tussen dienstaanbieder en tolheffer over eventuele beperkingen in de mogelijkheden voor het
gebruik van specifieke OBU’s in een EETS-gebied.
VAS Value Added Services. Bijkomende diensten aangeboden door de SP, waaronder de mogelijkheid
om te betalen voor het parkeren, enzovoorts
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Viapass Viapass is de toezichthoudende en coördinerende overheidsorganisatie voor de kilometerheffing voor vrachtwagens van +3,5 ton in België.
Vlabel Agentschap Vlaamse Belastingdienst
Wegenheffing Onder wegenheffing wordt hier een lokale heffing of een gebiedsdekkende kilometerheffing verstaan.
White List (ISO 12855) Lijst met geregistreerde gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van het
systeem. Door dienstaanbieder bijgehouden lijst met voertuigen waarvoor de dienstaanbieder de
(contractuele) verplichting voor het afdragen van de tolheffing op zich heeft genomen.
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Inleiding en context
Dit deelrapport maakt deel uit van de studie “Bestek nr. AB/2017/13 UITROL VAN EEN SYSTEEM VAN
WEGENHEFFING”, met name “Werkpakket (WP) 6 – Financiële haalbaarheid”. De doelstelling van WP6
betreft het onderzoeken van de financiële haarbaarheid van het systeem voor wegenheffing.
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1 Management samenvatting

In dit werkpakket wordt een inzicht gegeven in de inkomsten en kosten die verbonden zijn aan het
systeem van wegenheffing. Daartoe werd een financieel kosten- en batenmodel gebouwd waarvan de
opbouw, assumpties, resultaten en belangrijkste inzichten in deze nota worden beschreven.
Aan inkomstenzijde hernemen we daartoe de resultaten uit de verkeersmodellen en daarin doorgerekende scenario’s die uitgebreid in WP4 werden beschreven. De berekening van de totale tolinkomsten
kan immers enkel middels verkeersmodellen worden bepaald. Wijzigingen in de aannames (bv andere
tarieven of tariefdifferentiatie) dienen opnieuw via verkeersmodellen te worden doorgerekend, vermits een wijziging een invloed zal hebben op het gedrag van de weggebruikers. Enkel in zogenaamde
budgetneutrale scenario’s blijft het totale niveau aan inkomsten nagenoeg gelijk, aangezien de gederfde inkomsten uit verkeersbelastingen en de te compenseren systeemkost zowat gelijk blijven.
De inschatting van de totale systeemkosten is omwille van diverse redenen niet evident. De belangrijkste redenen zijn als volgt:
- Nergens ter wereld bestaat een systeem van GNSS-gebaseerde wegenheffing op deze schaal.
Voor cruciale systeemcomponenten bestaan op deze schaal geen benchmark gegevens;
- Het aantal gebruikers op zichzelf, maar vooral ook hun technologiekeuze (kiest een gebruiker
voor een app, hardware registratie-eenheid, secundair systeem?) is onzeker, en zal ondermeer
afhankelijk zijn van de kwaliteit, gebruiksgemak, aanvullende mogelijkheden en kostprijs van de
oplossingen die door de markt worden aangeboden;
- De kostprijzen aangeboden door private spelers (incl. de financieringskosten) zullen sterk afhankelijk zijn van de risico-allocatie tussen partijen. In WP3 werden een reeks aanbevelingen geformuleerd om de risico’s op een evenwichtige manier te alloceren, met als oogmerk om ongewenste risicobeprijzing te vermijden;
- Zoals beschreven in WP3 beogen we een open marktmodel, waarin een potentieel brede groep
van dienstaanbieders actief kunnen zijn. De Europese EETS-richtlijn verplicht zelfs tot het openstellen van het systeem voor zogenaamde (E)ETS-aanbieders. Ook dit zal van invloed zijn op de
totale kostprijs van het systeem. De EETS-richtlijn schrijft immers ook voor dat de EETS-aanbieders een ‘faire’ vergoeding moeten ontvangen vanwege de tolheffende overheid, wat zal leiden
tot een zekere duplicatie van kosten. De mate waarin is onmogelijk met enige precisie te voorspellen: kleinere dienstaanbieders zijn omwille van een beperktere schaal mogelijks minder kostenefficiënt; de mate waarin elke dienstaanbieder dezelfde (investerings)kosten dient te maken
is afhankelijk van de wijze waarop de markt zich organiseert (dienstaanbieders zouden bv beroep
kunnen doen op eenzelfde gespecialiseerde onderaannemer voor onderdelen van het systeem,
…). De in het kader van dit onderzoek uitgevoerde marktconsultatie gaf weinig inzichten, met
name omdat de daadwerkelijke realisatie en aanbesteding van het systeem nog niet voor vandaag of morgen is, en potentiële dienstaanbieders de kat uit de boom kijken of mogelijks zelf de
opportuniteit nog niet hebben geïdentificeerd. Een doorgedreven marktconsultatie en proactieve marktbenadering, wanneer het systeem daadwerkelijk zou worden gerealiseerd, zal helpen
om de noodgedwongen ruwe inschattingen van vandaag te verfijnen.
Om met deze fundamentele onzekerheden om te gaan, hanteren we analysetechnieken zoals sensitiviteitsanalyses op individuele parameters en een monte-carlo analyse om inzichtelijk te maken binnen
welke range we de totale systeemkost zouden verwachten. Deze range is, gelet op de onzekerheids-
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graad, behoorlijk ruim (375 miljoen tot 525 miljoen). In de verkeersmodellen werd een totale systeemkost gehanteerd van 480 miljoen euro. Deze waarde ligt enigszins conservatief binnen deze range (71%
van de simulaties in de monte-carlo analyse liggen lager dan 480 miljoen).
Deze nota, en het onderliggende rekenmodel, is in deze fase dan ook niet bedoeld om een precieze
inschatting van de systeemkost of van een individuele dienstaanbieder te maken, noch om fijnmazig
wijzigingen in assumpties (bv varianten in het marktmodel) in precieze kwantitatieve termen door te
rekenen.
De belangrijkste aanwending van het model is om inzichtelijk te maken welke systeemcomponenten
de meeste invloed hebben op de totale systeemkost, zodat daarop bij de toekomstige uitwerking van
een systeem van wegenheffing kan worden ingezet door beheersmaatregelen uit te werken die de
onzekerheidsgraad en dus ook het totale kostenplaatje verlaagt.
Op heden identificeren we de kosten verbonden aan een hardware OBU en de kosten inzake gebruikersondersteuning als de componenten met de grootste impact op de totale systeemkost. Beide zijn
uiteraard in eerste instantie een functie van het bijzonder omvangrijke aantal gebruikers.
Zoals gesteld is het moeilijk in te schatten hoeveel gebruikers zullen kiezen voor een bepaalde technologie (app, OBU, secundair systeem). Dit zal afhangen van gebruiksgemak, kwaliteit van alternatieven,
… Maar ook het financiële kostenplaatje zal een rol spelen. Met het oog op draagvlak lijkt het niet aan
te bevelen om gebruikers te laten betalen voor een instrument om te voldoen aan een belastingplicht.
Indien echter een kwaliteitsvolle smartphone-app kosteloos ter beschikking kan worden gesteld van
de gebruiker, zou kunnen overwogen worden om een gebruiker, die alsnog een OBU wenst, daarvoor
een financiële bijdrage te laten betalen, zodat een incentive wordt ingebouwd om zoveel mogelijk
gebruikers naar een smartphone oplossing te bewegen.
Wat de kosten van gebruikersondersteuning betreft, dient ingezet te worden op kwaliteitsvolle algemene informatieverstrekking. Individuele klantenondersteuning zal evenwel steeds noodzakelijk blijven, en omwille van het hoge aantal gebruikers lopen de kosten snel op. We verwijzen dan ook naar
de beheersmaatregelen geformuleerd in WP3 rond een evenwichtige risicoallocatie met betrekking
tot de helpdeskfunctie.
Op hoofdlijnen ziet een budgetneutraal scenario er als volgt uit:

Tolinkomsten - Vlaamse belastingplichtigen
Tolinkosmten - overige
Tolinkomsten - totaal

1 632
266
1 898

Reductie BIV
Reductie jaarlijkse verkeersbelasting
Reductie jaarlijkse verkeersbelasting (opdeciemen)
Reductie - totaal

244
1 068
106
1 418

Systeemkost (incl BTW)

480

Saldo

-
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2 Inleiding

Context
In het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 werd volgende ambitie opgenomen: “onderzoeken of en onder welke voorwaarden op termijn en op budget neutrale wijze een kilometerheffing
voor lichte voertuigen kan worden ingevoerd”. Dit resulteerde in de beslissing van de Vlaamse Regering
op 14 juli 2017 om een onderzoek op te starten voor een specifiek systeem van wegenheffing voor
lichte voertuigen. De drie doelstellingen die de Vlaamse overheid hierbij nastreeft zijn:
- het reduceren van de congestie;
- het toepassen van het principe (“de gebruiker betaalt”);
- het internaliseren van externe kosten (“de vervuiler betaalt”).

Assumpties
De bevindingen uit fase 1 duiden dat een gebiedsdekkend (het hele Vlaamse wegennet) en afstandsgebonden (gebruiker betaalt per kilometer) systeem van wegenheffing het meest aangewezen systeem is. Hierbij kunnen tarieven gevarieerd worden, afhankelijk van bijvoorbeeld: tijdstip wanneer,
locatie waarop (en eventueel rijrichting) en de (milieu)kenmerken van het voertuig waarmee men rijdt.
Uit WP7 blijkt de voorkeur om de wegenheffing in te richten als een belasting (i.p.v. een retributie). In
het financieel model wordt bijgevolg de assumptie gemaakt dat de wegenheffing zal geïnd worden in
de vorm van een belasting.
Technologisch wordt uitgegaan van een model op basis van een GNSS gebaseerde registratie gekoppeld aan handhaving door middel van een ANPR–systeem. Wat betreft de te gebruiken hardware voor
registratie wordt verwacht dat deze zal gebeuren door ofwel het plaatsen van een OBU of de installatie
van een applicatie op de smartphone van de gebruiker (het “primaire systeem”). Daarnaast zal in een
secundair systeem worden voorzien, op basis van aankopen van een (route)ticket, voor de gebruikers
die geen gebruik wensen te maken van het primaire systeem.
De analyse in dit document is gebaseerd op het basis marktmodel zoals beschreven in WP3.
Figuur 1: Overzicht van het basismarktmodel voor de wegenheffing

-

Één PSP aangevuld met meerdere SP’s voor de registratie van gereden kilometers en de klantenrelatie (support, facturatie en inning). Deze rol zal ingevuld worden door private partijen; waarbij
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de PSP door middel van aanbesteding zal aangesteld worden, en bijkomende providers toegang
tot het systeem krijgen na het succesvol bekomen van de nodige accreditatie.
Één EEP voor het leveren en onderhouden van de handhavingsapparatuur. Deze rol zal ingevuld
worden door een private partij.
VlaBel voor de handhaving van het wegenheffing systeem. De handhaving zal voornamelijk van
administratieve aard zijn (op basis van datamining) aangevuld met controles en intercepties ten
velde.
Een Coördinerende Instantie die ervoor verantwoordelijk is om het systeem van wegenheffing aan
overheidszijde te coördineren (naar het beeld van Viapass in het kilometerheffingsysteem voor
vrachtwagens).

Bronnen
WP6 bouwt voornamelijk verder op onderzoek verricht in de andere werkpakketten. Voor het gemak
van de lezer ambieert deze nota een synthetiserend document te zijn waarin, minstens op hoofdlijnen,
de conclusies en aanbevelingen van andere werkpakketten worden geschetst, voor zover relevant.
Voor een volledig begrip van het project is het aangeraden om deze nota samen te lezen samen met:
- WP4 Tarificatie voor de raming van de verwachte inkomsten voor het Vlaamse Gewest o.b.v. de
tariefmethodologie, tariefzetting en de gedefinieerde verkeersmodellen;
- WP5 Technologie en WP9 Handhaving voor wat betreft de gebruikte technologieën en de daarmee
gepaard gaande uitgaven van de diverse partijen in het marktmodel
De input uit deze en andere werkpakketten werd waar nodig aangevuld met bijkomende kwantitatieve
inschattingen. Deze inputs werden verzameld door middel van bevraging van potentiele dienstverleners, experten (marktconsultatie) of betreffen een inschatting “naar best vermogen”.
Deze nota wordt idealiter samen gelezen met het financieel model waarvan het de resultaten beschrijft
(ref. 20191108_Wegenheffing_OIWP6_financieel_model_v22.xlsx). Voor de technische beschrijving
van het model en de gebruikshandleiding bij het model verwijzen we naar het document
20191108_Wegenheffing_OIWP6_modelhandleiding.pdf.

Objectief en verder gebruik
De doelstelling van WP6 betreft het onderzoeken naar de inkomsten en kosten van het systeem van
wegenheffing. Hierbij ligt de focus voornamelijk op de analyse en kwantificering van de systeemkosten
nodig om het systeem van wegenheffing op te zetten en operationeel te houden; de inkomsten worden overgenomen uit de berekeningen van de verkeersmodellen in WP4.
Daartoe werd een model gebouwd (in deze nota ook aangeduid met de termen “financieel model” of
kortweg “model” en duidelijk te onderscheiden van de verkeersmodellen uit WP4).
Er dient te worden benadrukt dat het financieel model een raming betreft met een belangrijke onzekerheidsmarge, die wordt gecreëerd door meerdere factoren:
- Het totale aantal gebruikers en gereden kilometers is moeilijk precies in te schatten, met name
wat occasionele en buitenlandse voertuigen betreft.
- De door de SP gebruikte technologie (app, dure of goedkope RE, …)
- Onzekerheden inzake het gedrag van de gebruiker: het aandeel van de gebruikers dat zal kiezen
voor een relatief dure OBU als registratie-eenheid hangt af van vele factoren (kwaliteit van alternatief in de vorm van een app, functionaliteit van de OBU, gebruiksgemak van een OBU (‘always
on’) versus een app, mate waarin de gebruiker zelf (een deel van) de kostprijs van de OBU
draagt,...)

Uitrol van een systeem van wegenheffing: financiële haalbaarheid (OIWP6)

Pagina 9 van 45

-

-

In deze studie wordt uitgegaan van 15 miljoen unieke gebruikers, naar schatting bestaande uit 4,5
miljoen OBU gebruikers, 5,25 miljoen app gebruikers en 5,25 miljoen ticket gebruikers (secundair
systeem)
Gebrek aan benchmarkdata voor enkele belangrijke kostenposten (zie verder), vermits er wereldwijd geen vergelijkbare systemen op deze schaal bestaan
Het aantal en de omvang van de (E)ETS service providers. De Europese EETS-richtlijn verbiedt het
creëren van monopolies waarbij alle gebruikers enkel door één PSP worden bediend, en verplicht
tot het openstellen van het systeem voor zogenaamde (E)ETS-providers, die daarvoor vanwege de
overheid een “faire” vergoeding moeten ontvangen. Dit kan leiden tot een zekere mate van duplicatie van kosten, wat in het model, gezien het onbekende aantal toekomstige (E)ETS-providers,
werd opgevangen door een verhogingsfactor op relevante kostenposten.
...

Om de mate van onzekerheid in kaart te brengen werd het onderzoek in WP6 aangevuld met allerhande sensitiviteitsanalyses om inzichtelijk te maken binnen welk bereik van mogelijke waarden de
totale systeemkost zich kan bevinden.
Een belangrijke aanwending van het financieel model is dan ook het in kaart brengen van die systeemparameters die een grote impact hebben op de totale systeemkost en op basis daarvan beheersmaatregelen uit te werken om onzekerheden hieromtrent weg te werken en kosten te reduceren.
De belangrijkste kostencomponenten in het financieel model zijn:
- Aantal gebruikers met een (relatief dure) OBU als registratie-eenheid: zie hierboven. Hieruit volgt
dat in een navolgende uitwerking maximaal moet ingezet worden op het beperken van het aantal
gebruikers dat een (relatief dure) OBU kiest en het zo nauwkeurig mogelijk inschatten van dat
aantal. Als mogelijke beheersmaatregel menen we dat, in zoverre er voor elke gebruiker een gratis
en goed functionerend alternatief in de vorm van bijvoorbeeld een smartphone app ter beschikking staat, het wellicht juridisch en ook vanuit draagvlak te onderbouwen is dat de gebruiker (een
deel van) de kosten van de OBU op zich zou nemen, wat een belangrijke incentive zou betekenen
om eerder voor een app te kiezen. Een andere mogelijke beheersmaatregel bestaat uit een gefaseerde invoer van het systeem, met lagere volumes RE’s in een eerste fase, de mogelijkheid om
inschattingen bij te sturen tijdens een eventuele gefaseerde uitrol, en (afhankelijk van de spreiding
van de fasering in de tijd) gebruik te maken van een groeiend aanbod alternatieven voor een hardware-OBU.
- Gebruikershelpdesk (aantal klantencontacten per gebruiker): het bijzonder hoge aantal gebruikers in zowel het primaire als het secundaire systeem, stelt uitzonderlijke eisen aan de capaciteit
van de gebruikersondersteuning, en vormt een belangrijk deel van de totale systeemkost. Als beheersmaatregelen zien we ondermeer bijzondere aandacht voor gebruiksvriendelijkheid van het
systeem, FAQ’s, handleidingen, chatbots, heldere communicatie, ... om de behoefte aan (individuele) klantenondersteuning zoveel mogelijk te beperken. (Ook hier kan een eventuele gefaseerde
invoering van het systeem van wegenheffing als mitigerende factor functioneren, door het geringere aantal gebruikers dat bij de opstart met een nieuw systeem zal worden geconfronteerd. .
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3 Raming van de verwachte inkomsten

Bronnen
Voor de raming van de inkomsten voor het Vlaamse Gewest maakt het model gebruik van de resultaten uit WP4 Tarificatie. Op basis van de uitgewerkte tariefmethodologie en -zetting en vertrekkende
vanuit een referentie situatie worden met behulp van verkeersmodellen (SVM en TREMOVE) verkeersvolumes en tolinkomsten berekend, en dit voor verschillende scenario’s.
De mobiliteitseffecten ten gevolge van de invoering van het systeem van wegenheffing op de referentie situatie (uitwijk, model shift, ...) worden in de verkeersmodellen berekend en hun impact op verkeersvolumes en tolinkomsten worden statisch in het financieel model overgenomen. De inkomstenzijde van het financieel model betreft dus vaste inputgegevens die niet wijzigen bij het aanpassen van
andere aannames in het financieel model.
Het financieel model an sich bevat dus geen dynamische berekening of herberekening van inkomsten
maar laat wel toe om de resultaten van de diverse scenario’s te beschouwen.
De voor WP6 relevante output van de verkeersmodellen zijn (i) de totale bruto inkomsten in euro van
de heffing (enerzijds ter bepaling van de baten, anderzijds ter bepaling van een aantal systeemkosten
die in functie van de inkomsten worden berekend); en (ii) het aantal gereden kilometers op het heffing
plichtige netwerk (ter bepaling van een aantal systeemkosten die in functie van de voertuigkilometers
worden berekend).

Referentie situatie
De effecten van de wegenheffing worden onderzocht ten opzichte van een referentie situatie. Deze
werd bepaald op het jaar 2030 zonder de toepassing wegenheffing voor de lichte voertuigen. Voor de
referentie situatie werd er in WP4 voortgebouwd op scenario’s die eerder met de SVM werden uitgerekend voor andere doeleinden. De volgende elementen zijn opgenomen in het referentiescenario:
- Een groei van de bevolking met 6,9 % t.o.v. 2013 (o.b.v. prognoses van Statistiek Vlaanderen);
- Een ruimtelijke verdeling conform de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, met
het aandeel van goed bereikbare locaties zoals in 2013;
- Een toename van de economische activiteit volgens de prognoses van het Federaal Planbureau
- Een hogere aantrekkelijkheid van de fiets
- De netwerken voor het openbaar vervoer zoals in 2013
- Voor het wegennet de uitvoering van het toekomstpact Antwerpen (met tolheffing), de optimalisatie van de R0, en het wegwerken van de missing links. In Antwerpen worden de volgende tolheffingen opgelegd, zoals in de project-MER scenario’s x.x.4 (bv. 1.0.4):
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Overzicht scenario’s
De scenario’s worden doorgerekend aan de hand van twee modellen: het TREMOVE model en de Strategische Verkeersmodellen Vlaanderen (SVM versie 4.1.1). Deze verkeersmodellen hebben elk hun eigen kenmerken zoals verder kort besproken (voor een meer gedetailleerde bespreking wordt verwezen naar WP4).
Tabel 2 hieronder geeft een overzicht van de tariefscenario’s die werden uitgerekend. De scenario’s
onderscheiden zich op vlak budgetneutraliteit, kleine of grote congestiezone, korte of lange spits, inclusief of exclusief infrastructuurkosten.
De meeste scenario’s gaan uit van budgetneutraliteit. Dat betekent dat de inkomsten van de wegenheffing net voldoende moeten zijn om de systeemkosten te dekken en om de inkomsten te compenseren die gederfd worden door de minimalisering van de belasting op de inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting1. Een uitzondering hierop vormen de scenario’s 1[…], waarin de mogelijkheid
werd opengelaten dat de inkomsten van de wegenheffing hoger zijn.
In scenario 3 wordt over de hele dag wordt hetzelfde tarief aangerekend. Er wordt geen hoger tarief
opgelegd in de spitsperiode dan tijdens de daluren. Met dit scenario wordt er binnen WP4 nagegaan
in welke mate de differentiatie spits/dal van belang is.
De scenario’s 4[…] werken met een kleine congestiezone. Hiermee wordt binnen WP4 nagegaan hoe
doeltreffend een wegenheffing kan zijn indien men voor de congestiezone enkel de zones met de
meeste congestie opneemt. Merk op dat deze scenario’s er van uit gaan dat er niet enkel in de congestiezone een wegenheffing is, maar ook erbuiten. Voor de varianten 4a wordt een scenario met een
korte en lange spits met elkaar vergeleken (4a_KS en 4a_LS). Scenario 4b werd opgenomen binnen
WP4 om te onderzoeken wat er gebeurt indien men de budget neutrale wegenheffing zo construeert
dat het effect op de congestie maximaal is. Dat houdt in dat er enkel een wegenheffing wordt geheven
in de spitsperiode, zowel in als buiten de congestiezone.
De scenario’s 5[…] zijn gelijkaardig aan de scenario’s 4a_KS, 4a_LS en 5b_KS, maar gaan uit van een
grote congestiezone. De vergelijking van die twee sets van scenario’s liet toe om het effect van de
zonedefinitie te onderzoeken in WP4.

1

In het onderzoek werd tevens de derving van de inkomsten van de gemeentelijke opdeciemen meegenomen en de derving van de inkomsten van de aanvullende verkeersbelasting voor LPG-voertuigen
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Tabel 2: Overzicht van de tariefscenario’s
Budgetneutraal?

Congestiegevoelige
zone

1a_KS
1b_KS

Neen

Groot

1b_LS
3

Ja

Groot

4a_KS
4a_LS

Definitie spits

Andere kenmerken

TREMOVE

Kort

Excl. infrastructuurkosten

X

Kort

Incl. infrastructuurkosten

X

Lang

Incl. infrastructuurkosten

nvt

Geen differentiatie spits/dal

Kort
Ja

Klein

4b_KS
5a_KS
5b_KS

X
X

X
X

effect op congestie maximaal

Kort
Ja

X
X

Lang
Kort

SVM

X
X

Groot
Kort

effect op congestie maximaal

X

Het TREMOVE model werd ingezet om de tarieven te bepalen voor alle scenario’s die werden doorgerekend. Dat model laat toe om via een iteratieve procedure de tarieven voor de wegenheffing te bepalen in een specifiek budgettair kader en gegeven de doelstelling die men wil bereiken. Hierbij lag de
focus van het TREMOVE model op de scenario’s met een korte spits.
Vervolgens werden vier scenario’s doorgerekend met de SVM. Deze omvatten Scenario 1b_KS, 1b_LS,
4a_KS en 4a_LS, waarbij naast korte spits ook varianten worden onderzocht met een lange spits.
De SVM verkeersmodellen rapporteren het aandeel van de Vlamingen (of beter: Vlaamse belastingplichtigen) in de bruto inkomsten: hun aandeel bedraagt 86%. Deze opsplitsing werd in het financieel
model ook toegepast op de resultaten uit de TREMOVE modellen, aangezien het TREMOVE verkeersmodel dit onderscheid niet maakt.
De SVM modellen blijken minder geschikt voor de berekening van de inkomsten uit de wegenheffing
in absolute waarden. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de verschilpunten tussen SVM en
Tremove verwijzen we naar WP4, maar met het oog op de berekening van inkomsten in absolute waarden is een doorslaggevend element de verschillende behandeling van bestelwagens bestemd voor personenvervoer en bestelwagens bestemd voor een vrachtvervoer, en de doorberekening ervan. Voor
het verder verloop van dit rapport wordt gebruikt gemaakt van de cijfers zoals gerapporteerd door de
TREMOVE modellen.

Bruto inkomsten
De verkeersmodellen geven weer wat voor een bepaalde tariefzetting de maximale ontvangsten zijn
(bruto inkomsten). Ze meten de prijselasticiteit van de vraag op het invoeren van wegenheffing.
De verkeersmodellen hanteren de assumptie dat alle ritten uitgevoerd worden via een systeem waarbij de gebruiker betaalt per kilometer. Daarbij maken de verkeersmodellen geen onderscheid naar hoe
de registratie gebeurt.
De werkelijke inkomsten zullen waarschijnlijk anders zijn aangezien de gebruiker ook de mogelijkheid
zal hebben om een (route)ticket te kopen. Een (route)ticket biedt minder mogelijkheid tot differentiatie (zo zal een onderscheid tussen verplaatsingen in de spits en het dal niet gemaakt kunnen worden).
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Bij gebrek aan differentiatie zal de gebruiker die voor dit systeem kiest het hoogste tarief aangerekend
worden, en zal dit onderdeel van het systeem dus meer inkomsten genereren per kilometer.
Aan de andere kant zal een gebruiker die geconfronteerd wordt met hogere kosten zijn gedrag aanpassen, wat de inkomsten dan weer zal doen dalen.
De inkomsten uit de verkeersmodellen gelden dan ook louter als benadering voor de totale inkomsten
van het primair (zowel OBU als smartphone app gebruikers) en secundair systeem samen.
Tabel 3 geeft de kenmerken, bruto inkomsten en voertuigkilometers van de verschillende scenario’s
weer.
Budget neutraal?

Congestie
zone?

Definitie
spits?

Heffing
moment?

Infrastructuurkost?

TREMOVE - scen1a
TREMOVE - scen1b
TREMOVE - scen3
TREMOVE - scen4a
TREMOVE - scen4b
TREMOVE - scen5a
TREMOVE - scen5b

Voertuig
kilometers
(mln vkm)

Scenario

Inkomsten
(mln EUR)

Tabel 3: Overzicht van de verkeersmodellen resultaten

2 804
4 624
1 897
1 898
1 897
1 898
1 897

57 662
55 358
58 537
58 787
16 098
58 763
16 059

N
N
J
J
J
J
J

G
G
G
K
K
G
G

K
K
K
K
K
K
K

D+S
D+S
D+S
D+S
S
D+S
S

Excl
Incl

Netto inkomsten Vlaams Gewest
De inkomsten gerapporteerd door de verkeersmodellen kunnen niet integraal als meerinkomst voor
het Vlaams Gewest beschouwd worden daar deze gecompenseerd worden door het reduceren van
bestaande verkeersbelastingen. Voorts houden de inkomsten gerapporteerd door de verkeersmodellen geen rekening met bijkomende effecten zoals minder inkomsten ten gevolge van zwartrijden en
fraude of inkomsten ten gevolge van boetes uit de handhaving.
Concreet dient voor de berekening van de netto inkomsten voor het Vlaams Gewest de bruto inkomsten aangepast te worden:
- Verminderd met de impact van lagere inkomsten uit de verkeersbelasting, afhankelijk van de mate
waarin deze zullen worden afgeschaft, verlaagd of uitgefaseerd:
o Voor JVB: grootorde 1,2 miljard euro per jaar2
o Voor BIV: grootorde 250 miljoen euro per jaar
- Verminderd met de impact van gederfde inkomsten – zie 5.5 Gederfde inkomsten;
- Vermeerderd met de inkomsten uit handhaving (inning van boetes) – zie 5.6 Handhaving inkomsten.
Wat betreft de verkeersbelastingen werd de assumptie gemaakt dat de belastinginkomsten in de referentie situatie 2030 gelijk zijn aan het huidige niveau. Deze assumptie gaat uit van een beperkt gewijzigd aantal totaal voertuigkilometers (+2%) alsook een beperkte wijziging in het gemiddeld aantal
2

Dit bedrag omvat ook de gemeentelijke opdeciemen op de verkeersbelastingen en de aanvullende verkeersbelasting voor
LPG-voertuigen. Bij het bepalen van de budget neutrale bruto inkomsten werd dus ook met deze belastingen rekening gehouden. De geïnde wegenheffing biedt aldus ruimte om het verlies aan opdeciemen voor de lokale overheden, alsook het
wegvallen van de aanvullende verkeersbelasting voor LPG-voertuigen te compenseren.
Het verlies aan opdeciemen wordt geschat op ongeveer 110 miljoen euro. Het verlies in de aanvullende verkeersbelasting
voor LPG-voertuigen wordt geschat op 1 à 2 miljoen euro (bij een tarief van 90 tot 210 euro, afhankelijk van het fiscale vermogen en een vloot van ongeveer 10.000 LPG voertuigen – cijfers Statistiek Vlaanderen 2018).
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voertuigkilometers per voertuig – waardoor het aantal lichte voertuigen nagenoeg identiek blijft. Wat
betreft tariefzetting hanteren we de assumptie dat een vergroening van het wagenpark opgevangen
wordt door het aanpassen van de tarieven. Netto zorgt dit voor een ongewijzigde belastinginkomst
ten opzichte van vandaag.
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4 Raming van de verwachte kosten

Bronnen
Voor het ramen van de verwachte kosten bouwt het verder op de bevindingen en aanbevelingen van
andere werkpakketten, in hoofdzaak WP5 en WP9. Deze werden aangevuld met inschattingen bekomen door middel van bevraging van potentiele dienstverleners, experten (marktconsultatie) of betreffen een inschatting op basis van professioneel oordeel. In het financieel model wordt voor elke input
gedocumenteerd wat de bron is.
De inschattingen werden opgebouwd naar “best vermogen”. De realiteit kan anders zijn. Er blijven
aannames nodig om bepaalde kostencomponenten te ramen. Om die reden werd de analyse aangevuld met sensitiviteitsanalyses waarmee een bereik van de mogelijke systeemkost kan bepaald worden. De waarden (minima en maxima) van het bereik dat werd ingeschat voor deze parameters kunnen
tevens in het model worden teruggevonden.

Soorten kosten
De kosten werden opgesplitst in drie type kosten: investeringskosten (of capital expenditures of “capex”), operationele kosten (of operational expenditures of “opex”) en personeelskosten.
De investeringskosten betreffen een grote uitgave bij de opstart van het systeem. Deze kosten worden
omgerekend naar een jaarlijkse kost op basis van de annuïteitsmethode. Deze methode spreidt een
bedrag over meerdere jaren (gelinkt aan de economische levensduur van de investering) en houdt ook
rekening met de financieringskost van de investering (de zogenaamde gewogen gemiddelde kapitaalkost of weighted average cost of capital of “WACC”). De WACC wordt bepaald door de financieringskost en financieringsstructuur van de vennootschap, en is dus een functie van:
- De verhouding vreemd vermogen versus totaal vermogen (“gearing”). Dit wordt bepaald door het
risico profiel van de vennootschap. Hoe hoger het risico, hoe minder vreemd vermogensverschaffers geneigd zullen zijn om financiering ter beschikking te stellen, en dus hoe lager de gearing
- De kost van het eigen vermogen (het rendement op kapitaal) = cost of equity
- De kost van het vreemd vermogen (na belastingen) = cost of debt
Het model houdt rekening met de WACC voor de diverse entiteiten in het marktmodel zoals opgenomen in Tabel 4. Hierbij wordt ingeschat dat EEP zijn inkomsten via een systeem van leasing zal bekomen, terwijl de SP’s een business model zullen hebben met meer commercieel risico. Dit zal leiden tot
een relatieve lagere gearing en een relatief hogere cost of equity voor de SP’s versus de EEP.
Tabel 4: Assumpties WACC per entiteit3

In %

Gearing

Cost of equity

Cost of debt

Tax rate

WACC

Service Providers
Enforcement Equipment Provider

70,00%
85,00%

15,00%
12,00%

4,00%
4,00%

25,00%
25,00%

6,60%
4,35%

De operationele kosten betreffen de jaarlijkse wederkerende kosten noodzakelijk voor de correcte
uitvoering van de taken.

3 De verschillen tussen de SP’s en de PSP in onderstaande cijfers leiden niet tot materiële andere resultaten. Er werd
daarom gekozen om dit verschil niet te maken.
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De personeelskosten worden bepaald op basis van de inschatting van benodigde FTE’s (full time equivalents) en op basis van kost per FTE afhankelijk van senioriteit. Het model hanteert:
Tabel 5: Personeelskosten

Jaarlijkse kost per FTE
Level 1: Top management, C-level
Level 2: Midden kader
Level 3: Supervisors/team leaders
Level 4: Uitvoerend personeel
Level 5: Buitenlands call center

200 000
150 000
100 000
50 000
35 000

Voor de verder in deze nota gebruikte personeelskosten, wordt een mix van hoger vermelde profielen gebruikt. Details over de samenstelling van deze mix zijn terug te vinden in het financieel model.

Aanpak
De verwachte kosten worden gemodelleerd uitgaande van een stabiele werking van het systeem, dat
wil zeggen nadat eventuele ‘kinderziekten’ van het systeem (aanloopproblemen, opstartproblemen…)
werden opgelost.
Voor het modelleren van de verwachte kosten van het systeem van wegenheffing werd een “bottomup” aanpak gehanteerd. Het systeem van wegenheffing werd opgesplitst in de diverse componenten.
Voor elk van deze componenten werd een inschatting van de kostprijs gemaakt, waarbij de meest
belangrijke componenten (waar relevant) flexibel werden gemaakt, onder andere op basis van gebruikers en voertuigkilometers. Voor de onderbouwing van de gehanteerde bedragen worden in het financieel model bronverwijzingen vermeld.

4.1 Registratie en inning – primair systeem
-

-

-

Van de totale 15 miljoen geschatte unieke gebruikers is de inschatting uit WP5 dat er 7 miljoen
frequente gebruikers zullen zijn en die dus mogelijks zullen opteren voor een OBU (dit kan bv.
bestaan uit de 5 miljoen Vlaamse voertuigen en 2 miljoen Waalse/Brusselse/buitenlandse voertuigen – er zijn ongeveer 7 miljoen voertuigen ingeschreven in België). Het aantal OBU gebruikers is
echter moeilijk in te schatten en zal afhankelijk zijn van financiële prikkels, risico verdeling… (bijvoorbeeld: zal de gebruiker de OBU moeten aankopen? Zal hij een waarborg moeten plaatsen?
Krijgt hij de OBU gratis? Zijn er Value-added Services gekoppeld aan de OBU?...). Daarom hanteren
we een raming van 2 tot 7 miljoen OBU gebruikers voor de sensitiviteitsanalyses (zie punt 5.3.2).
Ook een scenario zonder OBU’s werd doorgerekend (zie punt 5.3.3). In de base case schatten we
dat er 4,5 miljoen OBU gebruikers zijn.
Van de verdere verdeling van de resterende gebruikers verwachten we dat tussen de 25% en de
75% gebruik maakt van een smartphone applicatie en de rest gebruikt maakt van het secundaire
systeem. Ook dit is een brede range, maar vanuit kostprijsperspectief heeft deze split amper impact aangezien beide systemen een nagenoeg vaste kosten basis hebben. In de base case schatten
we dat er 5,25 miljoen smartphone applicatie gebruikers zijn.
Voor registratie en inning verwachten we een open markt met meerdere aanbieders voor het primair systeem. Naast de PSP verwachten we ook de intrede van meerdere (E)ETS providers die een
bestaand klantenbestand wensen te bedienen onder de Vlaamse wegenheffing. Dit wordt in het
model ondervangen door relevante kosten op te hogen met een factor die de duplicatie van kosten
over meerdere dienstaanbieders weerspiegelt. Deze factor is afhankelijk van het type kost en
wordt hieronder bij iedere kost toegelicht.
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4.1.1 OBU kosten
Investeringskosten
-

-

-

De OBU betreft een registratie-eenheid met zeer specifieke eisen, die op basis van GNSS werkt. Dit
is een apart kastje met GNSS en mobiele communicatie. We gaan hier uit van een ‘thin client’4,
wat betekent dat er meer wordt gedaan in de backoffice, en minder in de OBU zelf. Zo zullen bv.
de wegenkaarten en bijbehorende mapping in de backoffice zitten, en gaat de OBU alleen de positie doorgeven. Hierdoor zal de OBU goedkoper zijn, maar zal er meer dataverkeer zijn.
De totale investering in OBU’s betreft een variabele kost en is direct gelinkt aan het aantal OBU
gebruikers. De geschatte kosten bedragen €60 per OBU5. De aanschafprijs kan mogelijkerwijs wijzigen naarmate het volume aan geproduceerde OBU’s wijzigt. Voor de gevoeligheidsanalyse schatten we een bereik van €40 tot €100 per OBU
We houden rekening met een geschatte gemiddelde OBU levensduur van 5 jaar.

Operationele kosten
-

Voor onderhoud en vervanging van OBU’s verwachten we een jaarlijks kost van 2% van de OBU
investeringskost.
Voor de communicatie tussen OBU en de backoffice IT systemen word een datakost geraamd van
1 euro per maand per OBU (€12 op jaarbasis). Voor de gevoeligheidsanalyse voorzien we een
range van €8 tot €20.

4.1.2 Smartphone applicatie
Investeringskosten
-

-

-

-

Sinds 2009 heeft zowat elke mobiele telefoon of tablet GNSS mogelijkheden. Het gebruik van mobiele telefoons voor wegenheffing is een beloftevolle ontwikkeling, omdat zo de relatief hoge investeringskosten voor een aparte OBU kunnen vermeden worden: er moet enkel een applicatie
geïnstalleerd worden.
De applicatie moet ‘native’ gemaakt zijn voor elk van de courante besturingssystemen (minimaal
iOS en Android); moet meertalig zijn; met de nodige aandacht geprogrammeerd en getest worden
(om zo een efficiënte, correcte en zuinige werking te garanderen – een snel leeglopende batterij
is voor elke applicatie een significant obstakel naar mass-adoption).
De ontwikkelingskost van een applicatie volgens verwachte vereisten wordt geschat op 2à5 miljoen euro. In de financiële analyse hanteren we een conservatieve schatting van de applicatie development cost van 10 miljoen euro. Voor de gevoeligheidsanalyse voorzien we een range van 5
tot 15 miljoen euro. Tevens wordt in het model rekening gehouden met een factor 2 die de duplicatie van kosten over meerdere dienstaanbieders weerspiegelt (i.e. meerder aanbieders die een
eigen applicatie ontwikkelen).
Het ontwikkelen van een applicatie is een vaste kost waar de schaal van het project amper impact
op zal hebben (maar wel op de benodigde backoffice IT systemen om piekvraag op te vangen).
De levensduur van de applicatie wordt geschat op 5 jaar.

4

In dit werkpakket werken we met een thin client (daar de markt in die richting evolueert). Het staat de SP echter vrij om
zelf een keuze te maken.
5 Kost inclusief hardware, software, en distributie maar exclusief IT backoffice (deze laatste worden apart opgenomen onder 4.1.3).
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Operationele kosten
-

-

De applicatie moet continu ondersteund, bijgewerkt, getest en geüpdatet worden om in lijn te
blijven met iOS- en Android-updates (en fabrikant specifieke Android-builds, bijvoorbeeld Samsung versus Motorola enz. ...) en voor het wegwerken van bugs en veiligheidslekken. We ramen
hiervoor een kost van 0,5 miljoen euro per jaar. Ook hier houden we rekening met een factor van
2 die de duplicatie van kosten over meerdere dienstaanbieders weerspiegelt.
Het model voorziet de mogelijkheid om een data kost in te geven. Er wordt echter geen kost voorzien (0 euro) op basis van de assumptie dat de dataconsumptie van de applicatie onder het data
abonnement van de gebruiker zal vallen6.

4.1.3 IT infrastructuur
-

-

-

Ongeacht de keuze voor OBU of smartphone applicatie of een mix van beide, zal een uitgebreide
en betrouwbare IT backend infrastructuur nodig zijn. Gelet op het grote aantal unieke en simultane
gebruikers en daaruit resulterende piekvraag, zal schaalbaarheid van deze infrastructuur essentieel zijn.
Data privacy, security, encryptie, redundancy en disaster recovery & continuity planning dragen
bij aan de complexiteit en de kostprijs van het ontwerp en het operationele beheer van de IT infrastructuur.
Er zal een aangepast performance testing framework moeten worden ontworpen om het schaalvermogen en de werking van het platform te testen.
Integraties met applicaties van derden moeten worden gemaakt (bijvoorbeeld betalingsplatforms).

Investeringskosten
-

-

-

Voor de IT infrastructuur (o.a. data center, software applicaties, end-to-end systeem integratie en
de set-up van het benodigde data netwerk) voorzien we een geschatte investering van 80 miljoen
euro.
Deze inschatting is gebaseerd op een IT infrastructuur volledig in eigen beheer. De upfront investering in IT infrastructuur kan gereduceerd worden indien ingezet wordt op cloud toepassingen
(ten koste van een hogere operationele kost). Voor de gevoeligheidsanalyse voorzien we een range
van 40 tot 100 miljoen euro.
De levensduur van de IT infrastructuur wordt geschat op 5 jaar.

Operationele kosten
-

-

De IT infrastructuur zal continue gemanaged, gemonitord en geüpdatet (bv doorvoeren van aanpassingen aan toll-context data, incl. kosten van de controletesten op deze aanpassingen) moeten
worden. Hiervoor ramen we een kost van 5 miljoen euro per jaar.
Hernieuwen van software licenties wordt geschat op 1,5 miljoen euro per jaar.

Personeelskosten
-

Om het IT systeem te onderhouden zal een IT infrastructure team nodig zijn. Voor een systeem
van deze omvang schatten we minstens 17 FTE nodig te hebben, of een kost van 1 miljoen euro
per jaar.
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4.1.4 Customer service
Personeelskosten
-

-

-

-

Het zal noodzakelijk zijn om meertalige diensten aan te bieden voor het verlenen van informatie
en assistentie aan de (toekomstige) gebruikers, zowel telefonisch als digitaal met betrekking tot
het systeem, bekomen en gebruiken van OBU’s, defecte OBU’s, gebruik van de applicatie, gebruik
van de website, vragen inzake facturatie en inning, informatie inzake klantengegevens enz.
We veronderstellen een simpel, intuïtief en gebruiksvriendelijk systeem (zowel voor OBU’s als
smartphone applicatie). Voorts veronderstellen we dat door middel van gedetailleerde handleidingen, F.A.Q. ‘s en chatbots de meeste vragen van gebruikers op efficiënte wijze geadresseerd
kunnen worden; wat de belasting van het call center/customer service team zo veel mogelijk zal
verlichten.
We veronderstellen een customer service team van 622 FTE’s. Deze inschatting is gebaseerd op
volgende assumpties:
- Aan de vraagzijde veronderstellen we:
- Contactnames per gebruiker jaar afhankelijk van het type gebruiker:
- Smartphone applicatie gebruikers: 1 op de 2 gebruikers neemt 1 contact per jaar;
- OBU gebruikers: elke gebruiker plaatst 1 contact per jaar;
- Hierbij maken we geen onderscheid tussen telefonisch/digitaal/sociaal media contact.
- Voor de gevoeligheidsanalyse testen we de impact van een halvering tot een verdubbeling
van het aantal contactnames.
- Aan aanbodzijde veronderstellen we:
- Er zijn gemiddeld 5 minuten nodig per klantencontact (d.w.z. 1 medewerker kan 12 contactnames per uur kan afhandelen). Voor de gevoeligheidsanalyse voorzien we een range
van 4 tot 7,5 minuten per klanten contact of 15 tot 8 contactnames per uur);
- Ook hier geen onderscheid tussen telefonisch/digitaal/sociaal media/… contact;
- 1 call center medewerker werkt 1.030 efficiënte uren per jaar;
- Er is nood aan een team leader per 17 call center medewerkers;
- Daarnaast voorzien we nog 11 FTE’s (inbegrepen in het aantal van 622 FTE’s) voor de contacten
met commerciële klanten (fleet owners…). Het betreft hier een commercieel contact en geen
ondersteuning inzake de wegenheffing voor de gebruikers aangebracht door de fleet owners.
De personeelskost van dit customer service team wordt geschat op 24 miljoen per jaar. We gaan
er van uit dat het gros van dit team outsourcet is naar een lage loon land)
De capaciteit is berekend als gemiddelde op jaarbasis. De werkelijke personeelsinzet zal fluctueren
in functie van dag/nacht en week/weekend. Bij de berekening wordt uitgegaan van een stabiel
systeem, dus geen verhoogde personeelsinzet omwille van technische storingen of andere uitzonderlijke problemen.

Opstartkosten
-

-

De assumpties hierboven met betrekking tot contactnames zijn gebaseerd op een systeem op
kruissnelheid waarbij de meerderheid van de gebruikers (en minstens de gebruikers van het primaire systeem) vertrouwd zijn met het systeem.
In de opstart fase van het systeem van wegenheffing zal er een significante belasting op de customer service dienstverleningen rusten en zal een tijdelijke uitbreiding van het team nodig zijn om
de gebruikers wegwijs te maken in het systeem. Deze customer service opstartkosten worden geraamd op 3 keer de jaarlijkse customer service personeelskost. In het model worden deze kosten
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behandeld conform de boekhoudkundige behandeling van opstartkosten en dus als investeringskosten beschouwd en afgeschreven op 5 jaar.

4.1.5 Payment processing
De operationele kosten met betrekking tot de inning van betalingen worden geschat op 1% van het
transactiebedrag. Deze inningskosten bestaan uit de vergoeding te betalen aan betaalproviders
(iDEAL, PayPal, MasterCard, Visa, Maestro, Bancontact, SOFORT, …) en tankkaartbedrijven en andere
bankkosten.
Het is moeilijk in te schatten wat een realistische kost zal zijn, daar vergoedingen afhankelijk zijn van
het type betaling, omdat de betalingsverkeer sector in volle ontwikkeling is met grote technologische
verandering (cryptomunten, facebook Libra, andere fintech…). Ook zal niet iedereen betalen met een
methode waaraan een kostprijs is verbonden (bijvoorbeeld een overschrijving is kosteloos). Om deze
onzekerheid op te vangen voorzien we voor de gevoeligheidsanalyse een range van 0,75% tot 1,25%
van het transactiebedrag.

4.1.6 Overheads
-

-

-

Continue marketing en imago campagnes worden geraamd op 1 miljoen euro per jaar. Daarnaast
voorzien we nog een personeelskost van 0,4 miljoen euro per jaar voor 6 FTE’s. Tijdens de opstartfase schatten we een marketing budget van 4 miljoen euro.
Daarbovenop wordt in het model rekening gehouden met een factor 2 die de duplicatie van de
marketing kosten over meerdere dienstaanbieders weerspiegelt.
Voor het in goede banen leiden van al bovenvermelde processen voorzien we een management
team alsook een uitgebreide finance functie. Samen een geschatte jaarlijkse kost van 1,7 miljoen
euro voor 25 FTE’s.
Tenslotte wordt voorzien in een huisvestingskost van 2 miljoen euro per jaar.

4.2 Registratie en inning – secundair systeem
-

-

Naast een primair systeem (bestaande uit kilometerregistratie op basis van GNSS technologie via
ofwel een OBU ofwel een smartphone applicatie) wordt er ook voorzien in een secundair systeem.
Het secundair systeem functioneert daarbij als terugvalsysteem voor gebruikers die een probleem
ervaren met het primair systeem of die om eender welke reden niet willen gebruik maken van een
kilometerheffing in het primair systeem. Het secundaire systeem zal de gebruiker toelaten
(route)tickets te kopen. In de base schatten we dat er 5,25 miljoen secundair systeem gebruikers
zijn.
Het secundair systeem wordt aanbesteed, er wordt slechts 1 aanbieder voorzien. Dit systeem kan
ook uitgebaat worden door de overheid. Op deze laatste mogelijkheid wordt ingegaan onder punt
5.3.3.

4.2.1 Ticketing
Gebruikers van het secundaire systeem zijn verplicht om zelf een handmatige aangifte te doen voor
hun weggebruik. De voertuigkenmerken worden ingevoerd in een systeem samen met de bijbehorende betaling, en route en/of geldigheidsperiode. Gebruikers kunnen hun (route)ticket bekomen via
een fysiek servicepunt, via een website of eventueel via een smartphone applicatie.
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Investeringskosten
-

-

-

De ontwikkeling van een website als aanmeldings- en betalingsportaal onder het secundaire systeem wordt conservatief geschat op 10 miljoen euro.
Om iedereen in de mogelijkheid te stellen ritten te kunnen aanmelden wordt ook voorzien in een
netwerk van servicepunten. Deze kunnen de vorm aannemen van een kiosk, automaat of terminal
en zullen te vinden zijn op publieke plaatsen (tankstation, dagbladhandel…). Verspreid over het
Vlaamse grondgebied schatten we 1.964 servicepunten, ofwel drie punten per 100km betolde weg
(inclusief lokale wegen). Voor de gevoeligheidsanalyse voorzien we een range van 1.000 tot 2.500
servicepunten.
De kost van een servicepunt wordt geraamd op 30.000 euro. Dit omvat de kost voor aankoop,
installatie van de terminals, alsook de training van het personeel op locatie (tankstation uitbater,
dagbladhandelaar…).
De levensduur van de servicepunten en de website wordt geschat op 5 jaar.

Operationele kosten
-

Voor het onderhoud van de website en betalingsportaal wordt een kost geraamd van 0,5 miljoen
euro per jaar.
Voor het onderhoud van de servicepunten wordt een kost geraamd van 5.000 euro per servicepunt per jaar.

4.2.2 IT infrastructuur
Investeringskosten
-

-

-

Voor de IT infrastructuur (o.a. data center, software applicaties, end-to-end systeem integratie en
de set-up van het benodigde data netwerk) voorzien we een geschatte investering van 40 miljoen
euro.
Deze inschatting is gebaseerd op een IT infrastructuur volledig in eigen beheer. De upfront investering in IT infrastructuur kan gereduceerd worden indien ingezet wordt op cloud toepassingen
(ten koste van een hogere operationele kost). Voor de gevoeligheidsanalyse voorzien we een range
van 20 tot 50 miljoen euro.
De levensduur van de IT infrastructuur wordt geschat op 5 jaar.

Operationele kosten
-

De IT infrastructuur zal continue gemanaged, gemonitord en geüpdatet moeten worden. Hiervoor
ramen we een kost van 2,5 miljoen euro per jaar.
Hernieuwen van software licenties wordt geschat op 0,75 miljoen euro per jaar.

Personeelskosten
-

Om het IT systeem te onderhouden zal een IT infrastructure team nodig zijn. Voor een systeem
van deze omvang schatten we minstens 10 FTE nodig te hebben, of een kost van 0,6 miljoen euro
per jaar.
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4.2.3 Customer service
Personeelskosten
-

-

-

Ook voor het secundair systeem zal het noodzakelijk zijn om informatie en assistentie aan de (toekomstige) gebruikers te verschaffen. Ook hier veronderstellen we een simpel, intuïtief en gebruiksvriendelijk systeem.
We veronderstellen een customer service team van 114 FTE’s. Deze inschatting is gebaseerd op
dezelfde assumpties als onder het primaire systeem, maar met aan de vraagzijde naar schatting 1
op de 4 ticketing/secundair systeem gebruikers die 1 contactname doet per jaar.
De personeelskost van dit customer service team wordt geschat op 4,6 miljoen per jaar.

Opstartkosten
-

De assumpties hierboven met betrekking tot contactnames zijn gebaseerd op een systeem op
kruissnelheid. Conform de assumpties voor het primaire systeem voorzien we ook voor het secundaire systeem opstartkosten van 3 keer de jaarlijkse customer service personeelskost. In het model worden deze kosten behandeld conform de boekhoudkundige behandeling van opstartkosten
en dus als investeringskosten beschouwd en afgeschreven op 5 jaar.

4.2.4 Payment processing
Conform de assumpties met betrekking tot payment processing onder het primaire systeem, schatten
we de operationele kosten met betrekking tot de inning van betalingen op 1% van het transactiebedrag.
Ook hier voorzien we een gevoeligheidsanalyse met een range van 0,75% tot 1,25% van het transactiebedrag.

4.2.5 Overheads
-

-

Continue marketing en imago campagnes worden geraamd op 0,5 miljoen euro per jaar. Tijdens
de opstartfase schatten we een marketing budget van 2 miljoen euro.
Voor het in goede banen leiden van al bovenvermelde processen voorzien we een management
team alsook een uitgebreide finance functie. Samen een geschatte jaarlijkse kost van 1 miljoen
euro voor 10 FTE’s.
Tenslotte wordt voorzien in een huisvestingskost van 0,5 miljoen euro per jaar.

4.3 Handhavingsapparatuur
De handhavingsapparatuur wordt voorzien door de Enforcement Equipment Provider. De EEP wordt
door het Vlaams Gewest aangeduid na een beroep op de mededinging. Hij sluit een overeenkomst af
en wordt aangestuurd door het handhavingscentrum.

4.3.1 Handhavingsapparatuur
-

Handhaving gebeurt in alle gevallen door handhavingsstations uitgerust met ANPR-camera’s. Deze
camera’s nemen een foto van alle nummerplaten die hun lens voorbijrijden.
Om een voldoende incentiviserende pakkans te bekomen is er nood aan een bepaald aantal handhavingsstations verspreid over het betolde netwerk:
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Langs autosnelwegen wordt voorzien in stationaire portieken: noodweer bestendige installaties uitgerust met camera’s die meerdere rijstroken en rijrichtingen kunnen monitoren.
o Langs overige wegen wordt uitsluitend voorzien in flexibele, verplaatsbare installaties
o Daarnaast is er nood aan voertuigen om intercepties uit te voeren (mobiele teams) en de
flexibele installaties te verplaatsen.
De aanbevelingen van WP5 stipuleren 0,055 stationaire portieken per kilometer snelweg (omgerekend 50 stationaire portieken) en 304 flexibele installaties en 97 voertuigen (op basis van de
aanbeveling 0,0015 voertuigen per kilometer lokale weg).
Rekening houdend met een geschatte kost van 1 miljoen euro per stationaire portiek en 200.000
euro per flexibele installatie en per voertuig, bedraagt de totale investeringskost 130 miljoen euro.
Deze kost wordt afgeschreven over 7 jaar.
Voor het jaarlijkse onderhoud van de handhavingsapparatuur wordt een jaarlijkse kost gerekend
van 15% van het investeringsbedrag.
Er is mogelijkheid om de kost van nieuwe infrastructuur te beperken door de reeds bestaande
ANPR camera netwerken (bijvoorbeeld Viapass, politie, LEZ’s) te integreren. Het model hanteert
de conservatieve assumptie dat bestaande ANPR camera’s niet gebruikt worden voor het systeem
van wegenheffing.
o

-

-

-

4.3.2 Overhead en personeel
-

De operationele kosten (overhead) omvatten de huur van kantoor, stelplaatsen en onderhoudsateliers, voor een geschatte kost van 0,5 miljoen euro per jaar.
Er wordt uitgegaan van een personeelsbezetting van 12 FTE’s voor een totale jaarlijkse kost van
ongeveer 1 miljoen euro. Deze personeelsbezetting omvat vliegende teams om de apparatuur te
onderhouden, alsook management en support rollen.

4.4 Handhaving (VlaBel)
De handhaving (inclusief handhavingsdiensten) gebeurt door het Vlaamse Gewest met behulp van apparatuur geleverd door de EEP (zie 4.2). In deze context is dit VlaBel die voor deze rollen aangesteld
wordt door het Vlaams Gewest.

-

-

-

Gezien de zeer grote voertuigaantallen zal de handhaving in de eerste plaats gebeuren op basis
van camera beelden, die na voorsortering door een computeralgoritme en vervolgens beoordeling
door een ambtenaar, al dan niet omgezet worden in een proces-verbaal.
Maar ook andere technieken, waaronder datamining, zullen worden gebruikt om te bepalen of
een geldige reis op het tolnetwerk is voltooid. Als de reis niet geldig is, wordt deze verwerkt als
een handhavingsgebeurtenis en kan deze, afhankelijk van verschillende controles, leiden tot een
boete.
Het streefdoel is om zoveel mogelijk processen te automatiseren, zowel die op de ANPR-data, die
op de SP data of data van derden. Elke manuele post-processing die kan vermeden worden is winst.
Op basis van de gereden voertuigkilometers en het aantal handhavingsstations/kilometer zullen
naar schatting jaarlijks 1,4 miljard Vehicle Passage Records (‘VPR’) gegenereerd worden door de
ANPR-camera’s.

Vanwege de aard van de handhaving, die sterk afhankelijk is van het aantal transacties, de mate van
handhaving, de nauwkeurigheid van de systemen en de acceptatie van het publiek, zijn de volgende
veronderstellingen gemaakt om het personeelsbestand van het Handhavingscentrum in te schatten:
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-

-

-

Het Handhavingscentrum heeft één manager die het algemene toezicht houdt en elk team heeft
een supervisor nodig om de teamleiders aan te sturen. Er dient een verhouding teamleider/staff
te zijn van 1:15 voor handhavingsmedewerkers; 1:4 voor beeldreviewers; en 1:20 voor mobiele
medewerkers;
Het systeem controleert automatisch 70% van de VPR's;
van alle VPR’s is 5% een low-confidence read en moet door een beeldreviewer bekeken worden.
Een beeldreviewer is in staat om ongeveer 600 beelden per uur te bekijken;
van alle VPR’s is 1,5% een enforcement record en moet door een handhavingsmedewerker gecontroleerd worden. Een handhavingsmedewerker is in staat om ongeveer 200 VPR's per uur te controleren;
Medewerkers werken met een efficiëntie van 80%;

4.4.1 Administratieve handhaving
-

-

-

Op basis van de parameters hierboven schatten we een nood aan 58 FTE’s in het handhaving team
(1 supervisor, 3 team leaders en 54 enforcement agents) of een totale jaarlijkse kost van 3,2 miljoen euro.
Op basis van de parameters hierboven schatten we een nood aan 76 FTE’s in het image review
team (1 supervisor, 15 team leaders en 60 image reviewers) of een totale jaarlijkse kost van 4,7
miljoen euro.
Er wordt een jaarlijks kost geschat van 1,2 miljoen euro voor kosten van administratieve/juridische
aard, bijvoorbeeld ten gevolge van beroepen aangetekend door gebruikers, incasso en deurwaarders, gerechtelijke processen…

4.4.2 Mobiele handhaving
-

-

De mobiele teams worden ingezet voor:
o bedienen van handheld handhavingsapparatuur;
o volgen en stoppen van geïdentificeerde overtreders;
o de status van overtreders controleren;
o boetes en innen van incasso's van overtreders; en
o controle en toezicht op de inzet en werking van de flexibele handhavingsapparatuur.
De mobiele teams gebruiken de apparatuur en voertuigen ter beschikking gesteld door de handhavingsapparatuur provider.
Er is een geschatte nood aan 102 FTE’s in het mobiele handhaving team (1 supervisor, 4 team
leaders en 97 mobiele eenheidsmedewerkers) of een totale jaarlijkse kost van 5,4 miljoen euro.

4.4.3 IT systemen
-

Er wordt een investeringskost geraamd van 10 miljoen euro, af te schrijven over 5 jaar, voor de
investeringen in IT infrastructuur.
De jaarlijkse kost voor updating en maintenance van de IT infrastructuur wordt geraamd op 2 miljoen euro en stelt 6 FTE IT-profielen te werk voor een jaarlijkse kost van 0,7 miljoen euro.

4.4.4 Overhead
-

-

De operationele kosten omvatten de huur van een gebouw (voor ongeveer 100-120 FTE’s alsook
parking voor de wagens van de mobiele teams, voor een geschatte totale kost van 1 miljoen euro
per jaar.
Voor management en ondersteunende diensten wordt een jaarlijkse kost voorzien van 0,6 miljoen
euro voor 6 FTE’s.
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5 Overige kosten/inkomsten

5.1 Aanbestedingskosten
-

Kosten aan overheidszijde voor onder andere beleidsontwikkeling, haalbaarheidsonderzoeken en
effectieve aanbesteding. Deze worden geschat op 10 miljoen euro en worden afgeschreven over
10 jaar.

5.2 Informatie en signalisatie
Opstartkosten
-

-

-

Bij de opstart van het systeem zal een uitgebreide informatie campagne door de overheid moeten
gehouden worden om de toekomstige gebruikers van het systeem te sensibiliseren en informeren.
Hiervoor wordt een budget van 10 miljoen euro geraamd.
Ook veronderstellen we een verhoogde customer service belasting tijdens de opstartfase, geraamd op 2 keer de jaarlijkse personeelskost (zie verder), of een geschat totaal bedrag van 2,8
miljoen euro.
De opstartkosten worden afgeschreven op 10 jaar.

Operationele kosten
-

Voor de informatie en verkeerssignalisatie wordt een jaarlijkse kost (incl. plaatsing) geschat van 10
miljoen euro per jaar.
Ook wat betreft algemene zaken zal het noodzakelijk zijn om informatie en assistentie aan de (toekomstige) gebruikers te verschaffen. Het aanspreekpunt van de gebruiker voor algemene vragen
met betrekking tot het systeem van wegenheffing zal de overheid zijn. We veronderstellen een
customer service team van 33 FTE’s. Deze inschatting is gebaseerd op dezelfde assumpties als onder het primaire systeem, maar met aan de vraagzijde naar schatting 1 op de 40 gebruikers die 1
contactname doen per jaar. De personeelskost van dit customer service team wordt geschat op
1,4 miljoen per jaar.

5.3 Coördinerende Instantie
-

-

-

Betreft kosten voor een organisatie die ervoor verantwoordelijk is om het systeem van wegenheffing aan overheidszijde te coördineren naar het beeld van Viapass in het kilometerheffing systeem
voor vrachtwagens. Deze entiteit zal onder meer instaan voor de algemene communicatie, het
sluiten en opvolgen van de overeenkomsten met de PSP’s en EEP, het erkennen en certifiëren van
de (andere) service providers, het controleren van de goede doorvoering van aanpassingen van de
toll context data door de SP’s, …
De operationele kosten, geschat op 1,8 miljoen euro per jaar, bestaan voornamelijk uit facilitaire
kosten (bv. huurkosten infrastructuur van vestiging), personeel gerelateerde kosten (bv. kosten
aan opleidingen, jaarlijkse vergoeding leden RvB…) en kosten met betrekking tot advies en bijstand.
We veronderstellen een bezetting van 21 FTE’s met een jaarlijkse personeelskost van 1,6 miljoen
euro.
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5.4 Uitgespaarde kosten
-

-

Het terugschroeven van de BIV/JVB kan in principe leiden tot een terugschroeven van de handhaving van deze belastingen, waardoor huidige personeel VlaBel kan vrijkomen voor andere taken.
Op basis van een ruwe schatting zouden binnen VlaBel 50 controleurs en 20 administratief personeel ongeveer 50% van hun tijd kunnen vrijmaken, oftewel een geschatte besparing van 39 FTE’s
(inclusief teamleiders), of 2,2 miljoen euro per jaar.
Een gedetailleerde analyse van de tijdsbesteding van het VlaBel personeel is nodig om deze inschatting correct te bepalen.

5.5 Gederfde inkomsten
5.5.1 Technologische onbeschikbaarheid
-

-

Natuurrampen, pannes… kunnen er toe leiden dat het systeem tijdelijk niet functioneert en dat de
inkomsten niet geïnd kunnen worden.
Er wordt verondersteld dat kleine/beperkte/tijdelijke onbeschikbaarheden geen impact zullen
hebben op de inkomsten. De SP’s zullen verplicht worden om de nodige buffers en redundanties
in hun systemen in te bouwen om zulke onbeschikbaarheden op te vangen en ze later alsnog te
innen (back-up systemen, buffer capaciteit op de OBU).
Een ‘black swan’ event waarbij het backend systeem voor langere tijd onbeschikbaar zou zijn of de
GPS satellieten niet zouden functioneren wordt niet beschouwd in het model wegens de lage probabiliteit.

5.5.2 (On)opzettelijke fout, zwartrijden en fraude
-

Voor de gebruiker loont het de moeite om zwart te rijden zodra de (gepercipieerde) pakkans maal
de boete kleiner is dan de heffing. Ook indien de pakkans voldoende hoog is zal men altijd geconfronteerd worden met gebruikers die niet betalen of (on)opzettelijke fouten plegen. Voor de inschatting van gederfde inkomsten uit (on)opzettelijke fout, zwartrijden en fraude worden onderstaande geschatte assumpties gehanteerd. Een onderscheid werd gemaakt tussen de Vlaamse belastingplichtigen en de niet-Vlaamse belastingplichtigen.
Tabel 6: Assumpties zwartrijden en fraude

-

Type derving

Methode

Vlaamse
belastingplichtigen

Niet-Vlaamse
belastingplichtigen

Geen OBU / app / ticket

% van totale omzet

2,0%

4,0%

Geen werkend OBU / app

% van primaire omzet

0,5%

1,0%

Fraude met OBU / app / ticket

% van totale omzet

1,0%

2,0%

We onderscheiden drie types van (on)opzettelijke fout, zwartrijden/fraude:
Het bewust rijden zonder registratie van kilometers of aankopen van een (route)ticket;
Het onbewust rijden zonder registratie van kilometers (niet mogelijk in het secundaire systeem);
- Het bewust manipuleren van de registratie apparatuur of het bewust onjuist inboeken van ritten in het secundaire systeem.
Een onderscheid tussen inkomsten uit enerzijds het primaire en anderzijds het secundaire systeem
dringt zich hiervoor op. Deze detaillering kan niet aangeleverd worden door de verkeersmodellen.

-

-
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-

We schatten dat het primaire systeem goed is voor 85% van de inkomsten uit wegenheffing wat
betreft Vlaamse belastingplichtigen en 25% wat betreft niet-Vlaamse belastingplichtigen.
Op basis van bovenstaande assumpties wordt geschat dat alles samen ongeveer 3,8% van de totale voertuigkilometers niet geïnd zullen worden. Uitdrukken van dit percentage in een euro bedrag is afhankelijk van de tariefzetting (scenario assumpties, gehanteerd verkeersmodel…), wat
resulteert in een bereik van 72 miljoen euro (budget neutrale scenario’s) tot 177 miljoen euro
(niet-budget neutrale scenario’s) aan gederfde inkomsten wegens (on)opzettelijke fout, zwartrijden en fraude.

5.5.3 Afronding gereden kilometers
-

-

Om te vermijden dat gebruikers teveel kilometers aangerekend krijgen door de mapping & tracing
software, wat aanleiding kan geven tot protesten, kan een kleine correctie op de berekende afstand doorgevoerd worden. het model houdt rekening met een neerwaartse afronding van 1,5%
van de gereden kilometers.
Ook hier is het uitdrukken van dit percentage in een euro bedrag afhankelijk van de tariefzetting
(scenario assumpties, gehanteerd verkeersmodel…), wat resulteert in een bereik van 22 miljoen
euro (budget neutrale scenario’s) tot 53 miljoen euro (niet-budget neutrale scenario’s) aan gederfde inkomsten wegens afronding.

5.6 Handhaving inkomsten
-

Het opzetten van een systeem van handhaving zal leiden tot de inning van handhavingsinkomsten
(boetes). We voorzien drie categorieën van boetes (om de mate van recidive te reflecteren) met
variërende boete bedrag. De ‘pakkans’ wordt uitgedrukt als percentage van het totale aantal gebruikers. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gehanteerde assumpties.
Tabel 7: Assumpties handhaving inkomsten

-

Inbreuk classificatie

Boete

Inbreukpercentage op totaal aantal gebruikers

Laag (eerste inbreuk)

€ 100

2,0%

Middel (herhaalde inbreuk)

€ 500

0,5%

Hoog (herhaalde inbreuk/fraude)

€ 1.000

0,1%

Op 15 miljoen gebruikers resulteert dit in een handhavingsinkomst van 82,5 miljoen euro per jaar.

5.7 BTW
Aan inkomsten zijde dient het model geen rekening te houden met BTW, daar, conform WP7, de assumptie wordt gehanteerd dat de wegenheffing de vorm van een belasting zal aannemen.
Aan kostenzijde speelt de BTW wel mee. De systeemkosten zoals gemodelleerd en hierboven besproken zijn gemodelleerd op BTW exclusieve basis. De private partijen aan wie na aanbesteding de PSP en
EEP opdrachten gegund zullen worden zullen hun kosten inclusief BTW aanrekenen aan het Vlaams
Gewest. Het Vlaams Gewest kan deze BTW niet recupereren en wordt dus als kost gezien. Ook op
niveau van VlaBel dienen we rekening te houden met de BTW kost (althans voor wat betreft capex en
opex kosten, maar niet voor de personeelskosten).
Hoewel de BTW kost in de bespreking van de systeemkosten in hoofdstukken 4 en 5 niet is meegenomen, dienen we hier wel rekening mee te houden bij het analyseren van de netto opbrengst van het
systeem van wegenheffing.
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Wat betreft de verdere besprekingen van systeemkost en netto saldo in dit document wordt steeds
rekening gehouden met deze BTW kost.
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6 Systeemkost

In dit hoofdstuk bespreken we de verschillen in de totale systeemkost over de verschillende scenario’s,
de componenten en hun belang in de totale systeemkost. Ten slotte analyseren we de robuustheid
van de systeemkost.

6.1 Systeemkost per scenario
De systeemkosten schommelen rond de 426 miljoen euro voor de budgetneutrale scenario’s en
schommelen tussen de 437 en 459 miljoen euro voor de niet-budgetneutrale scenario’s 1[…].
Grafiek 8: Verschillen in systeemkost (incl. BTW) per scenario

Breakdown van systeemkost per scenario (miljoen euro)
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De voor het financieel model relevante resultaten van de verkeersmodellen verschillen op twee vlakken: de totale inkomsten van de wegenheffing en het aantal gereden voertuigkilometers. De verschillen wat betreft systeemkost tussen beide types scenario’s zijn integraal te verklaren door de twee
systeemkostcomponenten die gelinkt zijn aan inkomsten en voertuigkilometers:
- De kost voor payment processing, dewelke worden geraamd op 1% van het transactiebedrag (i.e.
de inkomsten). Verschillen in payment processing kost worden dus gedreven door verschillen in
bruto inkomsten tussen de scenario’s.
- De kost voor administratieve handhaving, dewelke afhankelijk is van het aantal Vehicle Passage
Records (hoeveel nummerplaten door het ANPR systeem gedetecteerd worden, hoe meer voertuigkilometers, hoe meer VPR’s). Verschillen in administratieve handhavingskosten worden dus
gedreven door verschillen in aantal voertuigkilometers tussen de scenario’s.
- Doordat de spreiding in functie van totale inkomsten merkelijk hoger is dan de spreiding in functie
van het aantal voertuigkilometers, verklaart de kostenpost payment processing nagenoeg het volledige verschil in systeemkost tussen de scenario’s.
Het interval 426-459 miljoen euro toont aan dat de keuze voor een bepaald scenario slechts een beperkte impact heeft op de systeemkost.
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Indien men enkel de budget neutrale scenario’s beschouwt kan men stellen dat de systeemkost nagenoeg vast is. Deze observatie is mede het logische gevolg van de combinatie van:
- Verkeersmodellen waarvan tussen de verschillende scenario’s de relevante resultaten voor het
financieel model beperkt zijn tot inkomsten en voertuigkilometers
- Een kostenstructuur waarop voertuigkilometers amper een impact hebben en enkel de tol inkomsten relevant zijn
- De vereiste een budget neutrale wegenheffing te implementeren. Budgetneutraliteit leidt modelmatig tot een zoektocht naar een combinatie van prijs (hoogte tarieven) en volume (voertuigkilometers) opdat een vooropgesteld niveau van tol inkomst wordt bereikt
Aangezien (voor zover de resultaten van de verkeersmodel scenario’s betreft) enkel de tol inkomsten
relevant zijn voor de systeemkost, en dat door de eis tot budget neutrale heffing deze tol inkomsten
nagenoeg identiek zijn over de verschillende scenario’s heen, zal de systeemkost logischer wijs vast
zijn.
Indien budget neutraliteit anders ingevuld zou worden, of de budgetneutraliteit niet langer een vereiste zou zijn, zal het effect op de systeemkost zoals berekend in het model uiteraard anders zijn.
De verdere bespreking in dit hoofdstuk zijn op basis van het scenario TREMOVE 4a_KS, maar conclusies
kunnen doorgetrokken worden naar de andere scenario’s.

6.2 Componenten systeemkost
Grafiek 9: Schematische weergave van de systeemkost per type en per activiteit (scenario TREMOVE - 4a_KS)
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De systeemkost bestaat voor ongeveer de helft uit de afschrijvings- en financieringskosten met betrekking tot capex (geannualiseerde investeringskosten), voor 40% uit operationele kosten, en voor 13%
uit personeelskosten.
Met 79% van de systeemkost vormt de component registratie & inning (waarvan 63% primair en 16%
secundair systeem) de grootste kostenpost binnen het systeem van wegenheffing. De handhaving apparatuur en de handhaving dienstverlening vertegenwoordigen 12%, respectievelijk 5%, van de systeemkosten.
Tabel 10: Heatmap van de systeemkost incl. BTW per component (scenario TREMOVE - 4a_KS, miljoen euro)

Registratie via OBU
Registratie via smartphone app
IT infrastructuur
Customer service
Payment processing
Marketing
Overheads
Primair systeem
Registratie

Capex

Opex

Personeel
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79
6
23
21
2
132

72
1
8
18
2
2
103

1
29
0
2
33

151
7
32
51
18
5
4
268

20

12

-

33
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6.3 Robuustheid systeemkost
6.3.1 Geselecteerde parameters
Om de robuustheid van de systeemkost te analyseren werden voor geselecteerde parameters niet
alleen een verwachte waarde opgenomen (een ‘best estimate’), maar ook een bereik van mogelijke
waardes. Er werden 10 parameters geselecteerd waarvan de verwachte waarde met een beperkte
mate van nauwkeurigheid kan ingeschat worden en die bovendien in belangrijke mate bijdragen tot
de systeemkost.
Door de waarde van deze geselecteerde parameters te laten variëren kan de gevoeligheid van de totale
systeemkost met betrekking tot die parameters worden geanalyseerd. De bedoeling hiervan is om
deze onnauwkeurigheid trachten in kaart te brengen voor die parameters die meest relevant zijn
Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze parameters, hun verwachte waarde (“Exp”) en het
geschatte bereik op basis van een minimum en maximum waarde.
Tabel 11: Geselecteerde parameters
Input variabele
OBU gebruikers
Klantencontacten per gebruiker sensitivity factor
OBU hardware kost
OBU data kost
Klantencontact gemiddelde duurtijd
IT infrastructuur (primair + secundair)
Ticket servicepunten
Payment processing cost
Smartphone app gebruikers (% van non-OBU gebruikers)
Smartphone app ontwikkelingskost

# (mln)
%
EUR/OBU
EUR/jaar
min/contact
EUR (mln)
#
%
%
EUR (mln)

Min

Exp

Max

2
50%
40
8
4
60
1 000
0,75%
25%
5

4,5
100%
60
12
5
120
1 964
1,00%
50%
10

7
200%
100
20
7,5
150
2 500
1,25%
75%
15
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van hoe de geselecteerde parameters de diverse systeemcomponenten beïnvloeden. Zo beïnvloeden sommige parameters meerdere systeemkostcomponenten
(bijvoorbeeld de assumptie wat betreft aantal OBU gebruikers).

x
x

x

x
x

Payment
processing

x

Ticketing
systeem

x

IT infrastr.
registratie
en inning

Customer
service

OBU gebruikers
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OBU hardware kost
OBU data kost
Klantencontact gemiddelde duurtijd
IT infrastructuur (primair + secundair systeem)
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Smartphone app ontwikkelingskost
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Tabel 12: Dependenties input parameters op systeemkostcomponenten

x
x
x
x
x
x

6.3.2 Sensitiviteitsanalyses
Bij de sensitiviteitsanalyse wordt het model doorgerekend per individuele parameter (dus door slechts
één parameter te wijzigen). Aangezien we voor 10 input parameters een minimum en een maximum
waarde hebben gespecifieerd werden er aldus 20 sensitiviteitsvariaties doorgerekend.
De onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de resultaten van deze doorrekeningen.
Tabel 13: Output sensitiviteitsanalyse scenario TREMOVE 4a_KS (cijfermatig)
Systeemkost

Verschil t.o.v. base case

(mln euro)

(426 mln EUR)

Min

Max

Min

Max

OBU gebruikers
Klantencontacten per gebruiker sensitivity factor

331
395

521
488

(95)
(31)

95
62

OBU hardware kost
OBU data kost

398
405

483
470

(28)
(22)

57
44

Klantencontact gemiddelde duurtijd
Registratie & inning IT infrastructuur

414
409

458
435

(12)
(18)

31
9

Ticket distribution points
Payment processing cost

412
421

434
432

(14)
(6)

8
6

Smartphone app gebruikers (% van non-OBU gebruikers)
Smartphone app ontwikkelingskost

422
423

431
429

(5)
(3)

5
3

Uitrol van een systeem van wegenheffing: financiële haalbaarheid (OIWP6)

Pagina 33 van 45

Grafiek 14: Output sensitiviteitsanalyse scenario TREMOVE 4a_KS (grafisch)
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De uitkomsten van de sensitiviteitsanalyse spannen een bereik van 331 tot 521 miljoen euro. Waarbij
de parameters met betrekking tot aantal OBU’s (‘OBU gebruikers’, ‘OBU hardware kost’, ‘OBU data
kost’) en customer service (‘klantencontacten per gebruiker sensitivity’ en ‘klantencontact gemiddelde
duurtijd’) de grootste impact hebben op de systeemkost incl. BTW.

6.3.3 Specifieke scenario’s
Onderstaande grafiek geeft voor enkele specifieke scenario’s de totale systeemkost alsook de onderliggende componenten weer:
Grafiek 15: Systeemkost bij doorrekening van enkele specifieke scenario’s (op basis van TREMOVE 4a_KS)
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Variatie in aantal OBU’s
Indien we het bereik van OBU’s uit voorgaande sectie (geschat bereik van minstens 2 tot maximaal 7
miljoen OBU’s en 4,5 miljoen in het basis scenario) verder uitbreiden naar een ‘alles of niets’ analyse
komen we tot:
- Een geschatte meerkost op jaarbasis van ongeveer 334 miljoen euro voor een wegenheffing enkel
op basis van OBU’s (op basis van 15 miljoen OBU’s en geen kosten voor smartphone app, website,
secundair systeem…). Deze ruwe analyse houdt geen rekening met eventuele volumekortingen die
de OBU leveranciers bij grote hoeveelheden mogelijks zouden kunnen toestaan, noch, in de andere
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-

richting, het mogelijke kostenverhogend effect van marktinefficiënties bij het bestellen van volumes die de limieten van de totale productiecapaciteit in de markt zouden benaderen of overschrijden.
Een geschatte jaarlijkse besparing van 171 miljoen euro voor een systeem zonder OBU’s

Gebruik bestaande camera’s
Er kan voor gekozen worden om de bestaande camera’s van Satellic of de politionele diensten te gebruiken (onder voorbehoud van het voldoen aan de algemene omkaderende voorwaarden betreffende hergebruik of gedeeld gebruik van bestaande ANPR cameranetwerken). Afhankelijk van de dekking die daarmee bekomen wordt, kan men een scenario uitwerken waarin geen bijkomende investeringen in handhavingsapparatuur nodig blijkt.
Op deze manier kan naar schatting ongeveer 130 miljoen euro capex (of omgerekend 50 miljoen euro
aan jaarlijkse systeemkost (incl. onderhoud en financieringskosten) bespaard worden.

Secundair systeem door overheid
Er kan gekozen worden voor een model waarin het secundaire systeem niet door een SP, maar door
de overheid zelf wordt beheerd.
In dit model zou de overheid alsnog beroep doen op private partijen voor het aanleveren van systemen
maar zelf instaan voor het beheer en de exploitatie van het systeem. De besparing in dit scenario zit
daarom vooral in de lagere financieringskost van de overheid versus de financieringskost (WACC) van
de PSP. We schatten een besparing van 5 miljoen euro op jaarbasis.

Map matching door een centrale dienstverlener
Er kan voor worden geopteerd om de end-to-end dienstverlening door elke service provider te doorbreken, het luik ‘map matching’ (het berekenen van routes op basis van gps location data) en het bepalen van het te factureren bedrag, te centraliseren bij één enkele partij die dit voor elke service provider doet.
De te realiseren kostenbesparing (die we ruw inschatten op 15 miljoen euro van de investeringskost,
of omgerekend naar jaarlijkse systeemkost: 5 miljoen euro (incl. exploitatie en financieringskosten)
dient te worden afgewogen tegen de mogelijke kostprijs van het interface-risico dat de overheid in dit
model loopt. De overheid heeft in dit geval immers geen eenduidige partij die de volledige end-to-end
verantwoordelijkheid neemt over de integrale werking van het systeem, maar wordt geconfronteerd
met meerdere partijen die mogelijkerwijze naar elkaar gaan verwijzen, en dus naar de overheid die
verantwoordelijk is voor de interfacing tussen partijen.

6.3.4 Monte Carlo
Monte Carlo analyse is een simulatietechniek waarbij het model vele keren wordt doorgerekend, telkens met andere input waarden. Hierbij worden alle input variabalen (in dit geval de 10 geselecteerde
parameters) simultaan gewijzigd door aan elke variabele een willekeurige waarde toe te kennen binnen het opgegeven bereik.
Het resultaat van deze simulaties geeft een bereik van mogelijke uitkomsten weer, zoals weergegeven
door onderstaande grafiek.
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Grafiek 16: Monte Carlo analyse: histogram 10.000 simulaties (scenario TREMOVE 4a_KS)
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Grafiek 16 toont de distributie van de resultaten van de Monte Carlo simulaties (10.000 simulaties).
Het gros van de bekomen resultaten ligt tussen de 375 en 525 miljoen euro, wat ongeveer 83% van de
simulaties bevat. 71% van de simulaties liggen onder 480 miljoen euro, de assumptie voor systeemkost
gebruikt in de verkeersmodellen.
Dit bereik is groter dan bij de sensitiviteitsanalyse omdat bij een Monte Carlo analyse meerdere parameters tegelijk worden aangepast en deze elkaar kunnen versterken. Bijvoorbeeld de combinatie van
de maximale waarden voor aantal OBU gebruikers (7 miljoen) en een OBU hardware kost (100 euro)
resulteert in een systeemkost incl. BTW van 610 miljoen euro (of een stijging ten opzichte van de base
case van 184 miljoen euro), wat meer is dan de impact van de max_sensitivity OBU gebruikers (95
miljoen euro) en max_sensitivity OBU hardware kost (57 miljoen euro) opgeteld (152 miljoen).
Deze Monte Carlo analyse ambieert niet om wetenschappelijk en statistisch correct te zijn. Ze dient
louter het doel om de gevoeligheid van de systeemkost te testen op basis van rudimentaire, eenvoudige toetsingen. Belangrijk hierbij is op te merken dat er geen rekening werd gehouden met mogelijke
correlaties tussen de diverse input parameters. Bijvoorbeeld:
- Hoe meer OBU’s nodig zijn, hoe lager de aankoopprijs per OBU (volumekorting). Dit zou de gesimuleerde systeemkost temperen in simulaties met een hoog aantal OBU gebruikers;
- Hoe hoger de investering in de smartphone app, hoe beter/aanlokkelijker/gebruiksvriendelijker de
applicatie zal zijn, wat meer gebruikers zou aantrekken.
Zulke verbanden zijn niet eenvoudig in een statische correcte correlatie te gieten.

6.3.5 Bespreking van de impact van de geselecteerde parameters
OBU gerelateerde parameters
De assumptie wat betreft het aantal OBU gebruikers heeft de grootste impact op de systeemkost. Dit
is te verklaren door:
- De variabele kostenstructuur van een systeem met OBU’s versus de vaste kostenstructuur van een
systeem met smartphone applicatie of (route)ticket systeem;
- Het moeilijk in te schatten aantal OBU gebruikers;
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-

Aantal systeemkostcomponenten die een functie zijn van het aantal OBU gebruikers.

De kostenpost OBU heeft een nagenoeg compleet variabele kostenstructuur (er moet een hardware
component per gebruiker geleverd worden) terwijl zowel de ontwikkeling van een smartphone applicatie als de uitbouw van het secundaire (route)ticket systeem een nagenoeg vaste kostenstructuur
hebben (zéér schaalbaar platform, gebruiker gebruikt zijn eigen hardware om op het platform te geraken). Naar totale systeemkost maakt het dus niet uit of gebruikers die geen OBU wensen kiezen voor
een smartphone applicatie of het (route)ticket systeem. Wat betreft de kostenstructuur is het onderscheid tussen aantal OBU gebruikers enerzijds en anderzijds aantal applicatie/ticket gebruikers van
belang.
Of de markt zal neigen naar registratie via OBU dan wel via applicaties valt moeilijk in te schatten.
Daardoor werd een brede range opgenomen van 2,5 miljoen ten opzichte van het middelpunt van 4,5
miljoen gebruikers. Een bredere range leidt mathematisch tot een hogere impact op de systeemkost.
De mate waarin gebruikers zullen kiezen voor een OBU zal onder andere afhangen van:
- de risicoverdeling en financiële prikkels (moeten gebruikers de OBU kopen? Waarborg plaatsen?
Of krijgen ze de OBU gratis ter beschikking?)
- de Value-added Services die aan het gebruik van een OBU gekoppeld kunnen worden; en of deze
er toe zullen leiden dat het de service providers zijn die zullen neigen naar het aanbieden van
OBU’s (“push”) of de gebruikers die zullen vragen naar OBU’s (“pull”)
- andere parameters (privacy aspecten, technologische evoluties, gebruiksgemak, aantrekkelijkheid,…)
De input parameter “OBU gebruikers” impacteert niet enkel de “OBU kostencomponent”, maar is ook
een kostendrijver van de systeemkostcomponent Customer Service. Hierbij wordt geschat dat OBU
gebruikers relatief meer dan andere type gebruikers de helpdesk zullen contacteren. Een input parameter die meerdere kostcomponenten beïnvloedt zal ceteris paribus een hogere impact hebben dan
een input parameter die slechts één kostcomponent beïnvloedt (zie ook “Tabel 12: Dependenties input
parameters op systeemkostcomponenten”)
Het belang van het aantal OBU’s wordt nogmaals onderstreept door het belang van de sensitiviteiten
op OBU hardware kost (plaats 3) en OBU data kost (plaats 4). Deze wegen echter minder door dan
het aantal OBU gebruikers:

-

Deze parameters impacteren het model enkel via de OBU investeringskost (OBU hardware cost)
en de OBU operationele kost (OBU hardware cost en OBU data cost) van de OBU; terwijl het aantal
OBU gebruikers de kostenstructuur op deze beide punten impacteert plus ook de customer service
kost.

Customer service gerelateerde parameters
De assumptie met betrekking tot het aantal contacten per gebruiker staat op een tweede plaats. Het
aantal interacties met het call center heeft een grote impact op de systeemkost omwille van het moeilijk kwantificeren van het aantal te verwachten contactnames; waardoor ook hier een brede range
werd gebruikt voor de sensitivity factor en kan deze parameter variëren van een halvering tot een
verdubbeling van het aantal verwachte contacten. Dit is een zeer brede range wat mathematisch tot
een hogere impact leidt.
Deze brede range lijkt niet onrealistisch; wat zal de exacte druk op de customer service zijn?
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-

Veel zal afhangen van de gebruiksvriendelijkheid van het systeem en mate van zelfredzaamheid
van de gebruikers (d.m.v. goed uitgewerkte handleidingen, FAQ‘s, chatbots…)
De wegenheffing zal overwegend geheven worden op particulieren en mindere mate op professionele gebruikers. Waarbij particulieren minder vertrouwd zijn met systemen van tolheffing dan
professionele gebruikers en waarschijnlijk meer vragen zullen stellen. Bovendien zal de gemiddelde ‘vragensteller’ zijn vraag stellen voor minder voertuigen (1 à 2 voertuigen per gezin versus
meerdere vrachtwagens per transportbedrijf). Er valt dus een hogere duplicatie van antwoorden
te verwachten.

De sensitiviteit met betrekking tot de duurtijd van het gemiddelde klantencontact staat op een vijfde
plaats. Daar waar assumpties met betrekking tot de vraag zijde niet zo eenduidig in te schatten zijn, is
deze assumpties die de aanbodzijde betreft nauwkeuriger in te schatten zijn. We kunnen hier buigen
op bestaande benchmarks van reeds bestaande call centers.

Overige geselecteerde parameters
De overige onderzochte parameters hebben slechts een relatief beperkte impact op de systeemkost.
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7 Netto resultaat

7.1 Bruto inkomsten en netto saldo
Onderstaande tabel geeft voor scenario TREMOVE 4a_KS cijfermatig de verschillende stappen weer
om vertrekkende van de bruto inkomsten gerapporteerd door het verkeersmodel te komen tot het
netto saldo voor het Vlaams Gewest.
Tabel 17: Van bruto inkomsten naar netto saldo vóór flankerend beleid (scenario TREMOVE 4a_KS)
EUR p.a.

eurocent/km

Tol inkomsten - Vlaamse belastingplichtigen

1 632 158 749

Tol inkomsten - Niet-Vlaamse belastingplichtigen
Bruto baten

265 700 261
1 897 859 011

3,23

82 500 000
(94 314 104)

0,14
(0,16)

(244 000 000)
(1 068 000 000)

(0,42)
(1,82)

(106 800 000)
467 244 907

(0,18)
0,79

Systeemkost

355 026 925

0,60

BTW op systeemkost
Kosten

71 361 172
426 388 097

0,12
0,73

40 856 810

0,07

Handhaving inkomsten
Gederfde inkomsten
Reductie belasting inverkeerstelling
Reductie jaarlijkse verkeersbelasting
Reductie jaarlijkse verkeersbelasting (opdeciemen)
Netto baten

Netto saldo

Bruto versus netto inkomsten
De inkomsten gerapporteerd door de verkeersmodellen worden niet integraal als meerinkomst voor
het Vlaams Gewest beschouwd, daar deze gecompenseerd worden door het reduceren van bestaande
belastingen. Voorts houden de inkomsten gerapporteerd door de verkeersmodellen geen rekening
met bijkomende complicaties zoals minderinkomsten ten gevolge van afrondingen, zwartrijden en
fraude of meerinkomsten ten gevolge van handhaving.
Concreet dienen voor de berekening van de netto inkomsten voor het Vlaams Gewest de bruto inkomsten als volgt aangepast te worden:

-

-

-

Verminderd met de impact van lagere inkomsten uit de verkeersbelasting (JVB en BIV), afhankelijk
van de mate waarin deze zullen worden afgeschaft, verlaagd of uitgefaseerd:
o Voor JVB: grootorde 1,2 miljard euro per jaar7
o Voor BIV: grootorde 250 miljoen euro per jaar
Verminderd met de impact van gederfde inkomsten omwille van (on)opzettelijke fouten, zwartrijden en fraude (72 miljoen euro) en onnauwkeurigheden en afronding van gereden kilometers
(22 miljoen euro);
Vermeerderd met de inkomsten uit handhaving (83 miljoen euro geinde boetes).

7

Met inbegrip van de gemeentelijke opdeciemen op de verkeersbelastingen en de aanvullende belastingen voor LPG, zie
ook voetnoot 2.
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Wat betreft de verkeersbelastingen werd de assumptie gemaakt dat de belastinginkomsten in de referentie situatie 2030 gelijk zijn aan het huidige niveau. Deze assumptie gaat uit van een beperkt gewijzigd aantal totaal voertuigkilometers (+2%) en een beperkt gewijzigd aantal voertuigkilometers per
voertuig waardoor het aantal lichte voertuigen nagenoeg identiek blijft. Wat betreft tariefzetting hanteren we de assumptie dat een vergroening van het wagenpark opgevangen wordt door het aanpassen
van de tarieven. Netto zorgt dit voor een ongewijzigde belastinginkomst ten opzichte van vandaag.

Netto inkomsten versus netto saldo
Na aftrek van de systeemkosten van de netto inkomsten bekomt men het netto saldo van het systeem
van wegenheffing.
De reden dat het financieel model een positief netto saldo toont van 40,9 miljoen euro in het budget
neutrale scenario TREMOVE 4a_KS is als volgt:
- Bij de doorrekening van de verkeersmodellen werd een systeem kost van 0,8 eurocent per voertuigkilometer (477 miljoen euro in de TREMOVE referentie situatie 2030) gehanteerd, of een verschil van +50,6 miljoen euro ten opzichte van het financieel model;
- De verkeersmodellen houden geen rekening met de inkomsten uit handhaving noch veronderstellen ze gederfde inkomsten, of een verschil -11,8 miljoen euro ten opzichte van het financieel model.
Deze analyse kan doorgetrokken worden naar de andere budget neutrale scenario’s.
Het netto saldo geeft de budgettaire ruimte weer voor (flankerend) beleid. Dit saldo dient geïnterpreteerd te worden als het beschikbare saldo om beleid te voeren na aftrek van de systeemkosten van de
netto baten.
De concrete maatregelen die hiermee mogelijks kunnen genomen worden zijn niet opgenomen in het
financieel model, om reden van consistentie. Immers, (minstens enkele) flankerende maatregelen zullen een effect hebben op het gedrag van de gebruikers en zullen leiden tot een wijziging van het aantal
gereden voertuigkilometers. Doorrekenen van de impact van die gedragswijziging ligt buiten de mogelijkheid van het financieel model en dient door een verkeersmodel berekend te worden.

7.2 Bruto inkomsten en netto saldo per scenario
Grafiek 18 geeft de verschillen in bruto inkomsten en netto saldo weer voor de verschillende scenario’s.
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Grafiek 18: Verschillen bruto inkomsten en netto saldo per scenario
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Tussen de budget neutrale scenario’s zijn er geen noemenswaardige verschillen, te verklaren door het
feit dat deze modellen consistent bruto inkomsten van 1,9 miljard euro rapporteren.
De grootste verschillen kunnen geconstateerd worden tussen enerzijds budget neutrale en anderzijds
niet-budget neutrale scenario’s. Ook tussen de niet-budget neutrale scenario’s onderling zijn er verschillen. We bespreken kort de oorzaken voor deze verschillen:
- Zoals eerder aangegeven worden de gederfde inkomsten bepaald als percentage van de bruto inkomsten. De verschillen in deze kost is dus te verklaren door de verschillen in gerapporteerde
bruto inkomsten tussen de scenario’s
- Overige kosten (reductie verkeersbelastingen en systeemkost) zijn nagenoeg vast.

7.3 Inschatting ruimere budgettaire impact
Onderstaande tabel geeft een inschatting weer van de impact van de kilometerheffing op de bredere
overheid. De tabel bevat waarden voor alle wegverkeer en openbaar vervoer.
Tabel 19: Ruimere budgettaire impact (miljoen euro)
Ref 2030

Scen1a

Scen1b

Scen3

Scen4a

Scen4b

Scen5a

Scen5b

3 346

3 218

3 128

3 252

3 268

3 273

3 264

3 269

BTW brandstof

772

744

710

759

760

762

761

763

BTW aankoop

643

620

593

632

634

636

634

636

Accijns brandstof

Zoals eerder aangegeven wordt de reductie van de BIV geschat op 244 miljoen euro en de reductie van
de JVB op 1,2 miljard euro. Inbegrepen in deze laatste zijn ongeveer 110 miljoen euro aan opdeciemen
voor de gemeenten en ongeveer 1 à 2 miljoen euro aan aanvullende belastingen (LPG).
We verwijzen ook naar WP4 (impact van de wegenheffing op de tolinkomsten van personenwagens in
de Kennedytunnel en Oosterweelverbinding) en WP8 (waar andere indirecte gevolgen voor de overheid in beeld gebracht worden).
Ook een afstemming van de kilometerheffing voor het vrachtvervoer op het systeem van wegenheffing
kan financiële gevolgen voor de overheid teweeg brengen.
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Afkortingen en definities
Algemene Verordening Gegevensbescherming Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
ANPR Automatic Number Plate Recognition Technologie om automatisch kentekens te herkennen vanuit digitale beelden.
AWV Agentschap Wegen en Verkeer
Belgische voertuigen Voertuigen die zijn ingeschreven in België door een verblijfhouder. Een verblijfhouder is een persoon die: (i) ingeschreven is in de bevolkingsregisters of het wachtregister van een
Belgische gemeente, of die het voorwerp uitmaakt van een regularisatieprocedure ingediend in een
Belgische gemeente, of, (ii) een verblijfplaats heeft in een Belgische gemeente zo art. 5, §1, 1° of 2° KB
20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen van toepassing is; of, (iii) ingeschreven is in de
Belgische KBO, of (iv) opgericht is door of krachtens het internationale of buitenlands recht met een
vaste inrichting in België waar het voertuig beheerd of gebruikt wordt.
Bestuurder De bestuurder van een heffingsplichtig voertuig
BIV Belasting op de Inverkeerstelling
Black List (ISO 12855, Uitwisseling van informatie tussen de dienstverlening en de tolheffer) Door
dienstaanbieder bijgehouden lijst met voertuigen waarvoor de dienstaanbieder geen (contractuele)
verantwoordelijkheid meer neemt voor het afdragen van de tolheffing, bijvoorbeeld wegens wanbetaling of fraude. Wijzigingen in de Black List (toevoeging of verwijdering van OBU’s) worden via de
uitzonderingenlijst doorgegeven aan de tolheffer.
Buitenlandse voertuigen Voertuigen van niet-verblijfhouders
CN Cellulair netwerk
Concessiehouder Organisatie die in opdracht van een overheid het geheel of een deel van een wegennet exploiteert
DIV Dienst Inschrijvingen Voertuigen
DSRC (Dedicated Short Range Communication) Deze vorm van communicatie is bestemd voor communicatie over geringe afstand (circa dertig meter) en wordt specifiek toegepast bij wegverkeer voor
de communicatie tussen handhavingsapparatuur en RE. DSRC kent twee varianten: microgolf en infrarood.
EEP (Enforcement Equipment Provider) De organisatie die middels een aanbesteding zal worden gecontracteerd als SP voor de handhavingsapparatuur, zoals beschreven in deze nota.
EETS European Electronic Toll Service. European Electronic Tolling Service Dienst die interoperabiliteit
tussen elektronische tolsystemen in de Europese Unie moet verbeteren, zodat uiteindelijk één uniforme methode ontstaat voor elektronische tolheffing. De dienst is gedefinieerd in Beschikking
2009/750/EG van de Europese Commissie van 6 oktober 2009 en de nieuwe EETS-richtlijn (EU)
2019/520 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 .
EETS-provider (EETS-aanbieder) Definitie van de actor ‘service provider’ binnen de EETS. Een juridische entiteit die voldoet aan de eisen van artikel 3 Beschikking 2009/750/EG en de nieuwe EETS-richtlijn (EU) 2019/520 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019, geregistreerd is in de
lidstaat waarin ze is gevestigd en aan EETS-gebruikers toegang verleent tot EETS.
EETS-gebied Een weg, een wegennet, een kunstwerk zoals een brug of een tunnel, of een ferry waarvoor tolgeld wordt geïnd met gebruikmaking van een elektronisch tolheffingssysteem voor het wegverkeer.
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EETS-gebruiker Een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met een EETS-aanbieder
om toegang te hebben tot de Europese elektronische tolheffingsdienst.
e-Ticketing Methode van heffen op basis van een inboeksysteem.
FRSE Flexibel Road Side Equipment. Beweegbare installatie voor handhaving die tijdelijk langs de kant
van de weg wordt geïnstalleerd door de mobiele eenheden om voertuigen d.m.v. ANPR vast te leggen.
GBA Gegevensbeschermingsautoriteit
Gebruiker Eigenaar, dan wel, waar toepasselijk, de economische eigenaar van een heffingsplichtig
voertuig. Veelal gelijk aan de nummerplaathouder. De Gebruiker kan rechtstreeks of onrechtstreeks
(bv middels een Bestuurder) handelen. In sommige gevallen kan de Bestuurder als Gebruiker worden
aangemerkt.
Gegarandeerde betaalmethoden Betaalmethoden waarvan de SP zich gegarandeerd weet dat hij toekomstige kosten van de Gebruiker kan innen. Voor het innen van de kosten behoeft de SP geen toestemming van de Gebruiker en de Gebruiker kan de betaling ook niet ongedaan maken. Gegarandeerde betaalmethoden zijn onder andere kredietkaarten, tankkaarten en voorschotten.
Gegevensverwerker De verwerker overeenkomstig artikel 4 van de Verordening (EU) 2016/679 van
het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming):
een persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die / dat ten
behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke (in deze specifiek een nog nader te bepalen instantie
van het Vlaamse Gewest) persoonsgegevens verwerkt (in deze specifiek in het kader van de wegenheffing; voor de kilometerheffing voor het vrachtvervoer, die als belasting gekwalificeerd werd, is dit
de Vlaamse Belastingdienst).
Gewest Het Vlaamse Gewest, gefedereerde entiteit met rechtspersoonlijkheid die als deelstaat van de
federale staat is erkend op grond van een eigen socio-economisch profiel en waarvan de materiële
bevoegdheden haar uitdrukkelijk zijn toegewezen in de Grondwet en krachtens de Grondwet uitgevaardigde (bijzondere) wetten, en waarvan de uitoefening territoriaal tot haar grondgebied is beperkt.
GNSS Global Navigation Satellite System, bijv. GPS (VSA), Galileo (Europa), GLONASS (Rusland). Technologie voor plaatsbepaling met behulp van satellieten.
GSM Global System of Mobile Communications. Standaard voor digitale mobiele telefonie. GSM wordt
beschouwd als de tweede generatie mobiele telefonie (2G).
Handhavingsapparatuur Dit omvat zowel de hardware (controlestations) als de software die nodig is
om de vaststellingen van de controleapparatuur om te zetten in een proces-verbaal
Handhavingscentrum Het Handhavingscentrum staat in voor de handhaving m.b.t. de Wegenheffing
Heffingsplichtig wegennet Het (nog te bepalen) wegennet waarop de heffing van toepassing is, ongeacht of er een nultarief of een tarief hoger dan nul wordt toegepast.
HRSE Handheld Road Side Equipment
Interoperabiliteitsbeschikking Beschikking 2009/750/EG van de Commissie van 6 oktober 2009 tot
definiëring van de Europese elektronische tolheffingsdienst en de bijbehorende technische onderdelen
Interoperabiliteitsrichtlijn Richtlijn 2004/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april
2004 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in
de Gemeenschap
KBO KruispuntBank van Ondernemingen
KPI Key Performance Indicator
LEZ Lage-emissiezone
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Mobiele telecommunicatie De telecommunicatievorm waarmee data tussen de OBU en proxy worden
uitgewisseld. Voorbeelden zijn GSM, GPRS, EDGE, UMTS en toekomstige op 4G+ gebaseerde standaarden.
MRSE Mobile Road Side Equipment. Dit zijn controlevoertuigen bemand met controleurs
OBU On Board Unit Apparaat in een voertuig dat wordt gebruikt voor elektronische tolheffing. De
meest eenvoudige vorm is een zogenoemde DSRC-tag; deze geeft alleen een identificatie af aan de
wegkantapparatuur.
PPSP Preferred Service Provider van het primair systeem
Primair systeem Het primair systeem maakt gebruik van plaatsbepaling als middel voor het bepalen
van een verplaatsing. Dit kan bv. d.m.v. GNSS-plaatsbepaling, camera’s, e.a.
PSP (Preferred Service Provider) Service Provider die middels een aanbesteding zal worden gecontracteerd als dienstverlener zoals beschreven in de Visienota Wegenheffing. Deze term omvat zowel de
PPSP als de PSSP.
PSSP Preferred Service Provider van het secundair systeem
RE Registratie-eenheid. Een toestel dat de gemaakte verplaatsing registreert. Dit kan bv. een GSM, een
OBU, … zijn.
Secundair systeem Een heffingssysteem voor weggebruikers waarmee een gebruiker kan betalen voor
het gebruik van het tolnetwerk indien zij het primaire systeem niet kunnen of willen gebruiken.
Slimme kilometerheffing Een slimme kilometerheffing betreft een wegenheffing die per afgelegde kilometer wordt geheven en gedifferentieerd wordt naar plaats (eventueel rijrichting), tijd en / of milieukenmerken van het voertuig.
SP (Service Provider) Elke organisatie die een dienst aanbiedt van registratie van de verplaatsing en /
of facturatie aan gebruikers, inning, en afdracht aan het Gewest en / of (een) concessiehouder(s), van
wegenheffing op basis van de geregistreerde gegevens
SRSE Stationary Road Side Equipment Vaste installatie voor handhaving die permanent langs de kant
van de weg wordt geïnstalleerd
TC (Toll Collector) Tolheffer.
Tolheffer Een publiek of privaat orgaan dat tol heft op het rijden met voertuigen in een EETS-gebied.
Tolmelding Een mededeling aan een tolheffer in een formaat dat is vastgesteld door de aanbieder van
de toldienst en de tolheffer, waarmee de aanwezigheid van een voertuig in een EETS-gebied wordt
bevestigd.
Tolnetwerk Het deel van het wegennet (inclusief tunnels, bruggen en veerdiensten) waarop de wegenheffing van kracht is
Tolrichtlijn Richtlijn 1999/62/EEG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware
vrachtvoertuigen, zoals gewijzigd door richtlijn 2006/38/EG en richtlijn 2011/76 EU
Uitzonderingenlijst ISO 12855 en ISO 17573: exception list. Lijst waarmee informatie wordt uitgewisseld tussen dienstaanbieder en tolheffer over eventuele beperkingen in de mogelijkheden voor het
gebruik van specifieke OBU’s in een EETS-gebied.
VAS Value Added Services. Bijkomende diensten aangeboden door de SP, waaronder de mogelijkheid
om te betalen voor het wassen van auto's, parkeren, enzovoorts
Viapass Viapass is de toezichthoudende en coördinerende overheidsorganisatie voor de kilometerheffing voor vrachtwagens van +3,5 ton in België
VlaBel Agentschap Vlaamse Belastingdienst
Wegenheffing Onder wegenheffing wordt hier een lokale heffing of een gebiedsdekkende slimme kilometerheffing verstaan
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White List (ISO 12855) Lijst met geregistreerde gebruikers die voldoen aan de voorwaarden van het
systeem. Door dienstaanbieder bijgehouden lijst met voertuigen waarvoor de dienstaanbieder de
(contractuele) verplichting voor het afdragen van de tolheffing op zich heeft genomen.
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1 Inleiding en doel
Onderhavige analyse betreft een juridisch-fiscaal zorgvuldigheidsonderzoek van de uitrol van een systeem van wegenheffing in Vlaanderen, meer bepaald in de vorm van een gebiedsdekkende kilometerheffing1. Het betreft werkpakket 7 van onderdeel I van de onderzoeksopdracht.
Voor een gedetailleerde omschrijving van de modaliteiten van de wegenheffing, die als uitgangspunt
voor onderhavige juridisch-fiscale analyse dienen, wordt verwezen naar de andere werkpakketten.
In onderhavige analyse komen de volgende (juridische) thematieken aan bod:
•
•
•
•
•
•
•
•

Korte samenvatting: overzicht op hoofdlijnen van de juridische aandachtspunten en mogelijke
oplossingen (onderdeel 2)
Europees recht (inclusief Tolrichtlijn en EETS-regels) (onderdeel 3)
Belgisch (Grondwettelijk) recht (onderdeel 4)
Fiscaal recht (onderdeel 5)
Privacy en gegevensbescherming (onderdeel 6)
Intellectueel eigendomsrecht (onderdeel 7)
Diversen: handhaving en afdwingbaarheid, vergunningenstrategie, contractueel kader, secundair systeem (onderdeel 8)
Uitgebreide samenvatting (onderdeel 9)

1 In het vervolg van deze analyse wordt met de term ‘kilometerheffing’ de bestaande kilometerheffing voor het vrachtvervoer bedoeld en wordt met de term
‘wegneheffing’ verwezen naar de wegenheffing die het voorwerp van huidig onderzoek uitmaakt.
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2 Korte samenvatting: overzicht op hoofdlijnen van de juridische aandachtspunten & mogelijke oplossingen
2.1 Overeenstemming van de wegenheffing met de voorschriften van (het
voorstel tot wijziging van) de Tolrichtlijn
De Tolrichtlijn2 harmoniseert de voorwaarden waaronder de nationale autoriteiten belastingen, tolgelden en (tijdsgebonden) gebruiksrechten kunnen heffen op zware vrachtvoertuigen die goederen over de
weg vervoeren. Momenteel ligt er een voorstel tot wijziging van de Tolrichtlijn voor. Indien dit goedgekeurd wordt, zal de richtlijn in de toekomst van toepassing zijn op alle voertuigen bedoeld of gebruikt
voor het vervoer van personen of goederen over de weg (ook personenwagens en lichte vrachtvoertuigen). De Tolrichtlijn vormt aldus een kader dat de wegenheffing in wezen faciliteert, maar dat tegelijk
(strikt) nageleefd zal moeten worden, inzonderheid bij het vaststellen van de tarifering.
De wegenheffing, in de vorm van een gebiedsdekkende kilometerheffing, zal overeenkomstig het voorstel tot wijziging van de Tolrichtlijn kwalificeren als een tolgeld, d.w.z. “een bedrag dat moet worden
betaald voor een bepaalde afstand afgelegd met een voertuig op een infrastructuurvoorziening”. Een
tolgeld kan zijn samengesteld uit
een infrastructuurheffing (met mogelijkheid voor een toeslag voor wegvakken die regelmatig
verzadigd zijn, of waarvan het gebruik door voertuigen aanzienlijke milieuschade veroorzaakt)
• en desgevallend (dus optioneel) een congestieheffing en/of een externekostenheffing.
Voor elk van deze bestanddelen bepaalt de Tolrichtlijn een aantal basisregels, waarmee rekening dient
te worden gehouden. De meeste regels uit de Tolrichtlijn gelden wel enkel voor “het trans-Europese
wegennet of op bepaalde trajecten daarvan, en op andere bijkomende trajecten van hun autosnelwegennet die geen deel uitmaken van het trans-Europees wegennet”. Voor de overige wegen lijken de lidstaten meer vrijheid te hebben om de wegenheffing vorm te geven, hetgeen bevestigd werd tijdens een
informeel verkennend overleg met de Europese Commissie.
•

De belangrijkste beperkingen waarmee rekening te houden is, zijn de volgende:
•
•

•

•

Bij het berekenen van de infrastructuur- en externekostenheffing kan enkel rekening worden
gehouden met de infrastructuur- respectievelijk externe kosten van het wegennet in kwestie.
De congestieheffing mag alleen worden toegepast op de wegvakken waar geregeld congestie
optreedt en alleen gedurende de perioden waarin dat doorgaans het geval is. Dit lijkt zich te
verzetten tegen een congestieheffing die wordt geheven gedurende heel de dag en/of op het
hele Vlaamse wegennet (en zelfs in een te ruim bemeten congestiezone). Tijdens een informeel
verkennend overleg met de Europese Commissie bleek dat de commissie een eerder flexibele
(i.p.v. een strikte) toepassing van de nieuwe bepaling hanteert, hetgeen de toepassingsmogelijkheden ervan vergroot.
De Tolrichtlijn bevat voorts een aantal regels (en beperkingen) inzake het gebruik van de inkomsten uit tolgelden of gebruiksrechten (de zogenaamde ‘earmarking’). De inkomsten van de wegenheffing zouden eventueel niet terug naar de algemene middelen mogen vloeien, maar dienen voor specifieke doeleinden (zoals de vervoerssector en het gehele vervoersysteem) te worden bestemd. Tijdens een informeel verkennend overleg met de Europese Commissie werd door
de commissie bevestigd dat deze bepalingen enkel gelden m.b.t. TEN-wegen/snelwegen.
Op het vlak van kortingen stipuleert de Tolrichtlijn uitdrukkelijk dat dit niet toegelaten is voor de
externekostenheffing. Voor de infrastructuurheffing is dit wel toegelaten, maar dienen enkele

Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen.

2
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voorwaarden in acht genomen te worden. Voor de congestieheffing wordt niet uitdrukkelijk bepaald of een korting al dan niet toegelaten is.
Oplossing: Het is voorlopig af te wachten in hoeverre het voorstel tot wijziging van de Tolrichtlijn aangenomen zal worden en welke bepalingen aldus nageleefd zullen moeten worden voor de uitwerking
van de wegenheffing. De tolregeling zal vervolgens, conform de Tolrichtlijn, met de Europese Commissie
moeten worden afgestemd. Een eerste informeel verkennend overleg heeft dienaangaande reeds
plaatsgevonden.

2.2 De tariefmethodologie moet het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel
naleven
Doordat de wegenheffing in principe op alle wegen zal toegepast worden en dit voor alle voertuigen die
aan de wegenheffing onderworpen zijn, is het risico op een ongelijke behandeling bij voorbaat beperkt,
maar het is niet onbestaande.
Elke tariefdiversificatie – per voertuig (cfr. milieukenmerken), weg (cfr. type), tijdstip (cfr. spits of dal),
niveau van congestie etc. – moet op een pertinente manier worden onderbouwd, met een redelijke
verantwoording in het licht van de aard en de doel(stellingen) van de wegenheffing. Dit geldt tevens
voor eventuele vrijstellingen of uitzonderingen op het materieel toepassingsgebied van de wegenheffing
alsook voor kortingen of andere verminderingen in het aanrekenen van de wegenheffing, in zoverre
deze – bijvoorbeeld om beleidsmatige redenen – beoogd zouden worden.
In dat licht zal het invoeren van één grote aaneengesloten congestiezone een juridisch delicate oefening
zijn (hoewel de Europese Commissie hier geen probleem lijkt in te zien). De idee om te werken met één
grote afgebakende zone, waarin op bepaalde tijdstippen voor elke weg binnen die zone een verhoogd
tarief zou gelden bij wijze van congestieheffing/toeslag op de infrastructuurheffing, is niet voor de hand
liggend. Dit zal immers resulteren in een congestieheffing/toeslag op wegen waar (bijna) nooit congestie
optreedt. Zulk aaneengesloten congestiezone lijkt ons juridisch slechts mogelijk indien voor het geheel
van de wegen binnen de zone verkeerskundig kan worden aangetoond dat er hetzij congestie is, hetzij
een risico is van verschuiving van congestie naar die weg indien op andere wegen een congestieheffing/toeslag wordt toegepast.
Oplossing: Beperken (en verantwoorden) van de complexiteit van de tariefdiversificatie en van de vrijstellingen/ uitzonderingen en kortingen op de wegenheffing. De congestieheffingen of toeslag dient
beperkt te worden tot die gedeelten van de weg (en periodes) waar kan worden aangetoond dat er congestie optreedt of er een risico is van verschuiving van congestie naar die weg.

2.3 Risico op dubbele belasting ten aanzien van de bestaande mobiliteitsfiscaliteit
Er is o.i. een risico dat het invoeren van de wegenheffing naast de bestaande jaarlijkse verkeersbelasting
zal worden gepercipieerd als een dubbele belasting. Immers, een loutere inschrijving in het repertorium
van de DIV doet een onweerlegbaar vermoeden van gebruik op de openbare weg ontstaan, waardoor
automatisch de jaarlijkse verkeersbelasting verschuldigd wordt. In de mate dat de wegenheffing een
heffing zou zijn op het gebruik van de weg, zal er zich op dit vlak een risico van dubbele belasting voordoen. In deze mate zou de doelstelling van de verkeersbelasting in beginsel immers gelijklopen met de
doelstelling van een wegenheffing (onder voorbehoud van de nadere gedetailleerde uitwerking daar-
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van)3, namelijk het belasten van het gebruik van de openbare weg.
Ten aanzien van de belasting op inverkeersstelling bestaat juridisch gezien een veel kleiner risico op
dubbele belasting, aangezien een ander feit wordt belast (inverkeersstelling voertuig vs gebruik van de
weg). Eventueel zou bij de burger wel een perceptie van dubbele belasting met de belasting op inverkeersstelling kunnen rijzen.
Een bijzonderheid geldt voor de aanvullende verkeersbelasting, die in wezen is bedoeld als een accijnscompenserende belasting die enkel geldt voor voertuigen met een motor die gedreven wordt met vloeibaar petroleumgas of andere vloeibare koolwaterstofgassen. Het gaat ten aanzien van de jaarlijkse verkeersbelasting (en dus bij uitbreiding ten aanzien van de wegenheffing) om een andere belastbare materie. Deze belasting bestaat vandaag ook naast de (gewone) verkeersbelasting en kan dus ook naast de
wegenheffing (blijven) bestaan zonder een dubbele belasting te vormen. Er is bijkomend te wijzen op de
aandachtspunten die sowieso gelden bij het minimaliseren van de aanvullende verkeersbelasting (zie
onderdeel 4.3.1.

Oplossing: Om het juridisch risico op dubbele belasting te beperken is het aangewezen om bij de concrete uitwerking van de wegenheffing erop toe te zien dat de doelstellingen van de jaarlijkse verkeersbelasting (bezit/exploitatie van de voertuigen/gebruik van de wegen) en de vooropgestelde doelstellingen van de wegenheffing (gebruik van de weg, congestie te doen dalen en/of externe kosten internaliseren) niet volledig gelijklopen of, beter nog, voldoende verschillen. Een mogelijkheid zou bijvoorbeeld zijn
om de jaarlijkse verkeersbelasting dermate aan te passen dat deze enkel welbepaalde milieugerelateerde doelstellingen nastreeft en de wegenheffing dan voor andere doelstellingen aan te wenden
(hetgeen alsdan in principe ook een aanpassing van de belastbare materie in de Bijzondere Financieringswet vereist).
Een alternatief is om de bestaande mobiliteitsfiscaliteit (inzonderheid de jaarlijkse verkeersbelasting en
– om met name redenen van budgetneutraliteit – ook de belasting op inverkeersstelling) te minimaliseren, teneinde het risico op (perceptie van) een dubbele belasting (bijna) volledig uit te sluiten (zie volgend aandachtspunt).

2.4 Bevoegdheid van het Vlaamse Gewest tot aanpassing van de jaarlijkse verkeersbelasting
Aangezien de verkeersbelasting een oneigenlijke gewestelijke belasting is, zijn de gewesten niet in de
mogelijkheid om de in de Bijzondere Financieringswet belastbaar gestelde materie te wijzigen of de
belasting geheel af te schaffen. Die bevoegdheid blijft bij de federale overheid en kan maar gewijzigd
worden via een met bijzondere meerderheid aangenomen wet. Zodoende zou hoogstens het minimaliseren van de jaarlijkse verkeersbelasting (door het Vlaamse Gewest) mogelijk zijn. Bovendien verplicht
de Bijzondere Financieringswet ter zake een samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten voor wat
betreft leasingvoertuigen.
Het eenzijdig minimaliseren van de jaarlijkse verkeersbelasting door het Vlaamse Gewest kan enkel gelden voor de natuurlijke persoon of rechtspersoon op wiens naam het voertuig ingeschreven is of moet
zijn, die is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het Vlaamse Gewest kan de verkeersbelasting niet eenzijdig
minimaliseren voor de natuurlijke personen of rechtspersonen die zijn gevestigd in de overige gewesten.
Zodoende zou alsnog een (perceptie van) dubbele belasting kunnen bestaan in hoofde van de eigenaars
van in België ingeschreven voertuigen die enerzijds in het Brussels Hoofdstedelijk of Waals Gewest hun
verkeersbelasting voor het gans Belgisch wegennetwerk betalen, maar anderzijds bij gebruik van de
3 Het fiscaal non bis in idem-beginsel speelt in principe enkel indien de wegenheffing als belasting wordt gestructureerd en niet bij een retributie. Een retributie is op
zich geen belasting. Er moet wel benadrukt worden dat de retributie ook een ‘echte’ retributie dient te zijn en dus geen verdoken belasting. Er moet bij een retributie sprake zijn van een vergoeding die de overheid van bepaalde heffingsplichtigen als tegenprestatie ontvangt voor een bijzondere dienst die zij in hun persoonlijk
belang heeft geleverd of voor een rechtstreeks en bijzonder voordeel dat zij heeft toegestaan.
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wegen in het Vlaamse Gewest tevens de Vlaamse wegenheffing zullen moeten betalen. Een eenzijdige
minimalisering van de verkeersbelasting in het Vlaamse Gewest, zonder dat dit wordt afgestemd met de
andere gewesten, kan bovendien mogelijk worden gezien als een deloyale uitoefening van de fiscale
bevoegdheden.
Oplossing: Om de problematiek van een deloyale fiscale concurrentie (bij een minimalisering van de
bestaande verkeersbelasting in het Vlaamse Gewest), te neutraliseren is, om enige mate van rechtszekerheid te bekomen, een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten noodzakelijk. Dat samenwerkingsakkoord zou concrete maatregelen moeten bevatten die verzekeren dat (naast de Gewesten)
ook de burgers het argument van deloyale fiscale concurrentie niet kunnen opwerpen. Daarbij kan dan
met name worden gedacht aan afspraken waarbij ook de andere gewesten hun verkeersbelasting minimaliseren.
De Bijzondere Financieringswet verplicht overigens hoe dan ook het afsluiten van een samenwerkingsakkoord met het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het aanpassen van de verkeersbelasting inzake leasingvoertuigen.
Een alternatief zou kunnen zijn om (op federaal niveau) de Bijzondere Financieringswet te wijzigen door
de bepalingen over de verkeersbelasting op de autovoertuigen te schrappen, waardoor dit niet langer
een verplichte, oneigenlijke gewestbelasting zou zijn. Dit zou ook tegemoet komen aan de problematiek
van de leasingwagens. Gelet op de vereiste meerderheid van twee derden en een gewone meerderheid
in beide taalgroepen, is een wijziging van de Bijzondere Financieringswet evenwel niet vanzelfsprekend.

2.5 Bevoegdheid tot invoering van de wegenheffing ten aanzien van de overige
gewesten
In beginsel is het Vlaamse Gewest bevoegd om een heffing in te voeren voor de wegen die gelegen zijn
op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Toch bestaat een risico op conflict met de andere gewesten indien het Vlaamse Gewest een wegenheffing zou invoeren.
Vooreerst bestaat de mogelijkheid dat een belangenconflict wordt ingeroepen, indien een deelentiteit
van oordeel is dat zij ernstig dreigt te worden benadeeld in haar belangen door een optreden dat per
hypothese wel door de bevoegde deelstaat wordt genomen. Hierdoor moet een overlegprocedure worden opgestart, die als doel heeft om te komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing. Een belangenconflict zal in de praktijk vooral een vertragend effect hebben.
Daarnaast zouden de andere gewesten een schending van de bevoegdheidsverdelende regels kunnen
inroepen, door bijvoorbeeld aan te voeren dat de heffing in het Vlaamse Gewest een onvermijdelijk spilovereffect heeft naar de andere gewesten (hoewel het ons als onwaarschijnlijk voorkomt dat in dit geval
zou wordt geoordeeld dat de bevoegdheden van de gewesten te zeer zijn verknocht dat ze nog zelfstandig kunnen worden uitgeoefend). In sommige gevallen leidt het Grondwettelijk Hof uit de verknochtheid
van de bevoegdheden van de onderscheiden overheden een samenwerkingsverplichting af, zelfs indien
de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen niet uitdrukkelijk tot samenwerking verplicht (behoudens voor leasing voertuigen).

Oplossing: Om het risico op een belangen- en/of bevoegdheidsconflict te vermijden, is het aangewezen
(en voor leasing voertuigen zelfs noodzakelijk) om de invoering van de wegenheffing af te stemmen met
de overige gewesten en met name een samenwerkingsakkoord af te sluiten.

2.6 De specifieke bevoegdheidsproblematiek t.a.v. gewestgrensoverschrijdende wegen
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De gewest(grens)overschrijdende wegen worden, net als alle andere wegen, beheerd volgens het territorialiteitsprincipe. De beheersplicht van het Vlaamse Gewest ten aanzien van deze wegen stopt dus in
beginsel aan de gewestgrens. Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 17 juni 1991 tussen het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrens-overschrijdende wegen, geldt dit niet voor een aantal wegen. Sommige wegen liggen op het
grondgebied van het ene gewest, maar worden beheerd door een ander gewest. Dit geldt in het bijzonder voor delen van de Ring rond Brussel die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest liggen, maar door het andere gewest beheerd worden.
Schematisch komt de Vlaamse heffingsbevoegdheid ten aanzien van deze wegen op het volgende neer:
Vlaamse wegen onder beheer
overige gewesten

Wegen overige Gewesten onder
beheer Vlaams Gewest

Belasting Vl. Gew

Bevoegd

Niet bevoegd

Retributie Vl. Gew.

Bevoegd op grond van materiële
bevoegdheid gewest- en lokale
wegen?

Bevoegd als wegbeheerder?

Belasting overige gewesten

Niet bevoegd

Bevoegd

Retributie overige gewesten

Bevoegd als wegbeheerder?

Bevoegd op grond van materiële
bevoegdheid gewest- en lokale
wegen?

Het samenwerkingsakkoord van 17 juni 1991 verplicht dat voor de gewestgrensoverschrijdende wegen
wordt overlegd met de overige gewesten over de invoering van de wegenheffing, zonder dat dit gelijkstaat aan de verplichting om een samenwerkingsakkoord te sluiten. Dit zal nodig zijn om de wegenheffing in te voeren voor enerzijds de delen van de grensoverschrijdende wegen die wel in het Vlaamse
Gewest liggen (maar waarvan het beheer is toevertrouwd aan een ander gewest) en anderzijds de delen
van de grensoverschrijdende wegen die niet in het Vlaamse Gewest liggen (maar waarvan het beheer is
toevertrouwd aan het Vlaamse Gewest).
Oplossing: Aangezien o.i. op grond van aandachtspunten 4 & 5 een samenwerkingsakkoord zich opdringt, adviseren wij om ook dit punt op te lossen via een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten.

2.7 Bevoegdheid ten aanzien van lokale wegen
De belastingbevoegdheid van het Vlaamse Gewest is niet beperkt tot de wegen die het Vlaamse Gewest
in eigendom of in beheer heeft. Aldus kan het Vlaamse Gewest een belasting invoeren voor de lokale
wegen in het Vlaamse Gewest. Voor het invoeren van een retributie is zulks minder evident, omdat dan
een vergoeding voor een dienst zou worden gevraagd wat betreft het gebruik van de gemeentewegen,
waarvan de gemeenten eigenaar of minstens wegbeheerder zijn (zie volgend aandachtspunt).
Daarnaast beschikken gemeenten ook zelf over een grondwettelijke fiscale autonomie, waarmee zij in
beginsel gelijk welke belasting (en tevens retributie) kunnen invoeren. Teneinde een diversificatie van
de heffingen te vermijden, is het daarom aangewezen om bij decreet uit te sluiten dat de gemeenten
zelf opcentiemen kunnen heffen op de wegenheffing en uit te sluiten dat de gemeenten nog zelf een
eigen heffing voor het gebruik van de gemeentelijke wegen invoeren. Ten aanzien van gemeentelijke
retributies kunnen de gewesten op basis van én binnen hun materiële bevoegdheden de gemeenten
verbieden nog een retributie vast te leggen. De gewesten kunnen de gemeentelijke belastingsbevoegdheid in beginsel niet beperken, tenzij door gebruik te maken van de piste van de ‘impliciete bevoegdheUitrol van een systeem van wegenheffing: juridisch-fiscale analyse (OIWP7)
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den’. Daartoe is vereist dat die reglementering als noodzakelijk kan worden beschouwd voor de uitoefening van de bevoegdheden van het gewest, dat de aangelegenheid zich tot een gedifferentieerde regeling leent en dat de weerslag van de in het geding zijnde bepalingen op die aangelegenheid slechts marginaal is. Dit kan o.i. op goede gronden worden verdedigd, met name indien dit gepaard gaat met flankerende maatregelen t.a.v. de lokale besturen zoals beschreven hieronder.
Het beginsel van de lokale autonomie verzet er zich o.i. verder tegen dat het Vlaamse Gewest een heffing op de lokale wegen invoert, zeker indien de gemeenten op eigen kosten wel nog steeds wegenbeheerder zouden blijven en ook geen deel van de opbrengst van de wegenheffing (als belasting of als
retributie) zouden ontvangen. Ook de decretale uitsluiting van de bevoegdheid om lokale heffingen (belastingen dan wel retributies) in te voeren, moet de toets aan het beginsel van de lokale autonomie
doorstaan. De inbreuk op de bevoegdheid van de gemeenten zou met name strijdig zijn met het beginsel van de lokale autonomie wanneer ze kennelijk onevenredig is.
Daarbij komt dat de gemeenten vandaag een opdeciem op de jaarlijkse verkeersbelasting ontvangen.
Indien de verkeersbelasting wordt geminimaliseerd, zal de actuele opbrengst van de opdeciem voor de
gemeenten logischerwijze ook lager zijn of zelfs helemaal verdwijnen. Dit kan de onevenredigheid van
de beperking van de gemeentelijke autonomie versterken.
Oplossing: Het verdient sowieso aanbeveling om de invoering van de wegenheffing voorafgaand af te
stemmen met de gemeenten (via de VVSG), gelet op de impact van de invoering ervan op hun taken als
wegbeheerder en de gemeentelijke mobiliteit. Daarnaast dient een mechanisme te worden voorzien
waardoor de gemeenten kunnen delen in de opbrengst van de wegenheffing (of vanuit andere middelen
gecompenseerd worden), met het oog op een compensatie van de beperking van de autonome, gemeentelijke heffingsbevoegdheid op de gemeentelijke wegen en het verlies aan opdeciem.

2.8 Kwalificatie wegenheffing als belasting of retributie
De wegenheffing zal door de decreetgever vormgegeven kunnen worden ofwel als een belasting ofwel
als een retributie. Deze keuze heeft echter belangrijke (juridische) gevolgen.
Een wegenheffing in de vorm van een belasting kan worden ingevoerd voor alle wegen in het Vlaamse
Gewest, waarbij tevens zowel de infrastructuur- als de externe kosten verrekend kunnen worden. Wat
de btw betreft, moet erop worden gewezen dat belastingen door openbare entiteiten in principe aangerekend worden zonder btw. Bijgevolg is de terugvordering van btw betaald op systeemkosten door
openbare entiteiten niet mogelijk. Bovendien geldt bij de belastingvariant ook de medewerkingsplicht
van openbare instellingen en de Europese administratieve samenwerkingsverplichting.
Vermits een retributie moet worden beschouwd als een vergoeding voor een geleverde dienst, is het
betwistbaar of het Vlaamse Gewest diensten kan aanbieden op basis van infrastructuur die niet de hare
is (nl. op gemeentewegen, waarvan de gemeenten eigenaar of minstens wegbeheerder zijn). Bij retributies is het ook niet op rechtszekere wijze mogelijk om externe kosten door te rekenen als afzonderlijke
component in de tariefformule (hoewel dit ondervangen kan worden door een gedifferentieerde doorrekening van de infrastructuurkost). De hoogte van de retributie dient evenredig te zijn aan de waarde
van de geleverde dienst.

Oplossing: Wij menen dat er vanuit strikt juridisch oogpunt een voorkeur kan worden uitgesproken voor
een kwalificatie van de wegenheffing als belasting, maar deze voorkeur is ook afhankelijk van het subjectieve belang dat wordt toegekend aan de verschilpunten tussen een belasting en een retributie. Een
voordeel van deze piste is in ieder geval dat ook de kilometerheffing in Vlaanderen als een belasting
wordt gekwalificeerd: indien de wegenheffing als een retributie zou worden gekwalificeerd, zijn hier
juridische risico’s aan verbonden (cfr. ongelijke behandeling van voertuigen).
Er is in dat verband wel rekening te houden met de striktere toepassing van het legaliteitsbeginsel voor
belastingen in vergelijking met retributies. Dit heeft onder meer tot gevolg dat alle essentiële elementen
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van de belasting bij decreet worden geregeld. Deze omvatten de grondslag, het tarief en de vrijstellingen en verminderingen. Dit betekent onder meer dat in beginsel alle parameters voor de berekening
van de wegenheffing (wegentypes, congestiezones, tarieven) opgenomen zullen moeten worden in het
decreet en zullen moeten worden gedefinieerd.
De decreetgever is evenwel niet verplicht elk aspect van een belasting of van een vrijstelling zelf te regelen. Een aan de Vlaamse Regering verleende bevoegdheid is niet strijdig met het fiscale legaliteitsbeginsel voor zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen (cfr. de aanwijzing van de belastingplichtigen, de belastbare materie, de heffingsgrondslag, de aanslagvoet en de eventuele belastingvrijstellingen) voorafgaandelijk door de decreetgever zijn vastgesteld.

2.9 Btw-belastbaarheid van de wegenheffing
Het implementeren van een systeem op niet-geconcedeerde wegen met een agent als tussenpersoon
(naar analogie met het systeem van de kilometerheffing voor vrachtwagens van +3,5 ton in het Vlaamse
Gewest) is voor btw-doeleinden het voorkeursscenario. Het Vlaamse Gewest treedt hierbij op als de
dienstverrichter voor btw-doeleinden. Het ter beschikking stellen van wegeninfrastructuur is dan in
principe een niet aan btw onderworpen dienst, en dit ongeacht de (juridische) kwalificatie of benaming
(cfr. belasting of retributie) die aan de heffing wordt gegeven. Enkel indien er in hoofde van het Vlaamse
Gewest sprake zou zijn van concurrentieverstoring van enige betekenis, zou de wegenheffing mogelijks
wel aan btw dienen te worden onderworpen.
Gezien de vaak heersende onzekerheid over de invulling van concepten zoals concurrentieverstoring,
vormen de beslissing inzake de kilometerheffing, alsook de analogie met de terbeschikkingstelling van
parkeerplaatsen op de openbare weg door publiekrechtelijke lichamen, belangrijke precedenten om te
concluderen dat er ook voor het innen van een wegenheffing door het Vlaamse Gewest voor nietgeconcedeerde wegen geen sprake is van concurrentieverstoring.
Het implementeren van een ander systeem van wegenheffing voor lichte voertuigen, zal het huidige
kilometerheffingssysteem voor vrachtwagens in het Vlaamse Gewest beïnvloeden of onmogelijk maken.
Een reseller-model of een concessiemodel (naar analogie met het systeem van de kilometerheffing voor
zware voertuigen in Wallonië) waarbij de wegenheffing voor lichte voertuigen voor het gebruik van de
geconcedeerde wegen aan btw onderworpen is, lijken ons moeilijk verenigbaar met het huidige systeem
van de kilometerheffing in het Vlaamse Gewest (momenteel agent- en niet-concessiemodel).
Oplossing: Het is aangewezen om ter zake een schriftelijke beslissing te vragen van de administratie
(centrale diensten van de btw-administratie en/of de Dienst Voorafgaande Beslissingen), om juridische
zekerheid te bekomen omtrent het niet btw-belaste karakter van de wegenheffing.

2.10 Overeenstemming met het algemene recht op privacy
Een wegenheffingssysteem impliceert een inmenging in de persoonlijke levenssfeer die (i) voorgeschreven dient te worden door formele wetgeving, bv. een decreet; (ii) dient te beantwoorden aan een dwingende maatschappelijke behoefte (bv. verkrijgen van informatie over belastingbetalers, heffen van belastingen, voeren van controles of inspecties i.v.m. belastingen is in het belang van het economisch welzijn van het land, en bv. het bestrijden van congestie of bevorderen van luchtkwaliteit en/of klimaat
(milieu) is noodzakelijk voor de bescherming van de gezondheid); en (iii) evenredig moet zijn met de
nagestreefde doelstellingen.
Bepaalde technische en operationele keuzes lijken op het eerste zicht verder te gaan dan wat noodzakelijk is, bv. koppelingen met andere systemen (zoals het systeem voor vrachtwagens en de lage emissie
zones) en hergebruik van ANPR-camera’s, waarvoor er extra rechtvaardigheidsgronden voorhanden
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dienen te zijn. Het is echter onzeker of deze bijkomende rechtvaardigingsgronden op zichzelf zouden
volstaan om een meer privacy-intrusief systeem te rechtvaardigen.
Oplossing: De verschillende keuzes die gemaakt worden bij de verdere uitwerking van het systeem voor
de wegenheffing dienen steeds voldoende gerechtvaardigd te worden vanuit het oogpunt van ‘dwingende maatschappelijke behoeftes’.

2.11 Bewaartermijnen voor persoonsgegevens
We begrijpen dat het in deze fase nog niet mogelijk is om de exacte benodigde bewaartermijnen voor
de gegevens vast te leggen. De bewaartermijn van de gegevens dient beperkt te worden tot zolang
noodzakelijk voor de doeleinden. De Gegevensbeschermingsautoriteit (‘GBA’) aanvaardt dat gegevens
bewaard worden gedurende de toepasselijke verjaringstermijn of gedurende een wettelijk bepaalde
bewaarplicht (met gemotiveerde bewaartermijn).
Oplossing: Het is aangewezen de bewaringstermijnen te differentiëren o.g.v. de categorieën gegevens
en doeleinden, bv.:
voor gegevens die noodzakelijk zijn voor de berekening van de wegenheffing: gedurende de
termijn die overeenstemt met de mogelijkheid voor de gebruikers om de verschuldigde wegenheffing te betwisten (bv. één jaar);
• voor gegevens m.b.t. de inning van de heffing: tot de heffing ingevorderd is (voor niet-betwiste
dossiers) of zolang noodzakelijk voor de afhandeling en invordering (voor betwiste dossiers);
• voor gegevens m.b.t. de handhaving: zolang noodzakelijk voor een effectieve handhaving. In dit
verband gaf de GBA eerder aan dat zij de bewaartermijn van één jaar voor beelden van ANPR
camera’s door de politie disproportioneel achtte. Indien een kortere bewaartermijn van de
ANPR gegevens mogelijk is dient hieraan de voorkeur te worden gegeven, zoniet dient de bewaartermijn van één jaar omstandig en concreet gemotiveerd te worden.
Het is verplicht om wettelijk te voorzien hoe lang de gegevens bewaard mogen worden door de betrokken entiteiten. Er kan ook gewerkt worden met databanken per doelstelling (bv. één voor inning en één
voor handhaving), zodat de gegevens verwijderd kunnen worden uit de databank waarvoor ze geen nut
meer hebben. Vanuit privacy-oogpunt is het ook aangewezen om in plaats van te werken met een allesomvattende centrale databank, te opteren voor een centrale “kluis” (kleinere databank) die enkel de
echte (direct identificerende) persoonsgegevens bevat.
•

2.12 Het gebruik van eigen en bestaande ANPR camera’s
Voor het gebruik van eigen ANPR camera’s m.o.o. de handhaving is er nood aan specifieke (decretale)
wetgeving vermits deze doeleinden niet (volledig) kaderen binnen de Camerawet van 21 maart 2007.
Deze specifieke wetgeving dient de plaatsing en het gebruik van deze camera’s te regelen. Voor zover
met deze ANPR camera’s eveneens de doeleinden van de Camerawet worden nagestreefd (nl. voorkomen, vaststellen of opsporen van misdrijven tegen personen of goederen of overlast in de zin van artikel
135 van de nieuwe gemeentewet, controleren van naleving van gemeentelijke reglementen of handhaven van de openbare orde), dienen de strikte voorwaarden voor het plaatsen van camera’s op nietbesloten plaatsen van de Camerawet nageleefd te worden. Dit wordt vermeden indien de eigen ANPRcamera’s enkel voor de wegenheffing worden gebruikt.
Ook voor het hergebruiken van ANPR camera’s van bv. politiediensten is er nood aan specifieke (federale) wetgeving, vermits er hiervoor geen grondslag bestaat onder de huidige wetgeving (bv. wet van 5
augustus 1992 op het Politieambt). De GBA oordeelde eerder al dat koppelingen van ANPR camera’s van
de politie met andere databanken aan strikte voorwaarden onderworpen moet zijn die minstens in een
uitvoeringsbesluit moeten worden vastgelegd. Het hergebruiken van bestaande camera’s voor nieuwe
doeleinden is problematisch onder de privacywetgeving gelet op (i) een gebrek aan rechtmatige basis,
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(ii) de introductie van nieuwe doeleinden en (iii) de privacy risico’s bij het koppelen van databanken en
combineren van gegevens.

Oplossing: Er zal zeker een eigen cameranetwerk moeten worden opgebouwd om de handhaving van de
wegenheffing op rechtmatige wijze te verzekeren op die plaatsen (voornamelijk lokale wegen) waar nu
geen ANPR-camera’s aanwezig zijn. De uitgebreidheid van dit netwerk is afhankelijk van de (juridische)
mogelijkheid tot hergebruiken van bestaande ANPR-camera’s, waarover in dit stadium geen besluiten
over geformuleerd kunnen worden. Hoe dan ook moeten de nodige wetgevende stappen gezet worden
om ANPR-camera’s te kunnen gebruiken.

2.13 Het creëren van een handhavingsdatabank
Voor de handhaving moet het handhavingscentrum over gegevens beschikken die nodig zijn om na gaan
of een rit effectief geregistreerd werd en om via datamining technieken aanvullende controles uit te
voeren. Voor deze ‘handhavingsdatabank’ gelden volgende (juridische) aanbevelingen en aandachtspunten:
•
•

•

•

Gelet op het risico van ‘function creep’ dienen de doeleinden van deze databank voorafgaand
voldoende specifiek bepaald te worden (bv. welke specifieke controles?);
Het is aangewezen om i.p.v. een allesomvattende centrale databank te opteren voor een kleinere centrale ‘kluis’ die enkel de echte (direct identificerende) persoonsgegevens bevat, die vervolgens middels koppelingen kan fungeren als input voor andere toepassingen. Voor elke koppeling tussen deze kluis en andere toepassingen/databanken dienen strikte governancemechanismen ingebouwd te worden.
Het model waarbij één enkele instantie of instelling die fungeert als controlecentrum en alle gegevens over reistijd en positie van voertuigen verzamelt, is de minst gunstige oplossing op vlak
van privacy (o.m. gelet op de proportionaliteit). Er dient met andere woorden nauwkeurig geargumenteerd te worden om welke (technische of andere) redenen de keuze voor dergelijk model
noodzakelijk is.
De GBA stelt dat een goed wetgevend kader belangrijk is voor overheidsdiensten die gebruik
maken van big data of data mining analyses. Het is aanbevolen om te voorzien in wettelijke regelingen die bepalen hoe en wanneer de overheid het resultaat van data mining en correlaties
kan gebruiken als juridisch bewijsmateriaal. Belangrijk is dat big data analyses enkel een indicatie mogen geven van een risico van niet-naleving van de wegenheffing. De bewijswaarde mag
enkel toegekend worden indien er een bijkomende menselijke beoordeling is geweest van de
individuele gevallen. Het is aangewezen om te werken met een PV van vaststellingen met een
reactietijd voor de betrokkene.

In het licht van het proportionaliteitsvereiste dient verzekerd te worden dat men enkel overgaat tot
directe identificatie wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat er één van de vooraf bepaalde overtredingen plaatsgevonden heeft (o.m. niet werken van de registratie-eenheid, fouten in de betaalmethodes, uitzetten van de registratie-eenheid, etc.) en een handhavend optreden noodzakelijk is.

2.14 Handhaving ten aanzien van ‘buitenlandse’ voertuigen
Voertuigen met een buitenlandse kentekenplaat alsook voertuigen met een Belgische kentekenplaat die
niet in het Vlaamse Gewest ingeschreven zijn, kunnen de wegenheffing betalen via het primair of secundair systeem.
Indien zij dit niet doen en overgegaan moet worden tot het handhavingsluik van de wegenheffing, is de
inning van de wegenheffing op twee punten problematisch (met name t.a.v. voertuigen met een buitenUitrol van een systeem van wegenheffing: juridisch-fiscale analyse (OIWP7)
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landse kentekenplaat): enerzijds de identificatie van de eigenaar/bestuurder van de wagen en anderzijds
de invordering.
Wat betreft de identificatie zal dit euvel – dat enkel bestaat voor voertuigen met een buitenlandse kentekenplaat – worden verholpen door de nieuw aangenomen EETS-richtlijn4, waarin wordt voorzien in
een mechanisme van grensoverschrijdende gegevensuitwisseling. Dit geschiedt via een automatische
zoekopdracht in een nationale databank van de andere Lidstaat.
Wat betreft de invordering, voorziet de EETS-richtlijn niet in een bijzondere bijstand bij de invordering.
Oplossing: Er zal voor de gehele Belgische staat slechts één entiteit zijn die geautomatiseerde zoekopdrachten uit kan voeren via EETS. Vermits verschillende gewesten een heffing beogen in te voeren, en
ook in het licht van de kilometerheffing voor vrachtwagens, veronderstelt dit het aanwijzen van de bevoegde entiteit die geautomatiseerde zoekopdrachten uitvoert. Er moet dan in lijn met de gegevensbeschermingsregelgeving in een uitwisseling tussen de Vlaamse, bevoegde dienst en het nationale contactpunt voor België worden voorzien.
Aan de problematiek van de invordering zou kunnen worden geremedieerd door de betrokken personen
te onderscheppen van zodra zij zich (terug) op het Vlaamse wegennet begeven en een onmiddellijke
inning op te leggen.

2.15 Secundair systeem
Er wordt als secundair systeem een systeem beoogd waarbij de gebruiker een bedrag per afstand betaalt. De gebruiker meldt zich aan in het systeem en geeft aan van waar naar waar hij plant te rijden, én
langs welke route. Hij koopt vervolgens een routeticket. Er zal alsdan een (technische) oplossing uitgedacht moet worden om (beperkte) afwijkingen van de vooraf opgegeven (en betaalde) route te verwerken. Een gebruiker die verplicht moet rondrijden door een wegversperring of andere niet te voorziene
gebeurtenissen, zou hiervoor immers niet gesanctioneerd mogen worden. Terwijl iemand die bijvoorbeeld zijn bestemming wijzigt, wel gesanctioneerd moet kunnen worden.
Daarnaast dient erover gewaakt te worden dat gebruikers van het secundair systeem niet (zonder verantwoording) ongelijk behandeld worden doordat zij steeds het hoogste tarief moeten betalen (omdat
het systeem met een routeticket niet toelaat om het tijdstip te bepalen waarop de route zal afgelegd
worden). Een zekere meerprijs is mogelijk, maar deze moet in verhouding staan met de administratieve
kosten en het gemiddelde infrastructuurgebruik. Dit geldt des te meer omdat bij dit secundair systeem
het risico op een schending van de principes van vrij verkeer en discriminatie van niet-ingezeten groter
is. Dit systeem zal immers vermoedelijk vooral door niet-ingezeten en occasionele gebruikers gebruikt
worden. Dit risico is weliswaar beperkter indien niet-ingezetenen de keuze hebben tussen het primair en
het secundair systeem.
Een tijdsgebonden secundair systeem (cfr. vignet om voor een welbepaalde periode het ganse Vlaamse
wegennet te gebruiken) wordt vooralsnog juridisch niet mogelijk geacht, gelet op onmogelijkheid blijkens het voorstel tot wijziging van de Tolrichtlijn om nog nieuwe tijdsgebonden systemen in te voeren.
Oplossing: Vermijden voor het secundair systeem te werken met een louter tijdsgebonden vignet en bij
de uitwerking van de tarifering erover waken dat het prijsverschil van de kilometerprijs t.a.v. het primaire systeem niet ongerechtvaardigd hoog is en dat (beperkte) afwijkingen van de vooraf opgegeven (en
betaalde) route zonder sanctie verwerkt kunnen worden.

2.16 Overeenstemming met EU-recht discriminatie en vrij verkeer
Het Hof van Justitie van de EU verklaarde in een recent arrest de Duitse wegenheffing strijdig met het
4

Richtlijn 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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Europees recht rond discriminatie en vrij verkeer. Het Hof van Justitie hechtte bij haar analyse veel belang aan de compensatie van de heffing voor Duitse bestuurders, waardoor de economische last de facto bij de buitenlandse bestuurders rustte. In het Duitste geval oordeelde het Hof van Justitie immers dat
het principe “de vervuiler betaalt” hierdoor de facto enkel geldt voor niet-ingezetenen. Voor eventuele
flankerende maatregelen geldt hetzelfde aandachtspunt.
Oplossing: De afschaffing van bestaande belastingen voor ingezetenen (zoals de belasting op inverkeersstelling), al dan niet in combinatie met andere (flankerende) maatregelen, mag niet resulteren in
een één-op-één compensatie van de heffing. Dit risico is bij een afstandsgebonden heffing beperkt, aangezien de heffing afhangt van het aantal gereden kilometers en dus niet rechtlijnig gecompenseerd kan
worden door het afschaffen van een belasting die niet afstandsgebonden is.

2.17 Overeenstemming met de kilometerheffing
Vanuit juridisch perspectief zal de invoering van de wegenheffing in het licht van het gelijkheidsbeginsel
de vraag doen rijzen of voorgaande onderscheiden met de kilometerheffing wel verantwoordbaar zijn.
Het betreft onder meer de volgende elementen:
- De kwalificatie van de wegenheffing als belasting of retributie.
o In het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de kilometerheffing gekwalificeerd
als een belasting (in het Waalse Gewest betreft het een retributie). Een eventueel andere
kwalificatie in het Vlaamse Gewest van de wegenheffing zou dus verantwoord moeten kunnen worden.
- Het risico op ongelijke behandeling indien de kilometerheffing en de wegenheffing op een andere
wijze worden uitgewerkt, zonder dat dit objectief verantwoord kan worden .
o Dit risico is o.i. het meest reëel in zoverre de wegenheffing geldt op die wegen waar in de kilometerheffing een nultarief geldt. Het ene voertuig is alsdan immers een vergoeding verschuldigd en het andere niet voor nochtans het gebruik van één en dezelfde weg.
Een zelfde probleem kan zich voordoen bij een tariefdiversificatie in functie van congestie, wat nu geen
element is dat de kilometerheffing bepaalt. Het valt o.i. moeilijk te verantwoorden waarom in de wegenheffing wel een congestieheffing moet betaald worden en in de kilometerheffing niet, terwijl ze
nochtans dezelfde weg gebruiken en dezelfde congestie veroorzaken/ondervinden. Specifiek voor de
congestieheffing bepaalt het voorstel van gewijzigde Tolrichtlijn trouwens dat de congestieheffing op
niet-discriminerende wijze moet gelden “voor alle voertuigcategorieën”.
In dat verband is aan te raden de kilometerheffing zo maximaal mogelijk af te stemmen op de wegenheffing (en vice versa) en (in het andere geval) concreet te motiveren om welke objectieve redenen deze
heffingen niet op elkaar kunnen worden afgestemd, dit onder meer omwille van de verschillende doelstellingen die door deze heffingen (met de huidige tarieven in het geval van de vrachtwagens) worden
nagestreefd.
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3 Europeesrechtelijke omgeving
3.1 Conformiteit met de Europese Tolrichtlijn, EETS-Richtlijn en EETSbeschikking (in het licht van de voorliggende voorstellen tot wijziging)
Zowel m.b.t. de Tolrichtlijn5 als de EETS-Richtlijn6 en de EETS-beschikking7 liggen op dit moment op Europees niveau voorstellen tot wijziging voor8. De (voorgestelde) wijzigingen hebben een wezenlijke impact voor onze juridische analyse (zoals hieronder zal blijken).
De laatste stand van zaken m.b.t. de Tolrichtlijn is dat het oorspronkelijk voorstel van de Europese
Commissie verder besproken wordt en dat het voorzitterschap van de Europese Raad een compromisvoorstel heeft gedaan (cfr. voortgangsverslag d.d. 17 mei 20199 en laatste tekstontwerp d.d. 6 juni
201910). Wij hebben inmiddels begrepen dat de besprekingen begin juli zouden worden verder gezet
onder Fins voorzitterschap. Er wordt gemikt op een algemene benadering tegen de Transportraad van 2
december 2019.
De laatste stand van zaken m.b.t. de EETS-richtlijn is dat de nieuwe 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 op 29 maart 2019 gepubliceerd is in het Publicatieblad van de Europese Unie11. Ze is 20 dagen na de bekendmaking in werking getreden, en de maatregelen worden 30 maanden nadien van kracht. Wij begrijpen verder dat in de plaats van de EETSbeschikking gewerkt zou worden met zowel een ‘implementing act’ als een ‘delegated act’, maar beide
teksten bevinden zich nog in de ontwerpfase.
In onderhavige analyse worden enerzijds de ‘huidige tekst’ besproken, zoals die op heden (cfr. het moment van de redactie van onderhavige juridische en fiscale analyse) geldt, en anderzijds worden de (mogelijk) toekomstige tekst besproken, die een impact zouden kunnen hebben op de juridische en fiscale
analyse. Voor de Tolrichtlijn wordt de oorspronkelijke tekst van het voorstel tot wijziging (zie voetnoot
5) hierbij als uitgangspunt voor de analyse genomen. Voor de EETS-richtlijn wordt uitgegaan van de aangenomen tekst.

5
Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van
bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen.
6
Richtlijn 2004/52/EG ( 1 ) van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap.
7 Beschikking van de Commissie van 6 oktober 2009 tot definiëring van de Europese elektronische tolheffingsdienst en de bijbehorende technische onderdelen.
8
Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen
van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (COM(2017) 275). Voor de volledigheid valt ook nog te
wijzen op een meer beperkt voorstel dat ook voorligt en betrekking heeft op de belastingen voor zware vrachtvoertuigen: Voorstel voor een
Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, wat betreft de bepalingen inzake belastingen op voertuigen (COM(2017) 276).
Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen
voor het wegverkeer en ter vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de
Unie (herschikking) (COM(2017) 280).
Commission Decision of XXX amending Decision 2009/750/EC on the definition of the European Electronic Toll service and its technical elements. (CMTD(2017/0715) (enkel in Engelstalige versie beschikbaar). Een verzoek om kopie van dit document te ontvangen, werd geweigerd.
9

Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9331_2019_INIT&from=EN
Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9874_2019_INIT&from=EN
Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0520&from=EN
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3.1.1 Tolrichtlijn12
(i)

Algemeen

De Tolrichtlijn creëert een juridisch kader en harmoniseert de voorwaarden waaronder de nationale
autoriteiten belastingen, tolgelden en (tijdsgebonden) gebruiksrechten kunnen heffen op zware vrachtvoertuigen die goederen over de weg vervoeren. Het doel van de richtlijn is concurrentieverstoringen
tussen vervoersondernemingen weg te werken dankzij een stapsgewijze harmonisatie van de belastingen op voertuigen en de invoering van billijke mechanismen voor infrastructuurheffingen. In de richtlijn
zijn minimumtarieven vastgesteld voor de belasting op zware vrachtvoertuigen en zijn de modaliteiten
voor infrastructuurheffingen bepaald, m.i.v. een variatie op basis van de milieuprestaties van voertuigen. De heffingen mogen niet discrimineren op grond van de nationaliteit van de vervoersonderneming
of de oorsprong of bestemming van het voertuig.
(ii)

Huidige tekst13

De Tolrichtlijn is op heden enkel van toepassing op voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer over
de weg van goederen en waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht meer dan 3,5 ton bedraagt14.
Een groot aantal voertuigen behoort vooralsog dus niet tot het toepassingebied van (huidige) Tolrichtlijn: dit geldt zowel voor personenwagens en lichte voertuigen (waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht minder dan 3,5 ton bedraagt) maar evenzeer voor ‘zware’ voertuigen (boven 3,5 ton) die
echter niet uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van goederen. Deze laatste categorie betreft zowel
bepaalde werktuig-voertuigen in die mate dat ze geen goederen vervoeren (zoals mobiele kranen,
graafmachines, e.d.) alsook andere voertuigen (zoals: voertuigen met een proefrittenplaat van het type
ZZ, ZX en ZY, oldtimer voertuigen en opleidingsvoertuigen, die evenwel allen geen goederen mogen
vervoeren). 15
Het onderzoek naar de wegenheffing heeft betrekking op alle voertuigen die op heden niet door de kilometerheffing worden gevat. Voor een groot deel van de voertuigen die aan de wegenheffing onderworpen zullen worden, dient op heden geen rekening te worden gehouden met de (huidige) Tolrichtlijn.
Dit is enkel anders voor de voertuigen die wel onder het toepassingsgebied van de Tolrichtlijn vallen,
maar die een vrijstelling16 genieten op het niveau van de kilometerheffing.
Het betreft een aantal categorieën van voertuigen van meer dan 3,5 ton die beoogd of gebruikt worden
voor het vervoer van goederen, die (i) uitsluitend gebruikt worden door het leger, de burgerbescherming, de brandweer en politie en die als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn, (ii) speciaal en exclusief uitgerust zijn voor medische doeleinden en als zodanig herkenbaar zijn, en (iii) van het landbouw-, tuinbouw
of bosbouwtype zijn en die slechts beperkt de openbare weg gebruiken in België en die uitsluitend gebruikt worden voor de landbouw, de tuinbouw, de visteelt en de bosbouw.17
Indien de wegenheffing op vandaag in werking zou treden, zou enkel voor deze laatste categorie van
voertuigen rekening dienen te worden gehouden met de bepalingen van Tolrichtlijn.
Om te vermijden dat met de Tolrichtlijn rekening gehouden dient te worden, is een eerste optie om
deze vrijgestelde voertuigen alsnog aan de kilometerheffing te onderwerpen of ze vrijgesteld te laten
onder de kilometerheffing en een tweede optie is om de vrijstelling voor deze voertuigen duidelijkDe analyse is gesteund op de Nederlandstalige versie van de Tolrichtlijn. We wijzen erop dat deze versie een andere nummering hanteert
voor het (belangrijke) artikel 7: de nummering gebeurt met Latijnse aanduidingen (7bis, 7ter, etc.), terwijl bijvoorbeeld de Engelstalige versie
een nummering met letters hanteert (7a, 7b, etc.).
13 Hierna wordt verwezen naar de ‘Tolrichtlijn’.
14
Zie definitie van ‘voertuig’ in artikel 2, d) Tolrichtlijn.
15 Zie ook de regeling die geldt voor de kilometerheffing https://www.viapass.be/vrijstellingen-buiten-kmh/.
16
In toepassing van artikel 6 lid 2 Tolrichtlijn.
17 Zie https://www.viapass.be/vrijstellingen-buiten-kmh/.
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heidshalve door te trekken naar de wegenheffing (al rijst wel de vraag of een vrijstelling überhaupt
noodzakelijk is binnen het stelsel van de wegenheffing, voor zover deze voertuigen toch niet onder het
generieke toepassingsgebied van de wegenheffing zouden vallen).
Vanzelfsprekend dient wel reeds voor alle voertuigen rekening gehouden te worden met algemene (Europeesrechtelijke) principes – die de Tolrichtlijn overstijgen – zoals het vrij verkeer van personen en
diensten, de gelijke behandeling / het verbod van discriminatie en het verbod op staatssteun. Deze elementen komen hieronder evenwel als afzonderlijke onderzoeksvragen aan bod.
Mogelijk toekomstige tekst18

(iii)

Overeenkomstig het voorstel tot wijziging van de Tolrichtlijn19, zou de richtlijn in de toekomst van toepassing zijn op alle voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van personen of goederen over de
weg20. Dit is een belangrijke wijziging: slechts een kleine groep voertuigen die voorwerp maken van het
onderzoek zou niet onder het toepassingsgebied van de Tolrichtlijn vallen. Het betreft de voertuigen die
geen goederevervoer noch personenvervoer verrichten, zoals bijvoorbeeld mobiele kranen, graafmachines, hoogtewerkers etc.
Hoewel op dit moment nog niet duidelijk is wanneer het voorstel tot wijziging van de Tolrichtlijn zal
aangenomen worden en in werking zal treden, zal dit naar alle waarschijnlijkheid gebeuren voorafgaand
aan het moment waarop de wegenheffing in het Vlaamse Gewest daadwerkelijk van toepassing zal worden (gelet op de volledige doorlooptijd noodzakelijk voor de invoering van deze heffing).
Indien de wegenheffing in de toekomst in werking zal treden, zal voor het merendeel van de voertuigen
rekening dienen te worden gehouden met de bepalingen van Tolrichtlijn.
Hierbij dient ook verwezen te worden naar het negende lid van artikel 7 van het voorstel gewijzigde
Tolrichtlijn, aangezien dit een impact zou kunnen hebben op de verdere uitwerking van de wegenheffing.
Krachtens deze bepaling moeten vanaf 1 januari 2020 (al kan deze datum nog wijzigen) “tolheffingen en
gebruiksrechten voor zware vrachtvoertuigen gelden voor alle zware bedrijfsvoertuigen”. Aangezien de
categorie van zware bedrijfsvoertuigen naast de zware vrachtwagens ook bussen en touringcars21 zal
omvatten22, impliceert deze bepaling dat bestaande heffingen voor zware vrachtwagens moeten uitgebreid worden naar bussen en touringcars. Voor België (en dus ook Vlaanderen) komt dit er concreet op
neer dat de bestaande kilometerheffing ook voor bussen en touringcars toegepast moet worden.
Indien deze bepaling ongewijzigd23 behouden zou blijven en gelet op de intentie om onder de wegenheffing alle voertuigen onder een wegenheffing te vatten die niet aan de kilometheffing onderworpen worden, zijn er twee opties om me deze nieuwe bepaling om te gaan:
•

Optie 1: de bussen en touringcars uit de wegenheffing halen (en onderwerpen aan de kilometerheffing).
Dit is o.i. de meest voor de hand liggende oplossing (minstens vanuit de Tolrichtlijn) aangezien
de wegenheffing alsdan niet beïnvloed wordt door voormelde bepaling. Op die manier zou voor
alle voertuigen onder de 3,5 ton de wegenheffing gelden en voor alle voertuigen boven de 3,5

18

Hierna wordt verwezen naar het ‘voorstel gewijzigde Tolrichtlijn’.
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG; 31 mei 2017, COM(2017) 275 final.
20 Artikel 2, 15) juncto artikel 1, 1., b) voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.
21
Het betreft “een voertuig voor het vervoer van de bestuurder en meer dan acht passagiers en met een toegestane maximummassa van meer
dan 3,5 ton” (zie artikel 2,18 voorstel gewijzigde Tolrichtlijn).
22 Artikel 2, 16) voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.
23
Gelet op de toch wel grote impact hiervan zowel juridisch als technisch - de nationale regelgeving dient aangepast te worden alsook de
overeenkomst met de dienstverlener(s) en het systeem moet uitgebreid/aangepast worden voor een groter aantal voertuigen – bestaat de
kans dat dit nog gewijzigd zal worden. Desgevallend dient België (inzonderheid Vlaanderen) het initiatief te nemen om deze bepaling niet in de
bestaande vorm te laten goedkeuren.
19
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ton de kilometerheffing. Op die manier kunnen beide regimes naast elkaar blijven bestaan, zonder dat die op elkaar moeten worden afgestemd.
Om te vermijden dat voor de bussen en touringcars in de diverse gewesten een andere regeling
zou gelden, is het aanbevolen om dit samen met de andere gewesten te organiseren (dit veronderstelt een (aanpassing van het bestaande) samenwerkingsakkoord)24. Gelet op de verplichting
uit het voorstel gewijzigde Tolrichtlijn, om alle zware bedrijsvoertuigen aan een zelfde tolheffing
te onderwerpen, zien we evenwel niet in hoe de andere gewesten zich hiertegen zoude kunnen
verzetten.
Deze optie veronderstelt een wijziging van het toepassingsgebied van de kilometerheffing in de
wetgeving terzake (de Vlaamse Codex Fiscaliteit, waarin de kilometerheffing nu immers beperkt
is tot voertuigen van meer dan 3,5 ton gebruikt of bestemd voor goederenvervoer). Het verdient
eveneens aanbeveling om deze wijziging mee te delen aan de Europese Commissie (in toepassing van titel 2 in bijlage IIIbis van de (huidige) Tolrichtlijn).
Aangezien de bussen en touringcars door een andere heffing gevat zouden worden, bestaat
hiertegen a priori ook geen bezwaar, het is niet zo dat zij (i.t.t. de andere voertuigen) niet aan
een heffing onderworpen zouden zijn.
•

Optie 2: de bussen en touringcars binnen de wegenheffing vatten.
Dit is o.i. minder evident, omdat de Tolrichtlijn eerder een opdeling maakt tussen zware en lichte voertuigen. Dit heeft dus verregaande gevolgen, aangezien deze voertuigen aan dezelfde gebiedsdekkende tolheffing als die van de vrachtwagens onderworpen zouden moeten worden.
Dit zou alsdan tot gevolg hebben dat de ganse wegenheffing dient uitgewerkt te worden conform de tolheffing die geldt voor de vrachtwagens.
Bovendien zouden de bussen en touringcars in Vlaanderen dan anders behandeld worden dan in
het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, indien de voertuigen daar wel aan de kilometerheffing zouden worden toegevoegd. Dit is een verschil in behandeling dat wellicht moeilijk te
verantwoorden valt. Ook dit veronderstelt dus een afstemming met de andere gewesten, die
evenwel minder voor de hand liggend is dan bij de eerste optie.

In de Tolrichtlijn wordt een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten bedragen die betaald moeten worden voor het gebruik van een infrastructuurvoorziening:
Een ‘tolgeld’25: dit wordt gedefinieerd als een bedrag dat moet worden betaald voor een bepaalde afstand afgelegd met een voertuig op een infrastructuurvoorziening;
• Een ‘gebruiksrecht’26: dit wordt gedefinieerd als een bedrag dat recht geeft om met een voertuig
gedurende een bepaalde tijd gebruik te maken van infrastructuurvoorzieningen (cfr. een ‘tijdsgebonden gebruiksrecht’).
Voor het tolrecht en het (tijdsgebonden) gebruiksrecht gelden deels verschillende regels, zodat de lidstaten niet in elke situatie een volledige vrije keuze hebben tussen beide soorten. Zo beoogt het voorstel
tot wijziging van de Tolrichtlijn de mogelijkheden voor het invoeren van een (tijdsgebonden) gebruiksrecht aanzienlijk in te perken.
Blijkens het huidige tekstvoorstel, zou een (tijdsgebonden) gebruiksrecht – vanaf de inwerkingtreding
van de gewijzigde Tolrichtlijn– niet meer ingevoerd mogen worden voor ‘lichte voertuigen’27 (en be•

24

Als algemene opmerking geldt dat indien de invoering van een wegenheffing een impact heeft op de kilometerheffing (in die zin dat bijvoorbeeld het toepassingsgebied wordt gewijzigd), is een afstemming met de andere gewesten steeds noodzakelijk.

25

Artikel Tolrichtlijn 2, b) en artikel 2, 6) voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.
Artikel Tolrichtlijn 2, c) en artikel 2, 14) voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.
27
Dit betreft – volgens het voorstel gewijzigde Tolrichtlijn (artikel 2, 19)) – personenwagens, minibussen en bestelwagens.
26
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staande systemen moeten worden uitgefaseerd tegen 31 december 2027, al zal die datum mogelijks nog
wijzigen).
De wegenheffing zal overeenkomstig de Tolrichtlijn kwalificeren als een tolgeld. Een tolheffing is samengesteld uit een infrastructuurheffing28 en desgevallend (dus optioneel) een congestieheffing29 en/of een
externekostenheffing30.
Voor elk van deze bestanddelen van de tolheffing bepaalt de Tolrichtlijn een aantal basisregels, in het
bijzonder wat betreft de tarifering, waarmee rekening gehouden moet worden indien de wegenheffing
deze bestanddelen zou incorporeren. Indien er elementen zijn die via verschillende heffingen meegenomen kunnen worden in de wegenheffing (vb. congestie kan enerzijds via een toeslag op de infrastructuurheffing en anderzijds via een congestieheffing in de wegenheffing opgenomen worden), zal rekening
gehouden moeten worden met het feit dat de regels soms verschillen per heffing.
De infrastructuurheffing31 wordt gebaseerd op het beginsel van het terugverdienen van de infrastructuurkosten, met name de kosten van de bouw, de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van
het betrokken infrastructuurnet. Wat betreft de aanlegkosten (= kosten van de bouw) wordt wel bepaald dat dit beperkt blijft tot nieuwe infrastructuur(verbeteringen) of infrastructuur(verbeteringen) die
maximaal 30 jaar geleden voltooid zijn (t.a.v. de vaststelling van een nieuwe tolregeling).
Eveneens mag een rendement op het kapitaal en/of een winstmarge op grond van de marktvoorwaarden in rekening gebracht worden. Hiervoor worden echter geen concrete regels opgenomen in de Tolrichtlijn.
De in rekening te brengen kosten hebben betrekking op het wegennet of het gedeelte van het wegennet
waarop infrastructuurheffingen worden toegepast en de voertuigen die aan deze heffingen zijn onderworpen.32 M.a.w., bij het berekenen van de infrastructuurheffing kan enkel rekening worden gehouden
met de infrastructuurkosten van het wegennet in kwestie (waarbij evenwel niet wordt verduidelijkt hoe
ruim/strikt het wegennet wordt omschreven). Het zou aldus niet mogelijk zijn om slechts op bepaalde
wegen een infrastructuurheffing te voorzien, maar daarvoor wel de kosten van het volledige wegennet
in rekening te brengen. Anderzijds lijkt het wel op goede gronden verdedigbaar dat op het gehele
Vlaamse wegennet een infrastructuurheffing wordt voorzien, waarbij de infrastructuurkosten van dit
gehele net in rekening worden gebracht en hierover worden gespreid.
De lidstaten berekenen het maximumtarief van de infrastructuurheffing met gebruikmaking van een
methode gebaseerd op de in bijlage III opgenomen kernbeginselen voor kostenberekening.
Het is ook mogelijk om een toeslag te heffen op de infrastructuurheffingen voor wegvakken die regelmatig verzadigd zijn, of waarvan het gebruik door voertuigen aanzienlijke milieuschade veroorzaakt.33
Deze toeslag vormt aldus een alternatief op de externekostenheffing en/of congestieheffing, maar hiervoor gelden enkele aandachtspunten. Zo veronderstelt deze toeslag dat er gebruik wordt gemaakt van
een infrastructuurheffing als “basisheffing”, die bovendien dan o.i. niet nul euro mag bedragen (zie verder). Daarnaast laat de richtlijn niet toe om tweemaal voor dezelfde reden een heffing te voorzien. Het
bedrag van de toeslag wordt enerzijds immers afgetrokken van het bedrag van de externekostenheffing.
Anderzijds worden geen toeslagen geheven op wegvakken waar een congestieheffing wordt toegepast.

Voor de zware bedrijfsvoertuigen geldt een grotendeels gelijkaardige bepaling, maar met andere data voor toepassing van de bepaling en de
uitfasering van bestaande systemen.
28 Een heffing geïnd met het oog op het terugverdienen van door een lidstaat gemaakte bouw-, onderhouds-, exploitatie- en ontwikkelingskosten in verband met de
infrastructuur (artikel 2, 7) voorstel gewijzigde Tolrichtlijn).
29 Een heffing die wordt geheven op motorvoertuigen met het oog op het terugverdienen van de in een lidstaat opgetreden congestiekosten en om die congestie te
verminderen (artikel 2, 10) voorstel gewijzigde Tolrichtlijn).
30 Een heffing toegepast met het oog op het terugverdienen van de in een lidstaat opgetreden kosten in verband met de door het verkeer veroorzaakte luchtverontreiniging en/of door het verkeer veroorzaakte geluidhinder (artikel 2, 8) voorstel gewijzigde Tolrichtlijn).
31 Zie artikel 7ter en 7septies voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.
32 Zie ook formulering van artikel 7ter lid 1: “De gewogen gemiddelde infrastructuurheffing is gerelateerd aan de kosten van de bouw, de exploitatie, het onderhoud
en de ontwikkeling van het betrokken infrastructuurnet”.
33 Artikel 7 septies voorstel wijziging Tolrichtlijn.
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Daarnaast moet deze toeslag aan enkele (redelijk strikte) voorwaarden voldoen, waaronder kort samengevat:
•

•

•
•

de opbrengsten uit de toeslagen worden geïnvesteerd in de aanleg van de vervoersinfrastructuur van het kernnet als gedefinieerd overeenkomstig bijlage III van Verordening (EU) nr.
1315/2013 die rechtstreeks bijdraagt tot de vermindering van de congestie of milieuschade en
die zich situeert op dezelfde corridor als die van het traject waarvoor een toeslag wordt aangerekend);
de toeslag bedraagt ten hoogste 15 % van de gewogen gemiddelde infrastructuurheffing. Indien
de infrastructuurheffing wordt vastgesteld op een tarief van nul euro, komt het ons voor dat ook
deze toeslag de facto niet mogelijk is, want de toeslag lijkt – op basis van de tekst van de richtlijn
– op het effectief geïnde bedrag aan infrastructuurheffing te moeten worden geheven en niet
op het theoretische maximum;
de periode waarin de toeslag van toepassing zal zijn, is vooraf bepaald en begrensd.
De lidstaat moet de Europese Commissie in kennis stellen van het voornemen deze toeslag te
heffen. De Commissie kijkt toe op de naleving van deze voorwaarden.

De externekostenheffing34 dient voor de door het verkeer veroorzaakte luchtverontreiniging en/of geluidshinder.
De in rekening te brengen kosten hebben betrekking op het wegennet of het gedeelte van het wegennet
waarop een externekostenheffing wordt toegepast en op de voertuigen die aan deze heffing zijn onderworpen.
Bijlagen IIIbis en IIIter bevatten de minimumeisen en de referentiewaarden voor de toepassing van een
externekostenheffing (al lijkt bijlage IIIter niet relevant voor het merendeel van de voertuigen die onder
de wegenheffing zullen vallen35).
De congestieheffing36 is een weerspiegeling van de kosten die een voertuig veroorzaakt voor andere
weggebruikers en indirect voor de samenleving. De heffing mag alleen worden toegepast op de wegvakken waar geregeld congestie optreedt en alleen gedurende de perioden waarin dat doorgaans het geval
is. De bedoelde wegvakken en periodes moeten op basis van objectieve criteria, die verband houden
met de congestiegraad van de wegen en hun omgeving (zoals de gemiddelde verliestijden en filelengte),
gedefinieerd worden. Deze vereisten laten veel ruimte voor interpretatie: afhankelijk van de al dan niet
strikte toepassing hiervan, zou dit de mogelijkheid voor de incorporatie van een congestieheffing in de
wegenheffing serieus inperken. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk denkbaar dat, op basis van de bewoordingen van de richtlijn, een congestieheffing (met variaties in hoogte) wordt geheven gedurende heel de
dag en/of op het hele Vlaamse wegennet.
In geval van een strikte interpretatie, kan gebruik worden gemaakt van de infrastructuurheffing of externekostenheffing als ‘basisheffing’ op het gehele wegennet en desgewenst gedurende heel de dag,
aangevuld met een congestieheffing op bepaalde wegvakken/tijdstippen. Een andere optie zou zijn om
een infrastructuurheffing op te leggen en hierop een toeslag te heffen voor congestie of deze te variëren
in functie van de congestie, als alternatief voor de congestieheffing (in toepassing van artikel 7 septies of
7 octies voorstel wijziging Tolrichtlijn, supra). Deze ‘toeslag’ is evenwel zelf onderworpen aan redelijk
strikte voorwaarden, waardoor het heffen van een (afzonderlijke) congestieheffing, al dan niet gecombineerd met een infrastructuurheffing o.i. de voorkeur kan verdienen.
Een ander aandachtspunt is dat de richtlijn uitdrukkelijk bepaalt dat de congestieheffingen op nietdiscriminerende wijze voor alle voertuigcategorieën moet gelden, wat problemen van gelijke behandeZie artikel 7quater voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.
De referentiewaarden gelden enkel voor zware vrachtvoertuigen en touringcars.
36 Zie artikel 7quinquies bis voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.
34

35
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ling kan stellen t.a.v. de kilometerheffing37. Mede gelet op het gegeven dat de congestieheffing, als op
zichzelf bestaande heffing, nieuw is, is het af te wachten hoe (strikt) de bepalingen uit de Tolrichtlijn
dienen toegepast te worden. Tijdens een informeel verkennend overleg met de Europese Commissie
bleek dat de commissie een eerder flexibele (i.p.v. een strikte) toepassing van de nieuwe bepaling hanteert, hetgeen de toepassingsmogelijkheden ervan vergroot.
Het is verplicht om te voorzien in adequate mechanismen om de impact en doeltreffendheid van de
congestieheffingen te monitoren en voor de herziening van die heffingen. De tekst van de Tolrichtlijn en
bijlage V zijn ter zake nog niet volledig duidelijk. Enerzijds stipuleert de richtlijn dat minstens om de drie
jaar het niveau van de heffingen geëvalueerd dient te worden om ervoor te zorgen dat deze niet hoger
liggen dan congestiekosten die worden veroorzaakt op de wegvakken waar congestieheffingen worden
opgelegd. Een congestieheffing kan bijgevolg niet zonder meer langdurig gehandhaafd worden, indien
de oorzaken van de heffing komen te vervallen, kan de heffing uiteraard niet langer verantwoord worden. Anderzijds stipuleert bijlage V dat indien nodig, elk jaar de tariefstructuur, de periodes en het specifieke bedrag van de heffing dat is vastgesteld voor elke voertuigcategorie, elk type weg en elke periode
worden aangepast aan de veranderingen in vraag en aanbod van het vervoer.
De minimumeisen voor de toepassing van de congestieheffing en het maximumniveau van de congestieheffing worden bepaald in bijlagen V en VI.
Op het vlak van kortingen stipuleert de Tolrichtlijn38 uitdrukkelijk dat dit niet toegelaten is voor de externekostenheffing. Voor de infrastructuurheffing is dit wel toegelaten, maar dienen enkele voorwaarden in acht genomen te worden, inzonderheid een bovengrens van 13% t.a.v. de infrastructuurheffing
die zou gelden zonder korting. Voor de congestieheffing wordt niet uitdrukkelijk bepaald of een korting
al dan niet toegelaten is, maar het valt aan te nemen dat een korting op de congestieheffing afbreuk zou
(kunnen) doen aan de ratio van deze heffing.
Vanaf 1 januari 2022 (datum kan nog wijzigen) worden de lidstaten verplicht de tolgelden te variëren op
basis van de emissies van CO2 en verontreinigende stoffen overeenkomstig de voorschriften van bijlage
VII39.
Een belangrijke opmerking bij het voorgaande, is dat de voorgaande regels40 niet op gelijke wijze gelden
voor alle wegtypes.
Hoewel strikt genomen geen onderscheid lijkt te worden gemaakt in functie van het type weg, dient uit
de opbouw van het voorstel tot wijziging van de Tolrichtlijn afgeleid te worden dat voormelde bepalingen enkel gelden voor “het trans-Europese wegennet of op bepaalde trajecten daarvan, en op andere
bijkomende trajecten van hun autosnelwegennet die geen deel uitmaken van het trans-Europees wegennet”41 en dus niet voor “andere wegen”.
De eerste soort weg wordt immers gereglementeerd in het eerste lid van het nieuwe artikel 7 van de
Tolrichtlijn en is onderworpen aan de bepalingen van de leden 3 t.e.m. 9 van hetzelfde artikel, alsook
aan de artikelen 7bis t.e.m. duodecies.
Het tweede soort weg wordt dan weer gereglementeerd in het tweede lid van artikel 7 en is enkel onderworpen aan de bepalingen van leden 3 en 4 van hetzelfde artikel, alsook aan de artikelen 7bis en
undecies. Bijvoorbeeld het verbod op nieuwe (tijdsgebonden) gebruiksrechten is evenwel opgenomen in
het zevende lid42 van artikel 7. Bijgevolg geldt het verbod niet voor de ‘andere wegen’, en dus enkel voor
het trans-Europese wegennet en (de rest van) het autosnelweggennetwerk. De infrastructuurheffing,
externekostenheffing en congestieheffing worden dan weer geregeld in de artikelen 7ter, quater en
37 Zie artikel 7 quinquies bis lid 3 voorstel gewijzigde Tolrichtlijn. Evenwel bepaalt artikel 7 lid 10 dat tolgelden en gebruiksrechten voor zware bedrijfsvoetuigen
enerzijds en voor lichte voertuigen anderzijds, onafhankelijk van elkaar mogen worden ingevoerd of gehandhaafd.
38 Zie artikel 7decies voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.
39 Zie artikel 7octies bis voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.
40 Inzake de kwalificatie als tolgeld of gebruiksrecht, de verschillende heffingen die het tolgeld samenstellen en de mogelijkheid tot kortingen.

41
42

Artikel 7 lid 1 Tolrichtlijn.
De volledige tekst luidt als volgt:
“Met ingang van [de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn] mogen de lidstaten geen gebruiksrechten voor lichte voertuigen
meer invoeren. Gebruiksrechten die vóór die datum zijn ingevoerd, worden uitgefaseerd tegen 31 december 2027.”
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quinquies bis, zodat (de beperkingen voor) deze heffingen strikt genomen niet voor ‘andere wegen’
dienen toegepast te worden. Voor de andere wegen worden geen bijzondere regels voorzien, al dient
uiteraard steeds rekening gehouden met de algemene beginselen en in het bijzonder het discriminatieverbod.
De Tolrichtlijn43 bevat voorts een aantal regels (en beperkingen) op het gebruik van de inkomsten uit
tolgelden of gebruiksrechten.
Voor de infrastructuurheffing en de externekostenheffing geldt dat deze “moeten worden” aangewend
“ten voordele van de vervoerssector en tot optimalisering van het gehele vervoersysteem”, waarbij voor
de externekostenheffing bijkomend bepaald is dat de inkomsten hieruit dienen aangewend te “moeten
worden” “voor de verduurzaming van het vervoer” (zoals verbeteren van de verkeersveiligheid en aanpakken van verontreiniging aan de bron). Hierbij is evenwel op te merken dat uit de Engelstalige en
Franstalige tekst van de Tolrichtlijn – cfr. “should be used” respectievelijk “devraient être destinées” –
blijkt dat enkel een aanbeveling en geen verplichting bestaat om de inkomsten hiervoor aan te wenden.
Bovendien werd er in een eerdere richtlijn tot wijziging van de Tolrichtlijn verduidelijkt dat ook op dit
aspect het subsidiariteitsbeginsel geldt en dat besluiten over nationale overheidsuitgaven, zoals het
gebruik van inkomsten uit de tolheffingen, een zaak van de lidstaten zijn; hierin wordt verduidelijkt dat
deze ‘earmarking’ bijgevolg enkel geldt voor de ‘extra inkomsten uit de externekostenheffing’, maar er
kan dus worden betwist dat onder de huidige tekst van de richtlijn zelfs voor die heffing sprake is van
een echte plicht.44 In de amendementen van het voorstel tot wijziging van de Tolrichtlijn wordt wel
voorgesteld om de Engelstalige en Franstalige tekst te wijzigen in “shall be used” respectievelijk “sont
utilisées”45, zodat dit in de toekomst wel een verplichting zou worden.
Voor de congestieheffing geldt dat de inkomsten hieruit moeten worden gebruikt om het congestieprobleem aan te pakken, door de ondersteuning van het openbaar vervoer en de infrastructuur daarvoor,
het wegwerken van knelpunten op het TEN en de ontwikkeling van alternatieve infrastructuur voor vervoergebruikers.
Voor zover dit effectief een verplichting zou inhouden, mogen de inkomsten van de wegenheffing dus
niet terugvloeien naar de algemene middelen, maar dienen deze voor specifieke doeleinden te worden
bestemd. Deze specifieke doeleinden kunnen o.i. wel ruim worden geïnterpreteerd (zie oplijsting in artikel 9 lid 2 + vanuit het subsidiariteitsbeginsel).
De Tolrichtlijn verduidelijkt bovendien niet of deze ‘earmarking’ enkel geldt voor inkomsten m.b.t. TENwegen/snelwegen, die immers aan een strikter regime onderworpen zijn. Enerzijds maakt de bepaling
(artikel 9) deel uit van het hoofdstuk ‘slotbepalingen’ dat algemeen lijkt te gelden, anderzijds zijn de
concepten van de infrastructuurheffing, externekostenheffing en congestieheffing (waarvoor de ‘earmarking’ geldt) in principe enkel van toepassing op de TEN-wegen/snelwegen (zie supra). Tijdens een
informeel verkennend overleg met de Europese Commissie werd door de commissie bevestigd dat deze
bepalingen enkel gelden m.b.t. TEN-wegen/snelwegen.
Voor het overige biedt de richtlijn geen opening voor de uitsluiting van bepaalde inkomsten voor deze
‘earmarking’:
dit
principe
geldt
voor
alle
inkomsten
uit
de
infrastructuurheffing/externekostenheffing/congestieheffing (met de nuances hiervoor vermeld, nl. dat dit mogelijk een
aanbeveling blijft en geen verplichting; mogelijks enkel voor de externekostenheffing; en dat dit niet van
toepassing is op andere wegen dan TEN-wegen/snelwegen). De Europese Commissie heeft tot slot bevestigd dat voertuigcategorieën (zoals mobiele kranen e.d.) die niet onder het toepassingsgebied van de
Tolrichtlijn vallen, bij voorbaat niet onderworpen zijn aan de bepalingen inzake earmarking.

3.1.2 EETS-Richtlijn en EETS-beschikking

Zie artikel 9.2 voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.
Richtlijn 2011/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen
van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, overweging 32.
45 De Nederlandstalige tekst wordt gewijzigd van “moeten worden” in “worden”, hetgeen evenwel geen verschil in betekenis lijkt in te houden. Tegelijkertijd wordt
het gebruik “ten voordele van de vervoerssector” vervangen door gebruik voor “onderhoud van het weggennet”.
43

44
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(i)

Algemeen

Het doel van de EETS-Richtlijn is te zorgen voor interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen
voor het wegverkeer in de Europese Unie. De richtlijn creëert een juridisch kader en harmoniseert de
voorwaarden om deze doelstelling te verwezenlijken. Het betreft vooreerst de verplichting dat alle
nieuwe elektronische tolheffingssystemen (die vanaf 1 januari 2007 in gebruik worden genomen en bestemd zijn voor gebruik door alle voertuigen), voor de afhandeling van elektronische tolheffingstransacties moeten gebaseerd zijn op een of meer van de technologieën die in de richtlijn worden vermeld46
Daarnaast wordt voorzien in de oprichting van een Europese elektronische tolheffingsdienst (EETS) ter
aanvulling van de nationale elektronische tolheffingsdiensten van de lidstaten, hetgeen verder uitgewerkt wordt in de EETS-beschikking. De richtlijn bevat voorts onder meer de verplichting voor lidstaten
die over tolheffingssystemen beschikken om de nodige maatregelen te nemen voor de uitbreiding van
het gebruik van elektronische tolheffingssystemen alsook de verplichting dat de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de communautaire regels op het gebied van de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen, waaronder de persoonlijke levenssfeer.
Door te zorgen voor volledige Europese interoperabiliteit van de technologieën voor elektronische tolheffing kunnen volgens de Europese Commissie “schaalvoordelen worden gerealiseerd en kunnen de
kosten van de tolinningsapparatuur worden gedrukt”47. De Europese elektronische tolheffingsdienst
dient het gemakkelijker te maken voor grensoverschrijdende gebruikers, inclusief occasionele gebruikers, om de wegentol te betalen. De gebruikers zullen ook gemakkelijker aanvaarden dat zij moeten
betalen voor het gebruik van wegen als de betalingsmiddelen interoperabel zijn op Europees niveau.
(ii)

Huidige teksten

De EETS-richtlijn dient op heden voor het vastleggen van “de voorwaarden om de interoperabiliteit tussen elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer”, en dit voor “alle typen tolgelden op het
gehele wegennet”48. De richtlijn is uitdrukkelijk niet van toepassing op “elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer waarvoor geen uitrusting in voertuigen hoeft te worden ingebouwd”49.
Uit de tekst van de EETS-richtlijn vloeit ook voort dat deze – i.t.t. de Tolrichtlijn – reeds in diens huidige
vorm ook van toepassing is op de voertuigen waarvoor de wegenheffing zou gelden, en dus niet enkel
op zware vrachtvoertuigen. Ook indien de wegenheffing op heden ingevoerd zou worden, dient dus met
de EETS-richtlijn (en beschikking) rekening gehouden te worden.
Hoewel de EETS-richtlijn blijkens de bewoordingen ervan enkel geldt bij ‘tolheffing’, mag daaruit o.i. niet
zonder meer afgeleid worden dat de richtlijn niet nageleefd zou moeten worden in geval van een (tijdsgebonden) gebruiksrecht (zoals bedoeld in de Tolrichtlijn) dat via een elektronisch systeem wordt geheven. Het begrip ‘tol’ wordt in de EETS-richtlijn immers nergens gedefinieerd, en dus niet beperkt tot
louter een afstandsgeboden heffing. In de EETS-beschikking wordt ‘tol’ daarentegen louter gedefinieerd
als “een heffing, accijns of belasting die wordt opgelegd aan een voertuig dat in een tolgebied rijdt”50,
zodat ook hieruit afgeleid lijkt te moeten worden dat een gebruiksrecht evenzeer aan de EETS-regels
onderworpen kan zijn. Er wordt – i.t.t. in de Tolrichtlijn – ogenschijnlijk dus geen onderscheid gemaakt
tussen een heffing die afstands- of tijdsgebonden is. Uiteindelijk zal de gehanteerde technologie determinerend zijn voor de toepassing van de EETS-richtlijn.
De EETS-richtlijn (en EETS-beschikking) zijn sowieso relevant voor het primair systeem van de wegenheffing, dat gebruik zal maken van een registratie-eenheid die zich in het voertuig bevindt (weze het niet
noodzakelijk ‘ingebouwd’). Wat betreft het secundair systeem zal de toepassing van de EETS-richtlijn
afhankelijk zijn van de concrete uitwerking hiervan en met name het al dan niet gebruik van uitrusting
46 Plaatsbepaling per satelliet, mobiele communicatie volgens de GSM-GPRS-norm (referentie GSM TS 03.60/23.060) en 5,8 GHz microgolftechnologie.
47
Zie Mededeling van de Commissie – Tenuitvoerlegging van de Europese elektronische tolheffingsdienst, COM(2012) 474 final, pagina 3.
48 Artikel 1.1 EETS-richtlijn.
49
Artikel 1.2 (b) EETS-richtlijn.
50
Artikel 2 (j) EETS-beschikking.
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ingebouwd in het voertuig. In de andere werkpakketten wordt er vandaag vertrokken van het uitgangspunt dat dit verloopt via een inboeksysteem, hetzij via het internet, hetzij via ticketmachines langs het
wegennet, waardor de EETS-richtlijn in beginsel niet van toepassing zal zijn.
(iii)

(Mogelijk) toekomstige teksten

Overeenkomstig het (aangenomen) voorstel tot wijziging van de EETS-richtlijn, is de grote vernieuwing
dat een tweede doelstelling aan de richtlijn wordt toegevoegd (naast het waarborgen van de interoperabiliteit van de elektronische tolheffingssystemen). De richtlijn zal in de toekomst ook moeten dienen
voor het vergemakkelijken van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling
van tolgelden binnen de Europese Unie.51
In het (aangenomen) voorstel tot wijziging van de EETS-richtlijn wordt nu wel voorzien in definities, incl.
de definitie van ‘wegentol/tolgeld’52. Opnieuw wordt echter niet uitdrukkelijk het onderscheid gemaakt
tussen tolgeld en (tijdsgebonden) gebruiksrecht.
Dit onderscheid wordt wel gemaakt in de overwegingen 4 en 5 van de uiteindelijke tekst van de nieuwe
EETS-richtlijn:
“(4) Het gebrek aan interoperabiliteit is een aanzienlijk probleem bij elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer wanneer de wegentol gekoppeld is aan de door het voertuig afgelegde afstand (op afstand gebaseerde tolgelden) of op de passage van het voertuig voorbij een
bepaald punt (bijvoorbeeld bij een cordonheffing). De bepalingen betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer dienen derhalve uitsluitend van
toepassing te zijn op die systemen en niet op systemen waarbij de verschuldigde wegentol gekoppeld is aan de tijd die het voertuig heeft doorgebracht op de infrastructuur waarvoor tol
wordt geheven (bijvoorbeeld tijdgerelateerde systemen zoals vignetten).
(5) De grensoverschrijdende handhaving in de Unie van de verplichting om wegentol te betalen is
een aanzienlijk probleem bij alle soorten systemen (op afstand, cordon, of tijd gebaseerde systemen, elektronische of handmatige systemen). Om het probleem van grensoverschrijdende
handhaving bij niet-betaling van wegentol aan te pakken, moeten de bepalingen inzake de
grensoverschrijdende uitwisseling van informatie voor al die systemen gelden.” (eigen onderlijning)
De toepassing van de EETS-richtlijn op een tijdsgebonden heffing is dus verschillend voor de bepalingen
betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen en de bepalingen inzake de
grensoverschrijdende uitwisseling van informatie.
Het wordt voorts niet langer bepaald dat de gehele richtlijn niet van toepassing is op elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer waarvoor geen uitrusting in voertuigen hoeft te worden ingebouwd. Aldus wordt lidstaten de mogelijkheid geboden om informatie uit te wisselen over niet-betalers
van tolgelden in gevallen waarin geen uitrusting in voertuigen hoeft te worden ingebouwd (bijvoorbeeld
bij gebruik van een automatische nummerplaatherkenning). Artikel 3 van het voorstel gewijzigde EETSrichtlijn stipuleert wel nog steeds dat de verplicht te hanteren technologieën – die limitatief worden
opgesomd – enkel aan de orde zijn voor “tolheffingssystemen waarvoor boordapparatuur moet worden
geïnstalleerd of gebruikt”, niet alle EETS-regels zullen in de toekomst dus voor alle elektronische tolheffingssystemen gelden. Weliswaar zal ook een technologie zonder registratie-eenheid in het voertuig in
de toekomst onderworpen zijn aan de EETS-richtlijn, maar de voorwaarden inzake de interoperabiliteit
gelden daarvoor niet.

51

Artikel 1.1 aangenomen tekst gewijzigde EETS-richtlijn.
“De vergoeding die door de weggebruiker moet worden betaald om zich te mogen verplaatsen op een weg, een wegennet, een kunstwerk,
zoals een brug of een tunnel, of een veerpont” (artikel 2.21 aangenomen tekst gewijzigde EETS-richtlijn).

52

Uitrol van een systeem van wegenheffing: juridisch-fiscale analyse (OIWP7)
Pagina 28 van 185

Het voorstel tot wijziging van de EETS-richtlijn voorziet ook in een afzonderlijk artikel (cfr. nieuw artikel
8) inzake gegevensbescherming, hetgeen een belangrijke plaats inneemt in het kader van de wijziging
aan het EETS-kader.

3.2 Toets aan de overige Europese regelgeving (beginselen van vrij verkeer,
staatsteun, gegevensbescherming en interne markt)
3.2.1 Vrij verkeer & interne markt
De beginselen van het vrij verkeer van personen en diensten en de interne markt53 houden in dat een
EU-lidstaat geen beperkingen van het vrij verkeer van personen, goederen en diensten mag tot stand
brengen binnen de EU (behoudens de door het Verdrag of in de rechtspraak ontwikkelde uitzonderingen). Deze beginselen zijn vooreerst een toepassing van het algemeen beginsel van non-discriminatie
(o.b.v. nationaliteit). Daarnaast interpreteert het Hof van Justitie dit verbod ook ruimer dan enkel een
non-discriminatieverbod op basis van nationaliteit, waardoor ook elke rechtstreekse of onrechtstreekse
belemmering (ook zonder uitdrukkelijk verband met nationaliteit) verboden is.
Een wegenheffing vormt louter een schending van het vrij verkeer of de interne markt indien dergelijk
systeem een (indirecte) discriminatie o.b.v. nationaliteit inhoudt, of (indirect) het vrij verkeer of de interne markt hindert die niet kan verantwoord worden door een ‘dwingende’ reden54. Dit kan zich om
een aantal redenen voordoen.
•

Dit risico is vooreerst meer reëel indien een wegenheffing wordt ingevoerd die enkel de wegen
omvat die het meest door buitenlanders worden gebruikt (bijvoorbeeld grensgebieden, rond
luchthavens, havens, snelwegen, …). Dit kan gezien worden als een beperking van het vrij verkeer (en bovendien ook als een onrechtstreekse discriminatie van buitenlandse bestuurders).
Oostenrijk bekritiseerde in die zin voor het Hof van Justitie (zie onderdeel 3.4) het Duits systeem omdat het autostrades viseert, waarbij (voor wat betreft de Duitse situatie) net in de
grensgebieden de kleinere dorpen uitsluitend via autostrades bereikbaar zouden zijn.55 Door de
autostrades met het vignet te viseren, worden buitenlanders (in de grensgebieden) meer geviseerd (volgens Oostenrijk).

•

Het primair systeem van de Vlaamse wegenheffing, onder de vorm van een gebiedsdekkende kilometerheffing, zou vervolgens potentieel kunnen leiden tot een belemmering van het vrij verkeer wanneer men zich niet per voertuig zou kunnen verplaatsen zonder enige vorm van wegenheffing verschuldigd te zijn. In een interstatelijke context is zo bijvoorbeeld te wijzen op de
situatie in Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) waar reeds een tolheffing in de Westerscheldetunnel
geldt. Wanneer men vervolgens ook in Vlaanderen een wegenheffing invoert, zouden de inwoners van dit gebied aldus geen ‘gratis’ alternatief meer hebben om zich per wagen te verplaatsen.We beschikken momenteel echter niet over enige indicatie dat het vrij verkeer een zogenaamd ‘nul-alternatief’ (een route waarop men geen wegenheffing dient te betalen) verplicht
zou stellen. Ook in het kader van (het voorstel tot wijziging van) de Tolrichtlijn is hieromtrent
geen bepaling opgenomen. Bovendien lijkt een dergelijke regeling in de praktijk o.i. onmogelijk
te realiseren en bovendien in te gaan tegen het principe ‘de vervuiler betaalt’ (omdat de vervuiler de optie geboden wordt om niet te betalen bij gebruik van een, veelal langere en dus meer
vervuilende, omweg). Deze zienswijze werd ook bevestigd tijdens een informeel verkennend
overleg met de Europese Commissie.

53

Zie de artikelen 34 e.v. VWEU en artikel 56 e.v. VWEU.
Dit betreft een brede groep van gronden waarvan Hof van Justitie aangaf dat deze discriminerende maatregelen kunnen rechtvaardigen. Voor
een niet-exhaustief overzicht, zie K. Lenaerts, P. Van Huffel, Europees Recht, Intersentia 2017, p. 192-193.
55
Zie Hof van Justitie, 18 juni 2019, Oostenrijk/Duitsland, C-591/17.
54
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•

Voorts kan er zich zoals bekend ook een probleem stellen bij bepaalde vormen van aftrekbaarheid van met name de wegenheffing t.a.v. de jaarlijkse verkeersbelasting (en/of de belasting op
de inverkeerstelling). Het Hof van Justitie verklaarde om die reden ook het Duitse systeem, zoals
nochtans – na enkele aanpassingen – aanvaard door de Europese Commissie, strijdig met het
EU-recht (zie onderdeel 3.4).
Een (zo goed als) eén-op-één relatie tussen een belastingvermindering en het bedrag van de
wegenheffing dient vanuit die optiek dan ook vermeden te worden. Het Hof van Justitie hechtte
bij haar analyse veel belang aan het feit dat het Duitse systeem de heffing integraal compenseerde voor Duitse bestuurders, waardoor de economische last de facto bij de buitenlandse bestuurders rustte.56 Voor eventuele flankerende maatregelen geldt hetzelfde aandachtspunt:
dergelijke maatregelen mogen niet resulteren in een één-op-één compensatie, al dan niet in
combinatie met andere maatregelen. Bij een gebiedsdekkende kilometerheffing is het bij voorbaat ook minder evident om een één-op-één relatie aan te tonen. Het bedrag van een afstandsgebonden wegenheffing is immers voor iedereen anders en eventuele compensaties zullen (of
kunnen) dat individuele aspect nooit ten volle afdekken. Dat zou mogelijk anders kunnen zijn indien een flankerende maatregel er zou in bestaan om tot een bepaald bedrag van de wegenheffing (dat bijvoorbeeld de meerderheid van de Vlaamse bestuurders zou bereiken) een integrale
vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting te voorzien (en niet een loutere aftrek als kost).

•

Het risico op schending van het vrij verkeer of de interne markt is bij het secundair systeem iets
groter (zie onderdeel 8.5).

•

Ook kunnen moeilijkheden om het juiste vignet te bekomen het vrij verkeer belemmeren. Dit is
echter een element dat bij de praktische implementatie van het systeem aan bod zal komen.
Deze overwegingen lijken relevant voor het secundair systeem.

•

Tot slot sluiten de EU-verplichtingen rond discriminatie en vrij verkeer niet uit om gegarandeerde betaalmethodes (betaalmethoden waarbij men zich verzekerd weet dat de voor de verplaatsing verschuldigde heffingen geïnd kunnen worden, zoals een kredietkaart, tankkaart of voorschot) op te leggen. Indien deze vereisten niettemin louter van toepassing zouden zijn op buitenlandse bestuurders, is dit problematisch.57 Dit lijkt vooralsnog evenwel niet de bedoeling.
Hierdoor wordt de kans dat deze vereiste problemen zou stellen o.g.v. vrij verkeer of discriminatieverplichtingen aanzienlijk beperkt. In ieder geval lijkt het ons verdedigbaar om deze gegarandeerde betaalmethodes te rechtvaardigen op grond van objectieve omstandigheden zoals de
vlotte invordering van de heffing (mede gelet op de fluctuerende omvang van de heffing, waardoor een ex ante invordering moeilijk wordt). Ook voor het secundair systeem voor de nietfrequente gebruiker, is de analyse van dergelijke gegarandeerde betaalmethode niet anders. De
uitwerking hiervan mag echter niet disproportioneel zijn. Indien echter een ruim aanbod aan
gegarandeerd betaalmethodes mogelijk is (en niet vb. één specifiek type kredietkaart), en dit
makkelijk (op voorhand) beschikbaar is voor niet-frequente gebruikers van het Vlaamse wegennet, lijkt dit om bovengestelde redenen geen problemen te stellen.

3.2.2 Staatsteun
(i)

56

57

Algemeen

Hof van Justitie, 18 juni 2019, Oostenrijk/Duitsland, C-591/17, ECLI:EU:C:2019:504, § 58
Zie ook Hof van Justitie, 23 januari 1997, E. Pastoors / België, C-29/95, ECLI:EU:C:1997:28.
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We hebben de invoering van een wegenheffing ook getoetst aan de Europese regels inzake staatssteun
(artikelen 107 e.v. VWEU).
Volgens artikel 107(1) VWEU zijn “steunmaatregelen van de staten in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de interne markt, voor zover deze steun het
handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.”.
Staatssteun in de zin van artikel 107(1) VWEU veronderstelt dus de volgende cumulatieve elementen:58
 aan een onderneming;
 wordt een voordeel verschaft;
 door de staat of door aanwending van overheidsmiddelen (m.a.w. er is een transfer van overheidsmiddelen);
 het gaat om een ‘selectief’ voordeel, in die zin dat bepaalde ondernemingen of de productie van
bepaalde goederen/diensten erdoor worden bevoordeeld, en;
 de maatregel heeft een (potentieel) mededingingsverstorend effect en een impact op het handelsverkeer tussen lidstaten.
Van zodra aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, valt een maatregel buiten het toepassingsgebied van artikel 107(1) VWEU.
(ii)

Staatssteun in hoofde van de heffingsplichtigen59

Gelet op de basisvereiste dat een onderneming de begunstigde moet zijn van staatssteun, zal er sowieso
geen staatssteun kunnen zijn in hoofde van (de bestuurder van) een particulier voertuig (in de mate
deze geen economische activiteit uitoefent en dus niet als onderneming kwalificeert). Staatssteun is in
principe echter wel mogelijk indien het voertuig toebehoort aan een onderneming (en de overige voormelde voorwaarden voldaan zijn).
Voorts impliceert de vereiste van een voordeel verschaft d.m.v. overheidsmiddelen, dat de regels rond
staatssteun niet problematisch zijn in zoverre de wegenheffing zorgt voor een financieringsstroom van
de weggebruiker naar de (Vlaamse) overheid en de vorm aanneemt van een algemene maatregel (wat
betreft de voertuigen die eraan worden onderworpen, nl. de voertuigen die niet aan de kilometerheffing
onderworpen zijn). Dit zou anders kunnen zijn indien uitzonderingen worden gemaakt waardoor de
overheid alsnog inkomsten zou derven (bv. kortingen of vrijstellingen voor bepaalde voertuigen of terugbetalingssystemen in een tweede fase). Indien dergelijke uitzonderingen toch voorkomen, dienen
deze steeds getoetst te worden aan de (overige voormelde) voorwaarden voor het bestaan van staatssteun, in het bijzonder de voorwaarde van het selectief voordeel. Dit is bijvoorbeeld het geval indien
ondernemingen die in België (bepaalde) belastingen betalen een korting of vrijstelling ontvangen en
andere ondernemingen (die in België geen (bepaalde) belastingen betalen) niet. Dit geldt ook voor flankerende maatregelen zoals het basisbudget, korting woon-werkverkeer etc60, tenminste inzoverre deze
maatregelen niet louter particulieren, maar ook ondernemingen zouden kunnen een selectief voordeel
verschaffen.
Er bestaan evenwel ook vrijstellingsmogelijkheden. Zo is het mogelijk steun wegens de beperkte omvang
(tot € 200.000 over drie belastingsjaren) ex ante, zonder voorafgaand contact met de Europese Commissie, vrij te stellen onder de de-minimisverordening. Hetzelfde geldt indien de steun onder een van de
gevallen van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening valt. Daarnaast kan de Commissie na een individueel onderzoek steun ook vrijstellen o.g.v. art. 107(3)c VWEU.
(iii)

Staatssteun in hoofde van de exploitant van het systeem van de wegenheffing

58

Hof van Justitie, 21 maart 1990, België/Commissie, C-142/87, ECLI:EU:C:1990:125, § 25; Hof van Justitie, 14 september 1994, C-278/92-C280/92, ECLI:EU:C:1994:325, § 20; Hof van Justitie, 16 mei 2002, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, § 68; Hof van Justitie, 24 juli 2003, C-280/00,
ECLI:EU:C:2003:415, § 75.

59

Zie voor specifieke analyses ter zake ook werkpakket 3 ‘Marktmodel’ (zie ‘4.3.1 – Preferred Service Provider’ – pagina 69 en 74).
Zie de analyse ter zake opgenomen in werkpakket 8 ‘Sociaal verantwoord beleid’ (cfr. ‘2.2.4 – Algemene juridische reflecties inzake flankerende maatregelen’ –
pagina 36-38).
60
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Daarnaast kan zich ook staatssteun voordoen in hoofde van de exploitant van het systeem van de wegenheffing. Voor de exploitanten is er echter geen sprake van staatssteun indien deze niet overgecompenseerd worden en er dus met andere woorden slechts een marktconforme vergoeding is van de kosten en een redelijke marge. Dit hangt af van het vergoedingssysteem voor deze exploitant. Indien de
exploitant gekozen wordt via een overheidsopdracht, zoals bijvoorbeeld via een concurrentiegerichte
dialoog of een mededingingsprocedure met onderhandeling, zal deze marktbevraging er in principe voor
zorgen dat de juiste marktprijs betaald wordt.61 Dit zou anders kunnen zijn, bijvoorbeeld bij gebruik van
een procedure van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht die niet waarborgt dat de exploitant een marktconforme prijs krijgt.62 Dit is
ook anders indien er slechts één enkele kandidaat zou zijn, tenzij ofwel i) de procedure bijzonder stevige
garanties biedt die een reële en daadwerkelijke mededinging verzekeren (zoals het geval is bij een concurrentiegerichte dialoog) en het er niet naar uitziet dat, realistisch gezien, slechts één partij in staat is
een geloofwaardig bod in te dienen, ofwel ii) de overheid bijkomend is nagegaan dat de uiteindelijke
prijs overeenstemt met de marktprijs63.
Het risico op verboden staatssteun kan dan ook niet op voorhand uitgesloten worden, en is afhankelijk
van de specifieke uitwerking van de wegenheffing (met al dan niet kortingen, vrijstellingen en/of terugbetalingsmechanismen) en het verloop van de plaatsingsprocedure voor de overheidsopdracht.

3.3 Gegevensbescherming
We verwijzen hiervoor integraal naar hoofdstuk 5 inzake privacy en gegevensbescherming. De analyse
die daar weergegeven wordt, houdt rekening met zowel de Europese als Belgische regelgeving.

3.4 Toepassing op voertuigen uit andere Europese lidstaten (en de andere Belgische gewesten)
De Bondsrepubliek Duitsland heeft door middel van een wet van 8 juni 2015 een tijdsgebonden infrastructuurheffing voor personenwagens ingevoerd (de zogenaamde ‘Infrastrukturabgabe’64)65. De Republiek Oostenrijk heeft daartegen een procedure opgestart bij het Europees Hof van Justitie, omdat de
wet volgens hen diverse artikelen van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zou
schenden. Het Hof van Justitie heeft zich ondertussen over deze zaak uitgesproken.66
Dit precedent is om twee redenen belangrijk:
(1) Het toont aan dat rekening gehouden dient te worden met het standpunt van de andere Europese lidstaten (in het bijzonder de andere lidstaten die grenzen aan Vlaanderen). Indien zij zich
tegen de wegenheffing zouden verzetten, kan dit een belangrijk risico zijn voor de succesvolle
invoering ervan.
61
Mededeling van de Commissie betreffende het begrip „staatssteun” in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie, 2016/C 262/01, § 93.
62
Mededeling van de Commissie betreffende het begrip „staatssteun” in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie, 2016/C 262/01, § 93.
63 Gunningen met minder dan drie deelnemers bieden in principe geen garantie dat geen overcompensatie plaatsvindt. Mede naar aanleiding
van de recente De Post-zaak(SA.42366), voorzag de Commissie bovenvermelde regeling in haar Mededeling betreffende het begrip “staatssteun” (2016/C 262/01), §93 om het bestaan van staatssteun uit te sluiten in bepaalde gevallen met slechts één deelnemer. Niettemin is dit een
recente bepaling, waardoor het zeer moeilijk in te schatten is hoe de Europese Commissie deze zal invullen. Bij een overheidsopdracht met
minder dan drie deelnemers blijft dus een zeker risico bestaan dat de Commissie hierbij gemakkelijker tot overcompensatie en dus staatssteun
kan besluiten, zelfs bij onderbouwing d.m.v. economische studies. Niettemin verhindert dit een vrijstelling na aanmelding niet, vb. wegens
milieu-gerelateerde redenen.
64 Hoewel in de volksmond vaak Pkw-Maut genoemd, is deze heffing onder de vorm van een (tijdsgebonden) gebruiksrecht niet te verwarren
met de Duitse ’Lkw-Maut’ voor vrachtwagens (boven 7,5 ton) die een (afstandsgebonden) tolrecht betreft.
65 De ‘Gesetz über die Erhebung einer zeitbezogenen Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen (Infrastrukturabgabengesetz - InfrAG)’.
66 Hof van Justitie, 18 juni 2019, Oostenrijk/Duitsland, C-591/17, ECLI:EU:C:2019:504.
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Nederland heeft zich bij de zaak tegen Duitsland aangesloten67 en heeft tevens gemeld68 dat zij
de invoering van een Vlaamse wegenheffing op een zelfde wijze kritisch zal analyseren.
(2) De (juridische) kritieken die t.a.v. het Duitse systeem opgeworpen worden, en de beoordeling
daarvan door (de Advocaat-Generaal bij) het Hof van Justitie, moeten meegenomen worden in
de juridische en fiscale analyse en uitwerking van de Vlaamse wegenheffing.
Vooreerst is Oostenrijk van oordeel dat de heffing resulteert in een indirecte discriminatie op
grond van nationaliteit doordat de infrastructuurheffing voor houders van in Duitsland toegelaten voertuigen wordt gecompenseerd door een belastingvrijstelling inzake de verkeersbelasting
ten belope van minstens het bedrag van deze infrastructuurheffing alsook in een indirecte discriminatie op grond van nationaliteit door de wijze waarop de infrastructuurheffing is geconcipieerd (de maatregelen inzake toezicht en sanctionering treffen voornamelijk buitenlanders want
voor Duitse automobilisten wordt het automatisch gefactureerd). Daarnaast impliceert de heffing volgens Oostenrijk ook een schending van de artikelen 34 en 56 (vrij verkeer van goederen
en diensten) en artikel 92 (commercieel busvervoer) VWEU.
Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat het Duitse systeem vorm gegeven is als een (tijdsgebonden)
gebruiksrecht, terwijl het primair systeem van de Vlaamse wegenheffing een (afstandsgebonden) tolrecht zal zijn (voor het secundair systeem zal de evolutie van de Tolrichtlijn determinerend zijn voor wat
mogelijk is). Hierdoor zijn de problemen die de Duitse heffing stelde sowieso niet in dezelfde mate aan
de orde voor de Vlaamse wegenheffing.
Het Hof van Justitie (in afwijking van de analyse van de Advocaat-Generaal) heeft inzake het Duits systeem besloten tot een schending van de EU-regels rond discriminatie en vrij verkeer en vervoer. Het Hof
oordeelde dat de economische last van de heffing zo goed als volledig bij buitenlandse bestuurders lag,
aangezien de vrijstelling van de bestaande belasting de Duitse ingezetenen integraal compenseerde.69
Hoewel lidstaten fiscaal autonoom zijn en vrijstellingen inherent enkel mogelijk zijn voor Duitse belastingsbetalers, blijft respect voor het beginsel van gelijke behandeling essentieel.70 Aldus benadeelt het
Duitse systeem buitenlandse bestuurders, voor het gebruik van de Duitse snelwegen.71 Interessant is dat
het Hof benadrukt dat lidstaten vrij zijn om hun systeem voor de financiering van wegeninfrastructuur te
kiezen, en bijvoorbeeld over te schakelen van financiering met belastingsgeld naar financiering door alle
gebruikers (‘de gebruiker betaalt’).72 Niettemin resulteert het Duitse systeem in de toepassing van het
principe ‘de gebruiker betaalt’ voor buitenlandse bestuurders, terwijl Duitse bestuurders de facto even
veel blijven betalen als onder het eerder systeem van financiering via belasting.73 De belastingsvrijstelling compenseert de heffing voor Duitse bestuurders immers (minstens) volledig. Het Hof benadrukt
niettemin dat compensatiemechanismes mogelijk zijn om onevenredige belastingdruk te vermijden voor
Duitse bestuurders die immers ook via belastingen bijdragen aan de weginfrastructuur.74 Echter, Duitsland toonde niet aan dat de compensatie via de vrijstelling deze bijdrage niet overschreed en dus geschikt was.75 Daarnaast stelde het Hof ook vast dat het mechanisme tot gevolg had dat het ‘de vervuiler
betaalt’)principe, de facto enkel voor niet Duitse ingezetenen gold. Deze laatste overwegingen lijken in
het bijzonder relevant bij de vormgeving van flankerende maatregelen.
Hoe dan ook lijken de conclusie van de Advocaat-Generaal en het arrest van het Hof van Justitie het
risico op (succesvolle) kritiek van andere lidstaten t.a.v. de Vlaamse wegenheffing te beperken. De
Vlaamse wegenheffing is immers veel sterker gebaseerd op het principe ‘de gebruiker betaalt’ dan het
67

Hof van Justitie, 18 juni 2019, Oostenrijk/Duitsland, C-591/17, ECLI:EU:C:2019:504.
“Rekeningrijden Vlaanderen op de korrel”, in De Telegraaf van 26 juli 2018.
69 Hof van Justitie, 18 juni 2019, Oostenrijk/Duitsland, C-591/17, ECLI:EU:C:2019:504, § 48.
70 Hof van Justitie, 18 juni 2019, Oostenrijk/Duitsland, C-591/17, ECLI:EU:C:2019:504, § 56-58.
71 Hof van Justitie, 18 juni 2019, Oostenrijk/Duitsland, C-591/17, ECLI:EU:C:2019:504, § 49.
72 Hof van Justitie, 18 juni 2019, Oostenrijk/Duitsland, C-591/17, ECLI:EU:C:2019:504, § 60.
73 Hof van Justitie, 18 juni 2019, Oostenrijk/Duitsland, C-591/17, ECLI:EU:C:2019:504, § 60-65.
74 Hof van Justitie, 18 juni 2019, Oostenrijk/Duitsland, C-591/17, ECLI:EU:C:2019:504, § 67.
75 Hof van Justitie, 18 juni 2019, Oostenrijk/Duitsland, C-591/17, ECLI:EU:C:2019:504, § 67.
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Duitse systeem (namelijk geen tijdsgebonden heffing, geen automatische integrale compensatie voor
Vlaamse bestuurders). Minstens zal een lidstaat die de Vlaamse wegenheffing wenst te bekritiseren, op
concrete en onderbouwde wijze een discriminatie of andere kritiek moeten aantonen.
We zien bijgevolg niet in hoe de wegenheffing discriminerend of op andere wijze nadelig zou kunnen
zijn voor buitenlandse voertuigen. De heffing geldt immers zonder onderscheid van de plaats van inschrijving van het voertuig.
I.t.t. de huidige kilometerheffing zal bij de wegenheffing op alle openbare wegen, en niet enkel op de
hoofdassen, een tarief hoger dan nul gelden, zodat nog sterker verdedigd kan worden dat de heffing
niet specifiek voor buitenlandse voertuigen bedoeld is.
Tot slot lijkt het feit dat het Waalse gewest overweegt een ander type wegenheffing in te voeren (cfr. de
idee van een Waals wegenvignet), vooralsnog geen juridisch probleem te vormen. Zolang de EU beleidsdomeinen niet heeft geharmoniseerd, staat het lidstaten vrij verschillende regels in te voeren (zoals de
Advocaat-Generaal ook herhaalt in de zaak Oostenrijk/Duitsland). Dit geldt des te meer voor verschillende maatregelen binnen eenzelfde lidstaat. De vraag of een lidstaat intern verschillende systemen kan
aanwenden lijkt ons een interne situatie te betreffen, terwijl de toepassing van de principes en wetgeving rond discriminatie en vrij verkeer een grensoverschrijdende component inhouden. Deze zienswijze
werd ook bevestigd tijdens een informeel verkennend overleg met de Europese Commissie.

3.5 Besluit analyse Europeesrechtelijke omgeving
Het voorgenomen systeem van de wegenheffing, lijkt niet problematisch vanuit het oogpunt van EUprincipes van non-discriminatie, vrij verkeer en staatssteunregels (voor wat betreft het secundair systeem: zie onderdeel 8.5). Door de algemene toepassing (volledig gebiedsdekkend i.p.v. hoofdassen of
enkel grensgebieden), kan overtuigend beargumenteerd worden dat dit systeem in overeenstemming is
met EU-recht, anders dan het Duitse systeem.
Niettemin blijft de concrete uitwerking van de wegenheffing aandacht vereisen. Een wegenheffing die
geen of minder gevolgen heeft op buitenlandse voertuigen zal minder snel strijdig geacht worden met
het vrij verkeer en de interne markt en zal ook minder kritisch door de omliggende lidstaten benaderd
worden. Hierbij zal ook de technologische uitwerking determinerend zijn76.
De Tolrichtlijn vormt een kader dat de wegenheffing in wezen faciliteert, maar dat tegelijk (strikt) nageleefd zal moeten worden, inzonderheid bij het vaststellen van de tarifering. Dit lijkt vooral voor de TENwegen/snelwegen relevant te zullen zijn, aangezien de meeste bepalingen van het voorstel gewijzigde
Tolrichtlijn niet voor de andere wegen gelden. Het is ook af te wachten in hoeverre het voorstel tot wijziging aangenomen zal worden, aangezien dit een aanzienlijke impact kan hebben op de analyse ter
zake.
Een systeem dat gebruik maakt van elektronische tolheffing aan de hand van een toestel in het voertuig,
zal dan weer onderworpen zijn aan de (voorwaarden voor interoperabiliteit uit de) EETS-richtlijn en aldus vooral meer aandachtspunten genereren.
Op een aantal punten heeft, zoals hiervoor aangeduid, afstemming met de Europese Commissie plaatsgevonden. Op die manier is de Commissie reeds tijdig in het traject betrokken en worden verrassingen
in het eindstadium van het traject zoveel als mogelijk vermeden.

76 Op basis van de analyse opgenomen in de rapporten van werkpakketten 5 en 9 ‘Uitwerking technologie en handhaving’kan – onder voorbehoud van de daadwerkelijke technologische uitwerking van de wegenheffing – gesteld worden dat er geen schending van het vrij verkeer of de interne markt lijkt te bestaan.
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4 Belgische (Grond)wettelijke omgeving
4.1 Algemene toets aan de Grondwet
De Belgische Grondwet bevat diverse bepalingen die relevant zijn voor de juridische analyse voorafgaand aan de invoering van een wegenheffing:
• Artikelen 10 en 11 (gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel);
• Artikel 22 (eerbiediging van privé-leven);
• Artikel 143, §1 (belangenconflict);
• Artikel 170, 172 en 173 (fiscaal legaliteitsbeginsel).
Deze artikelen komen enerzijds in onderhavig hoofdstuk en anderzijds in de volgende hoofdstukken aan
bod, zodat we één en ander hier niet afzonderlijk hernemen.

4.2 Toets aan het gelijkheidsbeginsel / discriminatieverbod (artikelen 10 en 11
van de Grondwet)
De grondwettelijke regels van de gelijkheid en de niet-discriminatie – opgenomen in de artikelen 10 en
11 van de Grondwet – sluiten niet uit dat een verschil in behandeling tussen (gelijke) categorieën van
personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is.
Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met het
doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en de aard van de ter zake geldende beginselen. Het
gelijkheidsbeginsel is slechts geschonden wanneer vaststaat dat er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel. Een verschil in behandeling (differentiatie) wordt slechts een verboden discriminatie voor zover hiervoor geen redelijke verantwoording
bestaat77.
Omgekeerd vergen de grondwettelijke regels van de gelijkheid en de niet-discriminatie evenzeer dat
wezenlijk verschillende situaties ook op een verschillende wijze worden behandeld. Een gelijke behandeling kan dus evenzeer een juridisch risico vormen, indien niet verantwoord is dat onderscheiden categorieën aan een zelfde regime onderworpen zijn.
In het kader van de wegenheffing zijn er twee dimensies om het gelijkheidsbeginsel te toetsen.
Enerzijds is er de (on)gelijke behandeling van de gebruikers van het weggennet. Verschillende voertuigen en verschillende delen van het weggennet kunnen anders behandeld worden, door bijvoorbeeld
een heffing met ander tarief in te voeren of te variëren in functie van de voertuigklasse.
Anderzijds is er de (on)gelijke behandeling van de (lokale) overheden die eigenaar/beheerder zijn van
het onderliggend weggennet. Ook zij kunnen anders behandeld worden, door bijvoorbeeld in aaneengrenzende/nabijgelegen gemeenten andere tarieven te hanteren.
Er is ons geen rechtspraak noch adviespraktijk van de Raad van State bekend die ingaat op de conformiteit met het gelijkheidsbeginsel, in de specifieke context van wegenheffingen (bijvoorbeeld inzake de
kilometerheffing). Maar ook in andere materies waar een vorm van heffing wordt of kan worden gehanteerd (zoals het Vlaamse retributiebesluit78en de regelgeving over de lage emissiezones), hebben we
nauwelijks relevante aanknopingspunten gevonden79, bijvoorbeeld om een onderscheiden heffing in
77

D. DE PRINS, S. SOTTIAUX en J. VRIELINK, Handboek discriminatierecht, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 255, nr. 644.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002 betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve gebruik van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken.
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In het advies van de Raad van State bij het Vlaamse LEZ-decreet werd wel een opmerking gemaakt over de verantwoording van de ongelijke
behandeling van buitenlanders (Parl. St. Vl. Parlement, 2014-2015, nr. 454/1, p. 113):

Uitrol van een systeem van wegenheffing: juridisch-fiscale analyse (OIWP7)
Pagina 35 van 185

verschillende gebieden te verantwoorden. Er zijn ons geen federale of regionale heffingen bekend,
waarbij onderscheiden gebieden anders worden getaxeerd. Een differentiatie van verschillende gebieden door één en dezelfde heffingsbevoegde overheid is echter niet ondenkbaar. Zo hebben de Vlaamse
gemeenten de mogelijkheid om de opcentiemen op de onroerende voorheffing te differentiëren in functie van een aantal parameters, bijvoorbeeld een geografisch criterium (een bepaalde buurt of wijk), het
type belastingplichtigen (bedrijven of particulieren) of inwoners en niet-inwoners, uiteraard voor zover
die differentiatie verantwoord is. De Tolrichtlijn voorziet daarnaast ook in de mogelijkheid om de heffing
te variëren in bergachtige gebieden, maar dat houdt o.i. verband met de specifieke kenmerken van een
dergelijk gebied en kan dus hier moeilijk aangewend worden. Het voorstel tot wijziging van de Tolrichtlijn voorziet ook in de mogelijkheid een toeslag te heffen op de infrastructuurheffing voor wegvakken
die regelmatig verzadigd zijn (artikel 7 septies; als een alternatief voor de congestieheffing, zie supra).
Dit biedt een mogelijkheid tot differentiatie, maar dit neemt niet weg dat een verschil per gemeente (of
zelfs binnen eenzelfde gemeente) nog steeds wel verantwoord moet worden. De slotsom is dat het als
zodanig niet uitgesloten is om bepaalde gebieden op een verschillende wijze te behandelen, althans
voor zover dit verband houdt met de specifieke kenmerken van een dergelijk gebied en de differentiatie
verantwoord is in het licht van de doelstelling van de heffing.
Wel bestaat er diverse rechtspraak – van het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en de burgerlijke hoven en rechtbanken – omtrent de toepassing van het gelijkheidsbeginsel bij het
invoeren van een heffing.
Zo heeft de Raad van State een belastingreglement vernietigd wegens schending van het gelijkheidsbeginsel, omdat enkel GSM-masten werden belast en niet andere soorten zendmasten80. Het Hof van Beroep te Gent heeft geoordeeld dat een belasting voor campinguitbaters louter om zuiver fiscale redenen
werd ingevoegd en aldus onterecht slechts één groep rechtsonderhorigen aan de belasting werd onderworpen81. Anderzijds heeft het Hof van Beroep te Antwerpen geoordeeld dat correct een bijdrageplicht werd ingesteld ten laste van de eigenaars van bedrijfsruimten die leegstaan, verwaarloosd, onafgewerkt zijn en/of waarvoor een bevel tot sloping is uitgesproken, omdat dit proportioneel werd geacht
en het vrije handelsverkeer niet schendt82.
Hieruit zijn de volgende aandachtspunten af te leiden die ook voor het invoeren van de wegenheffing in
overweging te nemen zijn:
•

•

•

De doelstelling van de heffing moet uitdrukkelijk opgenomen worden in de memorie van toelichting – er wordt normaliter enkel rekening gehouden met geëxpliciteerde doelstellingen in de
regelgeving en de documenten ter voorbereiding daarvan.
Een heffing is niet enkel voor fiscale doeleinden mogelijk. Er kunnen ook nog andere nevendoeleinden worden beoogd, bijvoorbeeld van economische, sociale, esthetische of milieugerelateerde aard. Bijvoorbeeld: tegengaan van congestie, vermijden van vervuiling en CO2uitstoot.
De parameters van het heffingsmechanisme en de kortingen en/of vrijstellingen (in zoverre die
beoogd of noodzakelijk zouden zijn) moeten in verband staan met de doeleinden die worden
geëxpliciteerd. Dit kunnen de gemeenschappelijke doelstellingen zijn van de eigenlijke heffing of
specifieke doelstellingen ten aanzien van bepaalde kortingen en/of vrijstellingen, indien de
overkoepelende doelstellingen van de heffing niet volstaan om deze laatste te verantwoorden.

“Dat personen die “zonder een vaste woonplaats of vaste verblijfplaats [zijn] in België” op het vlak van de onmiddellijke inning anders
worden behandeld dan andere categorieën van personen, dient uiteraard te kunnen worden verantwoord in het licht van de grondwettelijke beginselen inzake gelijkheid en niet-discriminatie. De door de gemachtigde gegeven verduidelijking kan wat dat betreft een
aanzet bieden tot dergelijke verantwoording en wordt om die reden het best opgenomen in de memorie van toelichting.”
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RvS (15e k.) nr. 200.075, 26 januari 2010.
Gent 6 november 2012.
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Antwerpen nr. 2013/AR/1447, 18 november 2014.
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Doordat een wegenheffing in principe op alle wegen zal toegepast worden en voor alle voertuigen die
aan de wegenheffing onderworpen zijn, is het risico op een ongelijke behandeling bij voorbaat beperkt,
maar het is niet onbestaande.
Immers kan een tariefdiversificatie – per voertuig (cfr. milieukenmerken), weg (cfr. type), tijdstip (cfr.
spits of dal), niveau van congestie etc. – desgevallend ook als discriminerend worden gekwalificeerd,
indien de verschillen in de tarieven niet onderbouwd kunnen worden op een pertinente manier, met
een redelijke verantwoording in het licht van aard en doel van de belasting. Dit geldt tevens voor eventuele vrijstellingen of uitzonderingen in het materieel toepassingsgebied van de wegenheffing alsook
voor kortingen of andere verminderingen in de wegenheffing, in zoverre deze – bijvoorbeeld om beleidsmatige redenen – beoogd zouden worden.
Uiteindelijk zal elke diversificatie verantwoord moeten worden in het licht van de doelstellingen van de
wegenheffing. Om te vermijden dat daadwerkelijk een verboden (on)gelijke behandeling wordt vastgesteld, dient aangetoond te kunnen worden dat een redelijke verantwoording bestaat om verschillende
gebieden of voertuigen anders of net op dezelfde wijze te behandelen. Zo kan in theorie bijvoorbeeld
verwezen worden naar het streven om congestie of luchtverontreiniging tegen te gaan of naar redenen
van mobiliteitssturing alsook naar sociaal-economische beweegredenen.
We hebben het voorgaande voorlopig toegepast op de elementen die als onderscheidend element worden gehanteerd in het kader van de tariefmodellen uit Werkpakket 4 (van Onderdeel 1):
•

Aantal wegtypes (3):
Wat betreft een variatie in functie van het wegtype zien we principieel geen bezwaren.
De Tolrichtlijn hanteert zelf een opdeling door in de gewijzigde artikelen 7.1 en 7.2 een onderscheid te maken tussen enerzijds “het trans-Europese wegennet of op bepaalde trajecten daarvan, en op andere bijkomende trajecten van hun autosnelwegennet die geen deel uitmaken van
het trans-Europees wegennet” (hierna kortweg: TEN-wegen/snelwegen’) en anderzijds “andere
wegen”. Al worden hier dus wel 2, en niet 3, types onderscheiden.
In zoverre aldus de kosten eigen aan elk wegtype enkel worden doorgerekend aan de gebruikers
van dat wegtype, is dit o.i. trouwens een toepassing van artikel 7ter, 2de lid van het voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.
Uiteraard dienen evenwel ook de modaliteiten van variatie ook verantwoord te kunnen worden:
indien voor een bepaald wegtype een hogere heffing verschuldigd is, zal ook aangetoond moeten kunnen worden waarom dit het geval is. Hiervoor zou bijvoorbeeld kunnen worden aangehaald dat de kosten eigen aan dat wegtype ook hoger zijn.

•

Aantal zones (2, met eventueel kleinere congestiezone):
De huidige Tolrichtlijn voorziet op enkele plaatsen reeds in de mogelijkheid om rekening te houden met congestie, maar het voorstel tot wijziging van de Tolrichtlijn bevatten vernieuwing ter
zake door een volwaardige congestieheffing in te voeren (zie artikel 7 quinquies bis voorstel gewijzigde Tolrichtlijn). Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid voor een toeslag op de infrastructuurheffing, o.a. om reden van congestie op bepaalde wegvlakken, dat wordt gedefinieerd als
een situatie waarin het verkeersvolume de wegcapaciteit benadert of overschrijdt (zie art. 7
septies voorstel gewijzigde Tolrichtlijn). Dit is in wezen een alternatief op de congestieheffing,
dat aan bepaalde voorwaarden is onderworpen (zo moet o.a. de periode waarin de toeslag van
toepassing zal zijn, vooraf zijn bepaald en begrensd).
Hoewel het aldus een mogelijkheid is om congestie in aanmerking te nemen, dient rekening gehouden te worden met de voorwaarden die door de richtlijn worden vooropgesteld (zie onderdeel 3.1.1). Dit geldt wel enkel voor de wegen die behoren tot het TEN-wegennet en gelijkgestelde wegen; voor de overige wegen bestaat dus meer vrijheid om dit vorm te geven, al dient
hier dan weer rekening gehouden te worden met het gelijkheidsbeginsel.
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In zoverre de congestieheffing of de toeslag op de infrastructuurheffing (om reden van verzadiging) zou resulteren in aparte tariefzones, met of zonder congestieheffing/toeslag, zal de afbakening van deze zones moeten worden verantwoord in functie van de aanwezigheid van of het
risico op congestie (verzadiging). Daarbij zou een te brede omschrijving van deze zones tot gevolg kunnen hebben dat bepaalde (gemeentelijke) wegen die op zich niet congestiegevoelig zijn,
toch onderworpen zijn aan de congestieheffing/toeslag.
De idee om te werken met één grote afgebakende zone (bv. een nauwkeurig afgelijnde variant
van de Vlaamse ruit), waarin op bepaalde tijdstippen voor elke weg binnen die zone een verhoogd tarief zou gelden bij wijze van congestieheffing/toeslag, is om die reden niet voor de
hand liggend. Dit zal immers mogelijks resulteren in een congestieheffing/toeslag op wegen
waar (bijna) nooit congestie optreedt. Gebruikers die zich in een onvergelijkbare situatie bevinden (wel en geen congestie) zouden dan aan een zelfde regime (met congestieheffing/toeslag)
onderworpen worden.
Het invoeren van een congestieheffing/toeslag op wegen waar geen (of minstens niet regelmatig) congestie bestaat, zou verantwoord kunnen worden vanuit het risico op sluipverkeer dat
voortvloeit uit een heffing op de wegen waar wel congestie bestaat. In die optiek zou een congestiegevoelige zone kunnen bepaald worden door een soort van ‘bufferzone’ van een welbepaald aantal kilometers in te calculeren naast de congestiegevoelige wegen. Dit moet op zichzelf
uiteraard ook verantwoord worden: daarbij zou bijvoorbeeld verwezen kunnen worden naar allerlei systemen, zoals de gegevens van het Vlaams Verkeerscentrum en apps zoals Waze, die aan
bestuurders toelaten om alternatieve routes, zonder congestie, op te zoeken. Idealiter kan ook
verwezen worden naar onderzoek of modellen die de grootte van de congestiegevoelige zone
ondersteunen.
Alternatief zou gewerkt kunnen worden met kleinere (niet-aangesloten) congestiezones. Hierbij
zal het risico kleiner zijn dat wegen zonder (risico op) congestie alsnog aan een congestieheffing/toeslag worden onderworpen. Al zal ook hier deze afbakening van de zones uiteraard objectief verantwoord moeten kunnen worden, desgevallend door aansluiting te zoeken bij een
afbakening die voor andere doeleinden reeds bestaat.
•

Spits / dal (met grote en kleine spits):
Wat betreft een variatie in functie van het tijdstip van de dag zien we principieel geen bezwaren.
Wel dient erover gewaakt te worden dat een verhoogde heffing omwille van de spitsperiode
niet overlapt met een congestiegerelateerde toename van de heffing. De periodes van congestie
zullen zich immers vaak tijdens de spits voordoen. Bovendien mag het gedeelte van de wegenheffing dat wordt vormgegeven als een congestieheffing, niet gedurende de hele dag worden
opgelegd: het voorstel van wijziging Tolrichtlijn bepaalt duidelijk dat de congestieheffing gevarieerd kan worden i.f.v. de periode, maar dat dit enkel kan gedurende de periodes waarin er
doorgaans congestie is.
Ook hier geldt verder dat de concrete variatie evenzeer verantwoord moet kunnen worden, ook
in het licht van het proportionaliteitsbeginsel. Een heffing van bijvoorbeeld 1 eurocent in de
dalperiode en 1 euro in de piekperiode lijkt niet verantwoord te kunnen worden en lijkt evenmin
proportioneel.

Bij de beoordeling van de gelijke behandeling zal tot slot ook de kwalificatie als belasting of retributie
(zie onderdeel 5.3) mee in overweging genomen moeten worden. In zoverre men bij een retributie geacht wordt te betalen voor een specifieke dienstverlening, zal de verantwoording van een onderscheiden behandeling verband moeten houden met de doelstelling van die dienst. Dit sluit o.i. evenwel niet
uit dat ook andere doelstellingen in overweging genomen kunnen worden. Indien de retributie bijvoorbeeld specifiek als doel heeft om de kwaliteit van het wegennet in een bepaalde zone te verbeteren, kan
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onderliggend met de heffing ook beoogd worden om de verkeersstromen te beperken en aldus de
luchtkwaliteit en congestie tegen te gaan.

4.3 Toets aan de bevoegdheids-verdelende regels
We behandelen hieronder de bevoegdheidsrechtelijke aandachtspunten die in overweging gehouden
moeten worden bij de invoering van een wegenheffing.
Het betreft zowel de bevoegdheidsverdeling tussen het Vlaams Gewest en de federale overheid/de andere gewesten (zie onderdeel 4.3.1) alsook tussen het Vlaams Gewest en lokale besturen (zie onderdeel
4.3.2) en tevens tussen het Vlaamse Parlement en de Vlaamse Regering (zie onderdeel 4.3.3). Tot slot
wordt ook de bevoegdheid inzake gewestgrensoverschrijdende wegen (incl. de Ring om Brussel) besproken (zie onderdeel 4.3.4).

4.3.1 Bevoegdheid Vlaamse Gewest en (de verhouding met de) federale overheid/andere
Gewesten
(i)

Bevoegdheid tot invoering van een wegenheffing als eigenlijke belasting of als retributie en
de verhouding met federale overheid

Overeenkomstig artikel 170, § 2 van de Grondwet83 beschikken de gemeenschappen en de gewesten
over een eigen fiscale bevoegdheid voor het invoeren van belastingen. Het betreft de meest ruime bevoegdheid om de belastbare materie vast te stellen, het toepassingsgebied van de heffing te bepalen en
eventuele uitzonderingen vast te stellen.
Artikel 170, § 2, tweede lid van de Grondwet kent aan de federale wetgever evenwel de bevoegdheid
toe om, wat de fiscale bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten betreft, de uitzonderingen
te bepalen “waarvan de noodzakelijkheid blijkt”. Daarmee wordt de suprematie van de federale fiscale
wetgever verzekerd.84 Volgens het Grondwettelijk Hof vloeit uit deze bepaling voort dat de nationale
wetgever kan bepalen welke belastingen door de gewesten niet geheven mogen worden.85 Naast het
verbod om bepaalde belastingen te heffen, kan de nationale wetgever een door het Vlaamse Gewest
ingestelde belasting ook afschaffen of beperken.86 De federale wetgever kan bepaalde belastingmateries
onttrekken aan de eigen fiscaliteit van het Vlaamse Gewest, maar ook bepalen dat die fiscaliteit niet
geldt ten aanzien van bepaalde categorieën van belastingplichtigen.
De totstandkoming van de Vlaamse wegenheffing in de vorm van een eigenlijke belasting geldt met andere woorden onder dit (theoretisch87) voorbehoud van een eventuele reactie van de federale wetgever. Het is op dit moment moeilijk te voorspellen op welke wijze het federale niveau zal reageren. Een
optreden van de federale overheid valt ook moeilijk te remediëren. Het is weliswaar een mogelijkheid
om dit voorafgaand (in)formeel af te stemmen, maar dit is geen sluitende oplossing. Als zodanig sluit
een gunstig antwoord op dit moment immers niet uit dat op een later tijdstip alsnog door de federale
overheid zou worden ingegrepen. Al bij al lijkt het ons wel zeer onwaarschijnlijk dat de federale wetgever van deze mogelijkheid gebruik zou maken.

83

“Geen belasting ten behoeve van de gemeenschap of het gewest kan worden ingevoerd dan door een decreet of een in artikel 134 bedoelde
regel.
De wet bepaalt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde belastingen, de uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid blijkt.”

84

Zie o.m. Arbitragehof 8 mei 2002, nr. 85/2002.

85

GwH 17 mei 2001, nr. 66/2001; GwH 16 oktober 2001, nr. 124/2001; GwH 22 november 2006, nr. 172/2006, B.25.
Van de bevoegdheid om de algemene belastingbevoegdheid van de gemeenschappen en gewesten te beperken, werd reeds toepassing gemaakt (o.m. artikelen
1quater en 11 Financieringswet, alsmede op de hogervermelde wet van 23 januari 1989 betreffende de in artikel 110, §§ 1 en 2 van de Grondwet bedoelde belastingbevoegdheid).
86 GwH 25 februari 1988, nr. 47, BS 17 maart 1988. Zie ook: GwH 4 maart 2008, nr. 44/2008. Zie: C. Vanderveeren, “Over leefmilieu en fiscaliteit in het raam van de
economische en monetaire unie”, RW 1988-1989, 345-364; GwH 19 september 2007, nr. 119/2007, B.4.1.
87

Er zijn ons geen precedenten ter zake bekend.
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Er bestaat voor retributies geen analoge bepaling aan artikel 170, § 2, tweede lid, Grondwet. De federale
wetgever heeft aldus niet de mogelijkheid om in te grijpen in de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest
tot vaststelling van de retributie, die steun vindt in artikel 173 van de Grondwet (behoudens een grondwetswijziging), zelfs indien hij van oordeel zou zijn dat hiervoor een ‘noodzakelijke uitzondering’ zou
bestaan.
(ii)

Bevoegdheid tot invoering van een wegenheffing als eigenlijke belasting en de verhouding
tot de overige gewesten

In beginsel is het Vlaamse Gewest bevoegd om een heffing in te voeren voor de wegen die gelegen zijn
op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. De heffing is dan uiteraard ook beperkt tot de wegen die
gelegen zijn op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.
De vraag rijst of de andere gewesten zich tegen een dergelijke heffing kunnen verzetten, waarbij de
vraag hier puur vanuit de grondwettelijke context wordt benaderd (voor de fiscale analyse: zie onderdeel 5.2).

(A)

Belangenconflict

Ten eerste bestaat de mogelijkheid dat een belangenconflict wordt ingeroepen. Dit veronderstelt niet
noodzakelijk een schending van de bevoegdheidsverdelende regels. Het volstaat immers dat een deelentiteit ernstig dreigt te worden benadeeld in haar belangen door een optreden dat per hypothese wel
door de bevoegde deelstaat wordt genomen. Artikel 143, §1 van de Grondwet bepaalt dienaangaande:
“Met het oog op het vermijden van de belangenconflicten nemen de federale Staat, de gemeenschappen,
de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, in de uitoefening van hun respectieve
bevoegdheden, de federale loyauteit in acht.” De voorkoming en regeling van de belangenconflicten
wordt verder uitgewerkt in artikel 32 van de Gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Het inroepen van een belangenconflict staat open voor de Senaat, de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Parlement van
de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie (in de gevallen bedoeld in artikel 138 van de Grondwet) en
de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
De mogelijkheid dat een belangenconflict wordt ingeroepen, is niet louter theoretisch. Het is in het verleden al gebeurd dat in communautair geladen dossiers een belangenconflict werd ingeroepen88.
Er geldt wel een bijzondere drempel voor het inroepen van een belangenconflict. Zo geldt in de regel dat
het belangenconflict wordt ingeroepen met een meerderheid van drie vierde van de leden van het parlement89.
Het inroepen van een belangenconflict heeft tot gevolg dat de behandeling van het ontwerp of voorstel
van decreet wordt geschorst en dat een overlegprocedure moet worden doorlopen. Dit betekent dat
het dossier aanhangig wordt gemaakt bij het Overlegcomité, waar wordt gezocht naar een gezamenlijk
gedragen oplossing. Als zodanig kan met een belangenconflict de aanname van het betrokken decreet
niet worden verhinderd. Een belangenconflict zal in de praktijk dus vooral een vertragend effect hebben,
maar het kan ook de basis vormen voor een bevoegdheidsdiscussie (zie hieronder).
Een bijzonder element is dat het mechanisme van het belangenconflict in beginsel opeenvolgend door
verschillende parlementen kan worden ingeroepen, bijvoorbeeld eerst door het Parlement van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en nadien door het Waalse Parlement. In dergelijk geval kunnen opeenvolgende periodes van schorsing van behandeling intreden. Er wordt enkel gepreciseerd dat deze pro-

88

Zie recent bijvoorbeeld nog het belangenconflict dat de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) heeft ingeroepen tegen het Vlaamse decreet inschrijvingsrecht: zie https://www.demorgen.be/binnenland/toch-weer-kamperen-voor-schoolpoort-belangenconflict-was-enige-optie .
Voor de Verenigde Vergadering geldt dat een gewone meerderheid in elk van de taalgroepen noodzakelijk is.

89
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cedure slechts eenmaal kan toegepast worden door eenzelfde assemblée ten aanzien van eenzelfde
ontwerp of eenzelfde voorstel.
Enkel al om die reden is het aanbevelenswaardig om voorafgaand aan de invoering van de wegenheffing
in overleg te treden met de overige gewesten (en de federale overheid).

(B)

Schending van de bevoegdheidsverdelende regels

Ten tweede rijst de vraag of de overige gewesten een schending van de bevoegdheidsverdelende regels
zouden kunnen inroepen, daarbij bijvoorbeeld aanvoerend dat de heffing in het Vlaamse Gewest een
onvermijdelijk spil-overeffect heeft naar de andere Gewesten.
Het is niet omdat het Vlaamse Gewest bevoegd is om een wegenheffing als eigenlijke belasting in te
voeren dat zij dit op eender welke wijze mag doen. Volgens het Grondwettelijk Hof is het evenredigheidsbeginsel eigen aan elke bevoegdheidsuitoefening. Zelfs wanneer de deelstaten gebruik maken van
een zelfstandige bevoegdheid, mogen zij geen onevenredige afbreuk doen aan de bevoegdheden van de
andere niveaus. Daarbij is ook op te merken dat het Grondwettelijk Hof ook bevoegd is geworden om
wetten, decreten en ordonnanties te toetsen aan artikel 143, §3 van de Grondwet en aldus aan het principe van de federale loyauteit.
In sommige gevallen leidt het Grondwettelijk Hof immers uit de verknochtheid van de bevoegdheden
van de onderscheiden overheden een samenwerkingsverplichting af, zelfs indien de Bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (hierna: de ‘BWHI’) niet uitdrukkelijk tot samenwerking
verplicht. Zo bepaalde het Grondwettelijk Hof bijvoorbeeld in een arrest van 14 juli 2004, nr. 132/2004
dat:
“In de regel houdt de afwezigheid van samenwerking in een aangelegenheid waarvoor de bijzondere wetgever daartoe niet in een verplichting voorziet, geen schending in van de bevoegdheidsregels. Te dezen zijn evenwel de bevoegdheden van de federale Staat en de gemeenschappen inzake de elektronische communicatie-infrastructuur, ten gevolge van de technologische evolutie, dermate verweven geworden dat ze niet meer dan in onderlinge samenwerking
kunnen worden uitgeoefend. Daaruit volgt dat de wetgever, door eenzijdig de bevoegdheid van
de regulator van de telecommunicatie te regelen, het evenredigheidsbeginsel heeft geschonden
dat eigen is aan elke bevoegdheidsuitoefening. Het Hof vernietigt dan ook artikel 14 van de wet
van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector”.
Hoewel het ons als onwaarschijnlijk voorkomt dat in dit geval zou worden geoordeeld dat de bevoegdheden van de gewesten te zeer zijn verknocht dat ze nog zelfstandig kunnen worden uitgeoefend, is het
risico ook niet uit te sluiten, zeker indien het systeem zo wordt opgesteld dat de wegen in de andere
gewesten overmatig zullen worden gebruikt.
Het risico dat zou worden geoordeeld dat de uitoefening van de zelfstandige heffingsbevoegdheid van
het Vlaamse Gewest onevenredig is, verhoogt indien de autonome uitoefening van de zelfstandige heffingsbevoegdheid van de overige gewesten op hun wegennet daardoor wordt beperkt. Indien bijvoorbeeld zou blijken dat de keuze voor een wegenheffing op de wegen van het Vlaamse Gewest zou beletten dat het Waalse of Brusselse Gewest nog een ander systeem van wegenheffing (zoals een wegenvignet) kunnen invoeren (in het onwaarschijnlijke geval dat het Europese Unierecht zich verzet tegen het
bestaan van verscheidene heffingssystemen in één Lidstaat (zie onderdeel 3.4), is de kans reëel dat de
invoering van een Vlaamse wegenheffing zonder voorafgaand samenwerkingsakkoord strijdig met het
evenredigheidsbeginsel zou worden bevonden.
Daarbij is wel op te merken dat de vraag naar de verplichting tot aanname van een samenwerkingsakkoord ook vanuit een ander perspectief rijst, namelijk om een eventuele situatie van dubbele belasting
te vermijden binnen het Vlaamse Gewest. Deze vraag komt verderop in het fiscale luik aan bod (zie onderdeel 5.2).
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(iii)

(A)

Bevoegdheid tot het minimaliseren van de verkeersbelasting als oneigenlijke belasting

Algemeen

Overeenkomstig artikel 3, 10° Bijzondere Financieringswet zijn de gewesten bevoegd voor de verkeersbelasting op de autovoertuigen. In het kader van de invoering van de wegenheffing kan ook worden
gedacht aan een bijstelling van de verkeersbelastingen.
Voor zover zij er niet anders over hebben beschikt, moeten de Grondwetgever en de bijzondere wetgever worden geacht aan de gewesten de volledige en exclusieve bevoegdheid toe te kennen tot het uitvaardigen van de regels over de heffingsgrondslag, de aanslagvoet en de vrijstellingen inzake de verkeersbelasting.
Wel wordt aangenomen dat de gewesten niet in de mogelijkheid zijn om de bij bijzondere wet belastbaar gestelde materie te wijzigen of de belasting geheel af te schaffen. De ‘belastbare materie’ wordt
door het Grondwettelijk Hof als volgt gedefinieerd: “De belastbare materie is het element dat aanleiding
geeft tot de belasting, de situatie die of het feit dat leidt tot het verschuldigd zijn van de belasting. De
belastbare materie onderscheidt zich van de belastbare grondslag (de heffingsgrondslag), die het bedrag
is waarop de belasting wordt berekend90”. Die bevoegdheid blijft immers bij de federale overheid en er
is nood aan een met een bijzondere meerderheid91 aangenomen wet92. Zodoende zou hoogstens het
minimaliseren van de belasting mogelijk zijn.
Daarbij is relevant dat het Vlaamse Gewest niet bevoegd is om de verkeersbelasting te minimaliseren
voor alle (in België ingeschreven) voertuigen die onder het toepassingsgebied van de wegenheffing zullen vallen. Aanknopingspunt voor de bevoegdheid van de gewesten voor deze oneigenlijke belasting is
immers de plaats waar de natuurlijke persoon of rechtspersoon gevestigd is op wiens naam het voertuig
ingeschreven is of moet zijn. Aldus kan het Vlaamse Gewest de verkeersbelasting niet eenzijdig minimaliseren voor de natuurlijke personen of rechtspersonen die zijn gevestigd in de overige gewesten. Zodoende rijst de vraag of er, door het invoeren van een wegenheffing, geen sprake is van een dubbele
belasting voor de eigenaars van in België ingeschreven voertuigen die in het Brussels Hoofdstedelijk of
Waals Gewest hun verkeersbelasting betalen, maar bij gebruik van de wegen in het Vlaamse Gewest
tevens de Vlaamse wegenheffing zullen moeten betalen: dit wordt verderop, onder de fiscale analyse,
nader in detail behandeld (zie onderdeel 5.2).

(B)

Leasingvoertuigen

Bovendien volgt uit artikel 4, § 3 van de Bijzondere Financieringswet dat “een voorafgaandelijk tussen de
drie gewesten te sluiten samenwerkingsakkoord” nodig is, voor zover de belastingplichtige (van de verkeersbelasting) een vennootschap, een autonoom overheidsbedrijf of een vereniging zonder winstgevend doel met leasingactiviteiten is. Het minimaliseren van de heffing veronderstelt alleen al om die
reden dus een samenwerkingsakkoord (onafhankelijk van de fiscale analyse die verderop in detail zal
gebeuren: zie infra).
Deze gezamenlijke uitoefening van deze fiscale bevoegdheden komt tegemoet aan de wens om het risico op een schadelijke fiscale concurrentie zoveel als mogelijk te beperken.93 Het risico stelt zich vooral
bij vennootschappen die auto’s in leasing geven of verhuren.94 Tot zolang met betrekking tot de be90

Zie: GwH 21 januari 1998, nr. 4/98, B.7.1.; GwH 5 juli 2000, nr. 86/2000, B.11.10; GwH 19 september 2007, nr. 119/2007, B.6; GwH 19 juni 2014, nr. 93/2014, B.7.

91 Dit is een meerderheid van de stemmen in elke taalgroep, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van elke taalgroep aanwezig is en voor zover het totaal van de ja-stemmen in beide taalgroepen twee derden van de uitgebrachte stemmen
bereikt.

92

Zie bijvoorbeeld GwH 22 maart 2018, nr. 34/2018.

93

Vr. en Antw. nr. 366 van mevr. D. Dumery d.d. 28 mei 2015 aan de minister van Financiën (2015-2016, nr. 54 057, 312-313).
94 Leasingmaatschappijen, die voertuigen bestendig of gewoonlijk ter beschikking stellen aan derden, zouden als “houder van het voertuig”, met het akkoord van de
derde personen, deze laatsten als houder van het voertuig kunnen aanduiden voor de toepassing van de gewestelijke regeling inzake de wegenheffing.
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staande belastingen op de autofiscaliteit bedoeld samenwerkingsakkoord niet wordt gesloten, blijft voor
de voornoemde rechtspersonen de bestaande ‘federale’ regelgeving, die evenwel sedert 2001 de aard
van gewestelijke regelgeving heeft verkregen, van toepassing. Het gevolg hiervan is dus dat een hervorming van de bestaande verkeersbelastingen zonder samenwerkingsakkoord niet mogelijk is voor voornoemde rechtspersonen.
Gelet op het gelijkheidsbeginsel bemoeilijkt dit vanzelfsprekend de mogelijkheid om eenzijdig een wegenheffing in te voeren in zoverre daarvoor uitgegaan wordt van een gelijktijdig of gradueel minimaliseren van de bestaande verkeersbelasting. Dit minimaliseren zou zonder intergewestelijk samenwerkingsakkoord immers niet kunnen worden doorgevoerd voor de leasingvoertuigen, terwijl andere voertuigen
daar dan wel van zouden kunnen genieten.
Indien ervoor zou worden geopteerd om – bij gebreke aan een intergewestelijk samenwerkingsakkoord
– een uitzondering te maken voor vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen
zonder winstgevend doel met leasingactiviteiten, is de afdeling Wetgeving van de Raad van State van
mening dat het niet louter volstaat om te wijzen op de noodzaak om ten aanzien van deze wagens een
samenwerkingsakkoord aan te nemen om deze uitzondering te verklaren, maar dat effectief pogingen
moeten worden ondernomen om via het sluiten van een samenwerkingsakkoord deze ongelijkheid op te
vangen:
“Gelet op de bevoegdheidsbeperking die volgt uit artikel 4, § 3, tweede zin, van de bijzondere financieringswet kan een verschillende behandeling door het Vlaamse Gewest – tenzij dat verschil
op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is, in welk geval er sowieso geen
discriminatie is – worden verantwoord door het gegeven dat de andere gewesten niet akkoord
gaan met een hervorming in de aangegeven zin. Dat belet evenwel niet dat het Vlaamse Gewest er alles moet aan doen om tot een samenwerkingsakkoord te komen waarbij discriminaties zoveel mogelijk worden voorkomen of toch beperkt. Gelet op de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet heeft het Vlaamse Gewest derhalve de plicht om ter zake initiatieven te nemen – voor
zover dat al niet zou zijn gebeurd.
Het verdient aanbeveling om in de memorie van toelichting ook op dit punt meer concrete
verduidelijking te geven. Nu wordt er slechts vaagweg vermeld dat de “gesprekken met de andere gewesten over de vergroening van de verkeersbelastingen voor leasingvoertuigen lopen,
maar (…) vooralsnog niet [leiden] tot de vereiste convergentie van standpunten om tot een samenwerkingsakkoord te komen95”.
Er moet dus voor een aanpassing van de verkeersbelasting ten aanzien van de leasingwagens een intergewestelijk samenwerkingsakkoord worden gesloten. Minstens moeten gesprekken daartoe worden
opgestart.
Een alternatief zou zijn om (op federaal niveau) bij bijzondere wet de bepalingen over de verkeersbelasting op de autovoertuigen te schrappen, waardoor dit niet langer een verplichte, oneigenlijke gewestbelasting zou zijn. Het schrappen van de betrokken bepalingen in de Bijzondere Financieringswet is allicht
de meest zuivere oplossing om dit knelpunt op te vangen, maar gelet op de vereiste meerderheid van
twee derden en een gewone meerderheid in beide taalgroepen, is een aanpassing van de Bijzondere
Financieringswet evenwel niet vanzelfsprekend. Indien de overige Gewesten eveneens een alternatieve
heffing op het gebruik van de wegen zouden invoeren en in één beweging de verkeersbelasting zouden
willen minimaliseren – waarbij het Waalse Gewest reeds een dergelijke intentie heeft geuit (cfr. de idee
van een Waals wegenvignet) – zou daarvoor eventueel over de gewestgrenzen heen toch voldoende
steun kunnen worden gevonden (al komt de beslissing finaal toe aan de federale overheid).

95

Adv. RvS nr. 60.914/3 van 27 februari 2017.
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Een andere piste zou erin kunnen bestaan om ten aanzien van leasingvoertuigen niets te wijzigen aan de
verkeersbelasting, maar aan deze leasingvoertuigen een korting op de wegenheffing96 toe te kennen ten
belope van het bedrag dat zij moeten betalen voor de verkeersbelasting. De verantwoording voor deze
ongelijke behandeling t.a.v. de niet-leasingvoertuigen zou dan gelegen zijn in het feit dat de leasingvoertuigen onderworpen (moeten) blijven aan de verkeersbelasting en zij dus in een meer nadelige situatie
verkeren dan niet-leasingvoertuigen zonder dat dit vanuit de doelstellingen van de verkeersbelasting of
de wegenheffing verantwoord is.
De vraag is evenwel of dit de consistentie van het systeem ten goede komt. Dit zou immers betekenen
dat een korting wordt toegekend op de wegenheffing, wat een precedent voor de mogelijkheid van andere kortingen kan creëren. Bovendien kan volgens het voorstel tot wijziging van de Tolrichtlijn ook niet
op elke component van een heffing een korting worden toegekend97. Tevens zal moeten worden nagedacht over de wijze waarop deze korting wordt geïmplementeerd in de verhouding met de dienstverleners of service providers, namelijk of deze pas een heffing mogen aanrekenen aan de gebruiker vanaf
het moment dat de korting is opgebruikt.
Bovendien zijn situaties denkbaar waarbij het bedrag van de verschuldigde verkeersbelasting hoger ligt
dan de wegenheffing die finaal verschuldigd is, in welk geval niet de gehele verkeersbelasting kan worden afgetrokken van de wegenheffing. In dat geval worden leasingvoertuigen nog steeds nadelig behandeld, wat tot een schending van het gelijkheidsbeginsel aanleiding zou kunnen geven.
Om dit bezwaar te pareren zou voor leasingvoertuigen al met een negatieve wegenheffing moeten worden gewerkt om een finaal gelijk eindresultaat qua belasting te bekomen. Dit zou dan gepaard moeten
gaan met een terugbetaling van de Vlaamse overheid aan de betrokken personen, wat beleidsmatig
vermoedelijk niet te verkiezen is.
Dit geldt zeker ten aanzien van Waalse en Brusselse eigenaars/bezitters die per hypothese wel de gehele
verkeersbelasting in het Waalse en Brusselse Gewest betalen. Aan deze Brusselse en Waalse eigenaars/bezitters van leasingvoertuigen zou het Vlaamse Gewest dan ‘verlies maken’.
Dit geldt uiteraard enkel in de hypothese dat de korting zou gelden voor zowel de Vlaamse eigenaars/bezitters als de Brusselse of Waalse eigenaars/bezitters. Net zoals bij de verlaging van de jaarlijkse
verkeersbelasting van niet-leasingvoertuigen, die enkel zal gelden voor Vlaamse eigenaars/bezitters98,
zou ervoor kunnen worden gekozen om deze korting op de wegenheffing niet toe te kennen aan Waalse
en Brusselse eigenaars/bezitters.
De uitsluiting van de korting ten belope van de door hen effectief betaalde jaarlijkse verkeersbelasting
voor Waalse en Brusselse eigenaars/bezitters stoot mogelijk wel op betwistingen vanuit het gelijkheidsbeginsel (anders dan bij de jaarlijkse verkeersbelasting, waar het Vlaamse Gewest sowieso niet bevoegd
is ten aanzien van Waalse en Brusselse eigenaars/bezitters, kan het Vlaamse Gewest immers wel binnen
haar bevoegdheden een korting toekennen op de wegenheffing voor Waalse en Brusselse eigenaars/bezitters, waardoor dit alvast niet als argument geldt) en nog meer het verbod op deloyale fiscale
concurrentie. Er zou kunnen worden beargumenteerd dat het toepassen van een korting op de wegenheffing (enkel voor de Vlaamse voertuigen) een omzeiling is van de in de Bijzondere Financieringswet
verankerde vereiste dat voor een aanpassing van de jaarlijkse verkeersbelasting van leasingvoertuigen
een samenwerkingsakkoord vereist is. Strikt formeel wordt weliswaar niets aangepast aan de jaarlijkse
verkeersbelasting voor de leasingvoertuigen, maar op onrechtstreekse wijze wordt wel de verplichting
tot het sluiten van een samenwerkingsakkoord en de doelstellingen van die verplichting omzeild.

96 Een volledige vrijstelling van de wegenheffing is bij voorbaat geen te overwegen piste, deels om dezelfde redenen waarom een korting niet aangewezen wordt
geacht, maar deels ook omdat de verkeersbelasting niet dezelfde doelstellingen als de wegenheffing zal nastreven en die doelstellingen dan volledig komen te
vervallen voor de desbetreffende (vrijgestelde) voertuigen.

97
In de huidige tekst van het nieuwe voorstel van Tolrichtijn is een korting bijvoorbeeld niet toegelaten voor de externekostenheffing. Voor de
infrastructuurheffing zijn kortingen wel toegelaten, maar onder bepaalde voorwaarden. Over kortingen op de congestieheffing bepaalt het
voorstel niets, maar het valt aan te nemen dat een korting afbreuk zou doen aan de ratio van deze heffing.
98 Voor een juridische analyse hiervan, zie onderdeel 5.2.2
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Om al de bovenstaande redenen raden wij af om, gelet op de onmogelijkheid om de jaarlijkse verkeersbelasting van leasingvoertuigen zonder samenwerkingsakkoord aan te passen, de situatie van deze voertuigen te proberen regelen via een korting op de wegenheffing voor de (Vlaamse) leasingvoertuigen.
Nog een andere piste zou zijn om, omgekeerd, de wegenheffing te kunnen aftrekken van de verkeersbelasting. Deze piste heeft evenwel sowieso als probleem dat dit enkel in Vlaanderen mogelijk zou zijn,
aangezien een Waalse of Brusselse bestuurder de in Vlaanderen betaalde wegenheffing niet in mindering kan brengen t.a.v. een belasting die door het Waalse of Brusselse gewest wordt geïnd. Bovendien is
ook onzeker of dit de toets aan de Europese begunselen van non-discriminatie en vrij verkeer zou kunnen doorstaan, gelet op het belang dat het Hof van Justitie in de zaak van de Duitse Infrastrukturabgabe
voor personenwagens hechtte aan de compensatie van de heffing voor Duitse bestuurders (waardoor
de economische last de facto bij de buitenlandse bestuurders rustte).

(C)

Aanvullende jaarlijkse verkeersbelasting voor LPG

Overeenkomstig artikel 2.2.4.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit valt onder de verkeersbelasting ook
een ‘aanvullende verkeersbelasting’ die geldt voor LPG-voertuigen:
“De personenauto's, de auto's voor dubbel gebruik en de minibussen, met inbegrip van de lichte
vrachtauto's, vermeld in artikel 1.1.0.0.2, derde lid, 2°, laatste zin, waarvan de motor, zelfs gedeeltelijk of tijdelijk, gedreven wordt met vloeibaar petroleumgas of andere vloeibare koolwaterstofgassen, zijn onderworpen aan een aanvullende verkeersbelasting van 89,16 euro, 148,68 euro of 208,20 euro, naargelang het belastbaar vermogen niet hoger is dan 7 pk, 8 pk bereikt zonder 13 pk te overschrijden of meer bedraagt dan 13 pk.”
Deze aanvullende verkeersbelasting kan in principe dus ook – maar voor leasingvoertuigen dus enkel na
een samenwerkingsakkoord – geminimaliseerd worden, zij het evident ook enkel voor de voertuigen die
in het Vlaamse Gewest zijn ingeschreven. Dit zou evenwel ook nog om een aantal bijkomende redenen
problematisch zijn.
Vooreerst is de aanvullende verkeersbelasting een accijns-compenserende belasting, zodat het minimaliseren van de belasting tot gevolg zou hebben dat (in Vlaanderen ingeschreven) LPG-wagens noch aan
accijnzen, noch aan een (qua hoogte vergelijkbare) vervangende belasting onderworpen zouden zijn. Dit
zou dan ook in strijd zijn met artikel 7 van Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot
herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit, dat voorziet in een minimumbelastingniveau voor motorbrandstoffen (inclusief LPG99). Dit zou kunnen worden opgelost indien de LPG-wagens – op het federale niveau – (terug) aan accijnsplicht zouden
onderworpen worden, maar dit lijkt ons dan maar weer mogelijk indien gelijktijdig ook de andere gewesten de aanvullende verkeersbelasting zouden minimaliseren. Alternatief zou aan voormelde bepaling mogelijks tegemoet gekomen kunnen worden via een integratie van de accijns-compensatie in de
wegenheffing. In artikel 4.2 van Richtlijn 2003/96/EG wordt de term 'belastingniveau' immers omschreven als “het totaal van alle geheven indirecte belastingen (BTW uitgezonderd), rechtstreeks of nietrechtstreeks berekend over de hoeveelheid energieproducten en elektriciteit op het tijdstip van uitslag
tot verbruik”. Indien de wegenheffing als zo een indirecte belasting gekwalificeerd zou kunnen worden
(zie ter zake, onderdeel 5.8.2), zou de accijnscompensatie in de wegenheffing meegeteld kunnen worden om het vereiste minimumniveau te bereiken.

Dit brengt ons bij het tweede aandachtspunt: ook deze minimalisering van de belasting zou alsdan een
afstemming (en voor leasingvoertuigen zelfs een samenwerkingsakkoord) met de andere gewesten vereisen, daar dit mogelijk zou kunnen worden gezien als deloyale, fiscale concurrentie. Aangezien LPGwagens enkel in Vlaanderen niet meer aan een aanvullende verkeersbelasting zouden worden onderworpen, en de eventuele accijns-compensatie in de wegenheffing sowieso enkel zou gelden op het
99

Het minimumniveau bedraagt 125 euro per 1.000 kilogram.
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Vlaams wegennet, zouden inwoners van het Waalse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest er voor kunnen
kiezen om hun LPG-wagen in Vlaanderen in te schrijven (en vervolgens voornamelijk buiten Vlaanderen
te gebruiken), al lijkt het onwaarschijnlijk dat zij zich enkel voor het ontwijken van de aanvullende verkeersbelasting zouden vestigen in een ander gewest. Tenzij het mogelijk zou zijn voor het federale niveau om enkel voor de in Vlaanderen ingeschreven LPG-voertuigen een accijnsplicht in te stellen, maar
dit riskeert de toets aan het gelijkheidsbeginsel niet te zullen doorstaan en dit zou ook op conformiteit
met de Europese regelgeving op de accijnzen getoetst moeten worden.
Hoe dan ook adviseren we deze aanvullende verkeersbelasting (als accijns-compenserende belasting) te
laten bestaan, daar de minimalisering van de aanvullende verkeersbelasting in deze ook niet nodig is,
omdat deze belasting vandaag ook naast de (gewone) verkeersbelasting bestaat en deze dus ook naast
de wegenheffing kan (blijven) bestaan. Er wordt trouwens ook niets gewijzigd aan de accijnzen waarvoor
deze belasting in de plaats komt. Dit kan worden verklaard vanuit de idee dat de belastbare materie van
de aanvullende verkeersbelasting anders is en dat bijgevolg het fiscale non bis in idem-beginsel niet
speelt voor de jaarlijkse verkeersbelasting en de aanvullende verkeersbelasting. Bij uitbreiding kan dan
worden beargumenteerd dat de belastbare materie van de wegenheffing en de aanvullende verkeersbelasting niet overlappen.

4.3.2 Bevoegdheid Vlaamse Gewest en de verhouding tot de lokale besturen
(i)

(A)

Bevoegdheid tot invoering van een wegenheffing op gemeentelijke wegen

Belastingvariant

Het staat buiten kijf dat de gewesten een belasting kunnen invoeren voor het gebruik van de lokale wegen. De belastingbevoegdheid van het Vlaamse Gewest is immers niet beperkt tot de wegen die het
Vlaamse Gewest in eigendom of in beheer heeft.
Deze (in beginsel zeer ruime) fiscale bevoegdheid staat los van de uitoefening van een materiële bevoegdheid.100 De uitoefening van de fiscale bevoegdheid betreft een autonome bevoegdheid die primair
gericht is op het verwerven van financiële middelen om beleid te voeren. De gewesten zijn in beginsel
toegelaten gelijk welke belasting in te voeren. De scheiding tussen de fiscale bevoegdheidsverdeling en
de materiële bevoegdheidsverdeling heeft tot gevolg dat de overheid die een materie belast, niet noodzakelijk dezelfde is als de overheid die bevoegd is om de materie inhoudelijk te regelen.101 Het Vlaamse
Gewest kan zijn fiscale bevoegdheid dus niet alleen uitoefenen in aangelegenheden waarvoor het materieel bevoegd is, doch tevens in de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de lokale besturen
vallen.102
Bijgevolg kunnen ook gemeentewegen het voorwerp uitmaken van de Vlaamse wegenheffing.

(B)

Retributievariant

Indien de wegenheffing de vorm aanneemt van een retributie voor het gebruik van de lokale wegen is
het minder duidelijk of de gewesten dit mogen invoeren. De retributiebevoegdheid moet in verband
staan met de materiële bevoegdheden van de gewesten. Daarbij kan de vraag rijzen of het binnen de
materiële bevoegdheden van de gewesten past om vergoedingen te vragen voor het gebruik van de
wegen die niet hun eigendom zijn.

100

A. Alen en K. Muylle, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 585, nr. 514b; adv.RvS 4 december 2015, nr. 58.332/1/3/VR; J. Baert, “De
fiscale bevoegdheden” in De transversale bevoegdheden in het federale België, Brugge, die Keure, 2017, 339.
101 J. Vanpraet, De latente staatshervorming, Brugge, die Keure, 2011, 434, nr. 502.
102 Zie in gelijkaardige zin: Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 52-0062/4, 4.
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Er wordt soms aangenomen dat geen vergoeding kan worden gevraagd voor het gebruik van de gemeentewegen, daar de gemeenten eigenaar of minstens wegbeheerder zijn van de gemeentelijke wegen. Volgens bepaalde rechtsleer zou er bijgevolg vanuit deze beperkingen van de materiële bevoegdheid in beginsel geen retributie gevraagd kunnen worden voor het gebruik van de gemeentewegen.103
Anderzijds heeft het Grondwettelijk Hof in arrest nr. 89/2010 van 29 juli 2010 wel één parkeerheffing
voor het gehele Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanvaard, dus ook voor de lokale wegen. In dit arrest
wordt bijgevolg als principe aangenomen dat het onjuist is om de retributiebevoegdheid te koppelen
aan het eigendomsrecht (over de wegen); voor het Grondwettelijk Hof lijkt de materiële bevoegdheid
van de gewesten te volstaan.
De voorliggende casus (van de wegenheffing) valt evenwel niet volledig te vergelijken met de situatie
waarover het Grondwettelijk Hof zich reeds heeft uitgesproken. Enerzijds is de schaal van de gewesten
aanzienlijk anders (een gelijkaardige Vlaamse parkeerheffing zal niet noodzakelijk aanvaard worden),
anderzijds betreft het ook een weliswaar aanverwant maar tegelijkertijd ook erg verschillend mobiliteitsvraagstuk. De voorliggende casus is nog niet getoetst door het hof en de beoordeling ervan is dus
onzeker.
Bevoegdheidsrechtelijk kan o.i. voor het regelen van het juridisch statuut van de gemeentelijke wegen
worden teruggegrepen naar artikel 6, § 1, X, eerste lid, 2°bis BWHI. Voor de gewestelijke wegen zou het
Vlaamse Gewest dan steunen op de bevoegdheid van de gewesten inzake wegen en hun aanhorigheden
(artikel 6, § 1, X, eerste lid, 1° BWHI).
De gewesten zijn op grond van artikel 6, § 1, X, eerste lid, 2°bis BWHI immers bevoegd voor “het juridisch stelsel van de land- en waterwegenis, welke ook de beheerder ervan zij, met uitzondering van de
spoorwegen beheerd door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen” (eigen onderlijning).
Volgens het Grondwettelijk Hof blijkt uit de parlementaire voorbereiding bij deze bepaling dat:
“de invoeging van een 2°bis in artikel 6, § 1, X, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augus-tus
1980, niet meer is dan de bevestiging van de bevoegdheid van de gewesten om het juridisch stelsel van de land- en waterwegenis te regelen voor wat betreft de wegenis die onder hen ressorteert, zoals die reeds voortvloeide uit de bevoegdheidstoewijzing bij artikel 4, § 11, van de bijzondere wet van 8 augustus 1988. Het 2°bis, zoals ingevoegd bij artikel 2 van de bijzondere wet
van 16 juli 1993, houdt slechts een nieuwe uitdrukkelijke bevoegdheidstoewijzing aan de gewesten in voor zover zij betrekking heeft op de regeling van het juridisch statuut van de wegenis die
ressorteert onder de gemeenten, provincies en agglomeraties (GwH 22 november 2006, nr.
172/2006).” (eigen onderlijning)
Het is bijgevolg duidelijk dat de gewesten materieel bevoegd zijn voor (het regelen van het statuut van)
de gemeentelijke wegen, hoewel zij daarvan niet de eigenaar of beheerder (moeten) zijn.
Aldus is de afdeling Wetgeving van de Raad van State van mening dat:
“Voor zover het om een retributie gaat – namelijk, zoals het Grondwettelijk Hof eveneens weer
opgemerkt heeft in zijn voormelde arrest, om een vergoeding van een dienst die de overheid
presteert ten voordele van de heffingsplichtige individueel beschouwd, waarbij er een redelijke
verhouding bestaat tussen de kostprijs of de waarde van de verstrekte dienst en het bedrag dat
de heffingsplichtige is verschuldigd – is de overheid die de materiële bevoegdheid bezit om een
dienst te regelen, bevoegd om te beslissen of er al dan niet grond bestaat om een retributie te
heffen als vergoeding van die dienst en, inzonderheid, om te beslissen of de gemeenten al dan
niet zo een retributie mogen heffen (Adv. RvS nr. 42.892/AV van 18 september 2007, randnr.
3.2).” (eigen onderlijning)

103

T. De Jonckheere en M. De Jonckheere, “Van Eurovignet naar kilometerheffing in het complexe België”, Lokale en Regionale Belastingen 2016, vol. 3/4, 16.

In dit verband kan worden vermeld dat voor de bestaande kilometerheffing als retributie geen variabele in functie van de gemeentewegen is opgenomen (art. 6, §3,
3° Samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014), terwijl voor de kilometerheffing als belasting wel een variabele in functie van de gemeentewegen is opgenomen
(art. 7, §3, 3° Samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014).
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(C)

Toetsing aan het beginsel van de lokale autonomie

De vraag is evenwel of het recht op eigendom van de gemeenten (het Grondwettelijk Hof is van oordeel
dat het recht op eigendom geldt voor publiekrechtelijke entiteiten) of het beginsel van de lokale autonomie zich niet zouden verzetten tegen dergelijke eigendomsontneming, zeker indien de gemeenten
wel nog steeds wegenbeheerder zouden zijn en per hypothese geen deel van de opbrengst van de wegenheffing (als belasting of als retributie) zouden ontvangen. Daarbij wordt aangenomen dat het (beleidsmatig en praktisch) geen valabele optie is om het wegbeheer van de lokale wegen aan de gemeenten te ontnemen.
Algemeen is het Grondwettelijk Hof van oordeel dat het beginsel van de lokale autonomie, vastgelegd
bij de artikelen 41 en 162 van de Grondwet, geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de federale
Staat, de gemeenschappen of de gewesten om te oordelen wat het meest geschikte niveau is om een
aangelegenheid te regelen die hun toekomt. Aldus kunnen die overheden oordelen dat een aangelegenheid beter zal worden geregeld op een meer algemeen niveau dan het lokale niveau, zodanig dat ze op
een eenvormige manier zal worden geregeld voor het gehele grondgebied waarvoor ze bevoegd zijn, en
bijgevolg de lokale overheden verbieden zich die aangelegenheid toe te eigenen.
De inbreuk op de bevoegdheid van de gemeenten zou enkel strijdig zijn met het beginsel van de lokale
autonomie wanneer ze kennelijk onevenredig is. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien ze ertoe zou
leiden dat aan de gemeenten het geheel of de essentie van hun bevoegdheden wordt ontzegd, of indien
de beperking van de bevoegdheid niet zou kunnen worden verantwoord door het feit dat die beter zou
worden uitgeoefend op een ander bevoegdheidsniveau. Daarbij is ook van belang in hoeverre de gemeenten enerzijds wel nog verantwoordelijk blijven voor het beheer / de aanleg en het onderhoud van
de gemeentewegen (en de bijhorende kosten moeten dragen) maar er tegelijkertijd geen enkele financiële terugvloei voorzien wordt van de wegenheffing naar de gemeenten (zie supra waar besloten werd
dat een reëel risico van onevenredigheid bestaat).
(ii)

Bevoegdheid tot beperking van de lokale heffingsbevoegdheid

Gemeenten beschikken als uitgangspunt over een grondwettelijke fiscale autonomie, waarmee zij in
beginsel gelijk welke belasting (en tevens retributie) kunnen invoeren.
De mogelijkheid bestaat evenwel om de lokale overheden te verbieden zelf nog een eigen heffing (belasting dan wel retributie) in te voeren op het gebruik van de wegen.
Artikel 42, § 1, van het Wetboek van 23 november 1965 van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde
belastingen, waarnaar wordt verwezen in artikel 2.2.4.0.5, § 1 VCF104, bepaalt bijvoorbeeld dat “de provincies, de agglomeraties en de gemeenten niet zijn gerechtigd opcentiemen op de verkeersbelasting op
de autovoertuigen of enigerlei belasting op de in artikel 3 bedoelde voertuigen te heffen, behoudens wat
betreft de vaartuigen, de bootjes, de bromfietsen en de motorfietsen respectievelijk bedoeld in artikel 5,
§ 1, 5° en 7°”. Gemeenten zijn meer algemeen in beginsel niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen op de inkomstenbelastingen of van gelijkaardige belastingen.105
Daar er sprake is van een principieel verbod om opcentiemen te heffen en het strikt genomen niet lijkt
te gaan om een “belasting op de voertuigen”, wordt in deze bepaling niet uitdrukkelijk uitgesloten dat
de gemeenten eigenlijke heffingen, zeker onder de vorm van een retributie, voor het gebruik van de
gemeentelijke wegen invoeren.
We achten het om die reden aanbevolen om dit verbod specifiek bij decreet op te nemen, namelijk dat
de gemeenten noch belastingen, noch retributies kunnen heffen voor het gebruik van de lokale wegen.

104 Deze bepaling leest als volgt: “Overeenkomstig artikel 42 van het federale Wetboek van 23 november 1965 van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde
belastingen, zijn de provincies, de agglomeraties en de gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen op de verkeersbelasting of enigerlei belasting op
de voertuigen, vermeld in artikel 2.2.1.0.1, behoudens wat betreft de vaartuigen, de bootjes, de bromfietsen en de motorfietsen respectievelijk bedoeld in artikel
2.2.6.0.1, § 1, eerste lid, 6° en 10°”.
105 Art. 464 WIB 1992.
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De gewestgever is evenwel in beginsel niet bevoegd om de belastingbevoegdheid van de lokale overheden te beperken. Het Grondwettelijk Hof was in arrest nr. 89/2010 van 29 juli 2010 van oordeel dat enkel de federale wetgever beperkingen mag aanbrengen op de gemeentelijke belastingbevoegdheid.
Artikel 170, § 4, tweede lid van de Grondwet106 behoudt aan de federale wetgever, wat de gemeentebelastingen betreft, de uitzonderingen voor waarvan de noodzakelijkheid blijkt.
Gewesten zouden bijgevolg de gemeentelijke fiscale bevoegdheid in beginsel niet kunnen beperken,
tenzij door gebruik te maken van de impliciete bevoegdheden toegekend door de artikelen 10 en 19 van
de BWHI107. Daartoe is vereist dat die reglementering als noodzakelijk kan worden beschouwd voor de
uitoefening van de bevoegdheden van het gewest, dat de aangelegenheid zich tot een gedifferentieerde
regeling leent en dat de weerslag van de in het geding zijnde bepalingen op die aangelegenheid slechts
marginaal is.
Voor de kilometerheffing werd door het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een
bepaling in de wetgeving opgenomen die verbiedt om op deze kilometerheffing opcentiemen te heffen.108 In de memorie van toelichting109 bij artikel 21 van het decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de
kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband, dat artikel 2.4.4.0.4 VCF invoegde, werd gewezen op
volgende motivering in het kader van de impliciete bevoegdheden:
“1° de aangenomen regeling is noodzakelijk voor de uitoefening van de bevoegdheden van de
gemeenschappen of de gewesten. De noodzakelijkheid valt als volgt te motiveren:
a) het invoeren van tolgelden beïnvloedt de verkeersstromen, en vereist aldus noodzakelijk bovenlokale coördinatie;
b) het verbod tot het heffen van opcentiemen op de kilometerheffing (als belasting) is noodzakelijk om de kostprijs van het gebruik van de weg binnen redelijke perken te houden. De hoogte van
de toltarieven wordt immers strikt gereglementeerd in de Europese Tolrichtlijn. Artikel 7.9 van
deze richtlijn bepaalt dat de gewogen gemiddelde tarieven gerelateerd moeten zijn aan “de kosten van de aanleg, de exploitatie, het onderhoud en de uitbreiding van het betrokken infrastructuurnet”. Daarnaast mogen de gewogen gemiddelde tarieven ook een marktconforme winstmarge en rendement op kapitaal omvatten. Artikel 7.10 bepaalt vervolgens de voorwaarden
waaronder en de grenzen waarbinnen deze tarieven bovendien kunnen worden gedifferentieerd
om “milieuschade te bestrijden, congestie aan te pakken, schade aan de infrastructuur te beperken, het gebruik van de infrastructuur te optimaliseren of de veiligheid op de weg te bevorderen”;
c) toepassing van opcentiemen op de kilometerheffing zou de overeenstemming van de gewestelijke tarieven met voormelde bepalingen van de Tolrichtlijn in het gedrang kunnen brengen of
zou op zijn minst de gewesten beperken in de uitoefening van hun bevoegdheid, gezien zij bij
toepassing van opcentiemen beperkt zullen zijn bij de vaststelling van hun tarieven, teneinde de
voormelde Europese grenzen te respecteren;
d) de (hoogte van de) tarieven (kan) kunnen bovendien een belangrijke sturende werking hebben
op de verkeersstromen binnen een bepaald gewest. Dit sturend aspect zou in belangrijke mate
kunnen verloren gaan indien op de bepaalde tarieven opcentiemen worden geheven. Inderdaad,
de simulaties en mobiliteitseffecten op basis waarvan de gewesten bij de bepaling van hun tarie106
“Geen last of belasting kan door de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente worden ingevoerd dan door een beslissing
van hun raad.
De wet bepaalt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde belastingen, de uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid blijkt.”
107 Zie onder meer Arbitragehof 2 juni 1988, nrs. 56 en 57/1986; Arbitragehof 5 november 2003, nr. 143/2003. Zie ook M. De Jonckheere,
Handboek lokale en regionale belastingen, deel 1 lokaal, die Keure, Brugge, 2015, 112 e.v.
108 Zie art. 2.4.4.0.4 VCF en art. 10 Ord.Br. 29 juli 2015.
109
Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 370/1, met verwijzing naar advies 56.701/VR/3 van 12 november 2014 over een voorontwerp dat heeft geleid
tot het decreet van het Vlaamse Gewest van 19 december 2014 houdende diverse fiscale bepalingen, Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 174/1, 29-35.
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ven uitgaan worden in dergelijk geval in belangrijke mate ondergraven. Het gewest zou zich bijvoorbeeld kunnen genoodzaakt zien haar eigen tarieven ex-post te herzien, indien door toevoeging van opcentiemen zou blijken dat de tariefhoogte ongewenste mobiliteitseffecten veroorzaakt;
e) ook de Europese Commissie heeft in haar advies van 28 mei 2014 betreffende de genotificeerde kilometerheffing aangegeven dat gefragmenteerde of, erger nog, cumulatieve regelingen onvoldoende transparant zijn. De Europese Commissie kan opcentiemen op een tolheffing dus als
een onevenredige belemmering van het vrij verkeer van goederen beschouwen. Er wordt aangestipt dat de artikelen inzake het vrij verkeer van goederen in het VWEU (Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie) volgens de vaste rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in bepaalde gevallen directe werking kunnen hebben in de interne rechtsorde. Het is dus noodzakelijk
om te voorzien dat enkel de gewesten een vergoeding kunnen opleggen voor het gebruik van de
heffingsplichtige wegen;
f) ook internrechtelijk is het vrij verkeer van goederen binnen de Belgische Economische en Monetaire Unie verankerd in artikel 1ter van de Bijzondere Financieringswet;
g) een gefragmenteerde regeling met een verschillend opcentiementarief per gemeente zou de
inning en invordering van de kilometerheffing tot slot bijzonder complex maken en zou het voor
de betrokken belastingplichtigen zeer moeilijk maken hun fiscale toestand te beoordelen;
2° de aangelegenheid (die behoort tot de bevoegdheid van de federale overheid) leent zich tot
een gedifferentieerde regeling: dit uit zich al in het feit dat artikel 464/1 van het WIB 92 (Wetboek van de Inkomstenbelastingen) een gedifferentieerde regeling invoert, waarbij een uitzondering op het principieel verbod op opcentiemen van artikel 464, WIB 92, werd ingevoerd met betrekking tot de onroerende voorheffing en “een niet in artikel 3 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 met betrekking tot de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten vermelde
gewestbelasting, die het federaal kadastraal inkomen als belastbare grondslag of als element
van zijn belastbare grondslag heeft”. Bovendien betreft de kilometerheffing een eigenlijke gewestbelasting, waarbij het evident is dat de (reikwijdte van de) beperking van opcentiemen mogelijks te differentiëren is per gewest;
3° de weerslag van de betrokken bepalingen op die aangelegenheid is slechts marginaal: de instelling van dit verbod op het heffen van opcentiemen heeft slechts een marginale weerslag op
de bevoegdheid van de federale overheid, omdat voorliggend verbod beperkt blijft tot de kilometerheffing als eigenlijke Vlaamse gewestbelasting. Meer nog, het toelaten van opcentiemen op
de kilometerheffing zou net een véél grotere en meer ontwrichtende impact hebben op de federale bevoegdheid, gezien het vrij verkeer van goederen binnen de Belgische Economische en Monetaire Unie in het gedrang zou komen”.
Deze argumenten kunnen grotendeels mutatis mutandis worden hernomen. De afdeling Wetgeving van
de Raad van State beoordeelde evenwel zelf niet of hiermee aan de voorwaarden van artikel 10 BWHI
was voldaan, maar beperkte zich tot de overweging dat het aan het Grondwettelijk Hof toekomt om
finaal te oordelen of zulke motivering volstaat.
Gezien het feit dat enerzijds het bestaan van verschillende gemeentelijke opcentiemen de verwezenlijking van de doelstelling van de Vlaamse wegenheffing kan beïnvloeden en de verenigbaarheid met de
Tolrichtlijn onder druk kan zetten en dat anderzijds dit verbod enkel betrekking zou hebben op een eigenlijke gewestbelasting op niet-geconcedeerde wegen, lijkt ons een beroep op de impliciete bevoegdheden mogelijk om gemeentelijke heffingen en opcentiemen op de Vlaamse wegenheffing uit te sluiten.
De bovenstaande argumentatie lijkt ons niet enkel te gelden voor gemeentelijke heffingen opcentiemen
op de Vlaamse wegenheffing, maar geldt o.i. bij uitbreiding ook ten aanzien van eigen gemeentelijke
heffingen op het gebruik van de gemeentelijke wegen. Indien gemeentelijke heffingen wel zouden worden toegelaten, is de kans immers reëel dat afbreuk wordt gedaan aan de doelstellingen die met de
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wegenheffing worden geviseerd. Een gefragmenteerde toepassing van lokale heffingen zou immers ook
afbreuk doen aan de centraal beoogde effecten van de wegenheffing op de verkeersstromen in Vlaanderen (bv. een hoog tarief op een weg met geen of beperkte congestie, waardoor het verkeer terug naar
gecongesteerde wegen wordt afgeleid), de noodzaak voor een gemeentegrensoverschrijdende oplossing, de noodzaak om op het centrale niveau te waken over de proportionaliteit en de redelijkheid van
de tarieven en de transparante toepassing van heffingen op het gebruik van de wegen in Vlaanderen.
Ten aanzien van gemeentelijke retributies is het Grondwettelijk Hof van oordeel dat de gewesten op
basis van én binnen hun materiële bevoegdheden bevoegd zijn om de gemeenten te verhinderen nog
een retributie vast te leggen. Voor gemeentelijke retributies is er geen sprake van een aan de federale
overheid voorbehouden beperkingsbevoegdheid.110 Er kan immers, naar analogie met wat het Hof van
mening was ten aanzien van parkeerretributies, beargumenteerd worden dat een dergelijk verbod steun
vindt in de bevoegdheden die aan de Gewesten worden toegewezen bij artikel 6, § 1, X, eerste lid, 1° en
2°bis BWHI, in samenhang gelezen met artikel 173 van de Grondwet.
De uitsluiting van de bevoegdheid om lokale heffingen (belastingen dan wel retributies) in te voeren
moet wel tevens worden getoetst aan het beginsel van de lokale autonomie. Het feit dat het Vlaamse
Gewest een wegenheffing zou kunnen heffen op het gebruik van de gemeentelijke wegen, zonder dat
de gemeenten daar kunnen op heffen, is volgens bepaalde rechtsleer moeilijk verdedigbaar. De wegenheffing wordt immers ook gerechtvaardigd door de schade die wordt veroorzaakt aan de weginfrastructuur111.
De inbreuk op de bevoegdheid van de gemeenten zou enkel strijdig zijn met het beginsel van de lokale
autonomie wanneer ze kennelijk onevenredig is. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien ze ertoe zou
leiden dat aan de gemeenten het geheel of de essentie van hun bevoegdheden wordt ontzegd, of indien
de beperking van de bevoegdheid niet zou kunnen worden verantwoord door het feit dat die beter zou
worden uitgeoefend op een ander bevoegdheidsniveau.
Aldus zal een verantwoording moeten bestaan voor het gegeven dat de wegenheffing wordt ingevoerd
op het Vlaamse niveau (en dit niet aan de gemeente wordt overgelaten, zoals bv. bij de LEZ het geval is),
namelijk dat de door de heffing beoogde doelstellingen niet kunnen worden bereikt met een louter lokaal optreden. Al is dit bij de gebiedsdekkende wegenheffing vrij evident, aangezien net het gebiedsdekkende karakter een verantwoording voor het gewestelijk optreden vormt.
Het toelaten van opcentiemen zou bovendien een sterke differentiatie van het toepasselijke tarief naargelang de gemeenten teweegbrengen. Er zou gestreefd moeten worden naar een zo groot mogelijke
uniformiteit van het tarief van de wegenheffing.
Aldus adviseren wij, gelet op de wens om diversificatie van de heffingen optimaal te vermijden, bij decreet uit te sluiten dat de gemeenten opcentiemen kunnen heffen op de wegenheffing en uit te sluiten
dat de gemeenten nog zelf een eigen heffing voor het gebruik van de gemeentelijke wegen invoeren.
Aan een dergelijk verbod zal in beginsel geen terugwerkende kracht kunnen worden verleend. Van zodra
het verbod in werking treedt, zal het de gemeenten verboden zijn nog opcentiemen te heffen of een
eigen heffing op de gemeentelijke wegen in te voeren. In dat geval heeft het decretaal verbod voorrang
op de gemeentelijke reglementering.
Indien evenwel de invoering van de deze beperking ook nog eens samen zou lopen met het zich volledig
toe-eigenen van de inkomsten door het gewest voor het gebruik van de gemeentewegen, wat we even-

110 M. De Jonckheere, “De gewestelijke beperking van de gemeentelijke belasting- en retributiebevoegdheid” in Jaarboek lokale en regionale belastingen 2012-2013,
Brugge, die Keure, 2012, 1-26.
111 Zie in dit verband: T. De Jonckheere en M. De Jonckheere, “Van Eurovignet naar kilometerheffing in het complexe België”, Lokale en Regionale Belastingen 2016,
vol. 3/4, 18
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wel niet adviseren (zie supra), is niet uit te sluiten dat dit als een te verregaande beperking van de eigendomsrechten van de gemeenten en het beginsel van de lokale autonomie zou worden beschouwd.
In dat verband is ook rekening te houden met het minimaliseren van de berekeningsbasis van de opdeciem van de gemeenten op de verkeersbelasting. De Vlaamse gemeenten krijgen thans via de opdeciem
een elfde van de verkeersbelasting doorgestort (zie artikel 2.2.4.0.5, § 2, Vlaamse Codex Fiscaliteit). De
Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) verrekent en stort de opdeciem op de verkeersbelasting door aan de
gemeenten. De opdeciem op de verkeersbelasting wordt onder de gemeenten verdeeld op basis van de
plaats van inschrijving van de voertuigen. Door het toenemende belang van de bedrijfswagens volgt de
verdeling dus niet alleen het aantal inwoners van de gemeente, maar ook de vestigingsplaats van de
leasingbedrijven die de bedrijfswagens ter beschikking stellen.
Indien de verkeersbelasting wordt geminimaliseerd, zal de opbrengst van de opdeciem voor de gemeenten logischerwijze ook lager zijn of zelfs helemaal verdwijnen. Dit kan de onevenredigheid van de beperking van de gemeentelijke autonomie door het uitsluiten van de lokale belasting- en retributiebevoegdheid versterken. Niet alleen verliezen de gemeenten het recht om eigen belastingen en retributies te
heffen op de lokale wegen; bovendien zou de opbrengst van de gemeentelijke opdeciem (waarvoor de
gemeenten evenwel zelf niet heffingsbevoegd zijn) wegvallen.
Wij adviseren aldus om de gemeenten te laten delen in de opbrengst van de wegenheffing, dit zowel
vanuit een beleidsmatig oogpunt als vanuit een juridisch oogpunt. Ten eerste dreigt de invoering van de
wegenheffing (en het daarmee gepaard gaand minimaliseren van de berekeningsbasis van de opdeciem
op de verkeersbelasting) voor de gemeenten minder middelen mee te brengen. Dit dreigt hun werking
negatief te beïnvloeden (tenzij uiteraard ze ook niet meer instaan voor het wegbeheer) en maakt het
aannemelijker dat zij zich (eventueel in rechte) zullen verzetten tegen de wegenheffing. Ten tweede
draagt een terugvloei van het mechanisme gevoelig bij tot de evenredigheid van de beperking van de
autonome, gemeentelijke heffingsbevoegdheid op de gemeentelijke wegen. Dit geldt zowel indien de
wegenheffing als belasting als indien ze als retributie wordt ingevoerd.
In zoverre ervoor wordt gekozen om een financiële deelname van de gemeenten aan de wegenheffing
te organiseren, zal beleidsmatig ook een keuze gemaakt moeten worden inzake volgende punten.
In de eerste plaats zal moeten worden bepaald welk deel van de wegenheffing wordt overgemaakt aan
de gemeenten. Er zou daarbij, naar analogie met de huidige opdeciem op de verkeersbelasting, kunnen
worden bepaald dat één elfde van de wegenheffing zal toekomen aan het geheel van de gemeenten en
vervolgens zal worden verdeeld over de gemeenten volgens een bepaalde verdeelsleutel. Het is evenwel
ook denkbaar dat een ander percentage wordt genomen.
Daarnaast zal moeten worden bepaald via welke verdeelsleutel het aan de gemeenten gereserveerde
percentage wordt opgedeeld. Vandaag geschiedt de verdeling van de opdeciemen over de gemeenten
volgens de plaats van inschrijving van het voertuig. Er kan worden gekozen om de opbrengsten van de
wegenheffing ook volgens de plaats van inschrijving van het voertuig over de gemeenten te verdelen.
Een dergelijke verdeelsleutel zou mogelijk tot kritiek kunnen leiden, in de zin dat deze verdeelsleutel
niet direct is gelieerd aan het daadwerkelijk gebruik van de wegen (cfr. wegen die meer gebruikt worden, leiden niet tot een hoger aandeel in de wegenheffing). Het is daarnaast mogelijk dat voor de verdeling van de gemeentelijke terugvloei van de wegenheffing een ander verdeelmechanisme wordt gekozen. In dat geval zullen bepaalde gemeenten die voorheen een grote opbrengst van de verkeersbelasting
genoten een minder groot aandeel van de wegenheffing ontvangen (en vice versa). De kans is reëel dat
de gemeenten die onder toepassing van de nieuwe verdeelsleutel een minder groot aandeel ontvangen
zich hiertegen (en aldus tegen de wegenheffing in zijn geheel) in rechte zullen verzetten. Een potentiële,
nieuwe verdeelsleutel zou daarom ook kunnen vertrekken van het respectieve aandeel van de kilometers gereden op het grondgebied van elke gemeente. Op die manier wordt meer aansluiting gezocht bij
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het mechanisme van de wegenheffing. Het is hiertoe uiteraard wel noodzakelijk dat deze informatie op
een laagdrempelige wijze en conform de regels inzake gegevensbescherming112 kan worden verzameld.
Er zal ook moeten worden bepaald op welke wijze de respectieve aandelen van de gemeenten worden
betaald. Het is daarbij denkbaar dat:
- De gemeenten rechtstreeks worden betaald door de entiteit die de wegenheffing int en het verschil wordt gestort aan de Vlaamse overheid, wat wellicht minder praktisch lijkt;
- De entiteit die de wegenheffing int de gehele opbrengst overmaakt aan de Vlaamse overheid en
de Vlaamse overheid vervolgens de respectieve aandelen van de gemeenten betaalt.
Er rijst tevens de vraag of de Tolrichtlijn beperkingen stelt aan het gebruik van de aan de gemeenten
toegewezen opbrengsten. De Tolrichtlijn vereist/beveelt aan dat de opbrengst van de heffing wordt
bestemd voor bepaalde doeleinden (cfr. ‘earmarking’). Uit een informeel verkennend overleg met de
Europese Commissie is gebleken dat dit niet geldt voor de lokale wegen (zie onderdeel 3.1.1). Indien
een uitdrukkelijke koppeling wordt gemaakt tussen de toebedeling van een deel van de wegenheffing
aan de gemeenten en de lokale wegen (die niet onder het principe van de earmarking zouden vallen),
zou kunnen worden verdedigd dat de gemeenten hun aandelen vrij kunnen besteden. In de mate dat de
respectieve aandelen van de gemeenten niet rechtstreeks zijn gekoppeld aan de inkomsten uit wegen
die niet onder de earmarking, lijkt een toebedeling van een gedeelte van de opbrengst aan de gemeenten enkel mogelijk indien bij decreet wordt bepaald dat de gemeenten de ter beschikking gestelde gelden ook enkel kunnen aanwenden voor de in de Tolrichtlijn voorgeschreven doelstellingen, althans voor
het gedeelte van hun aandeel dat voortkomt uit de aan de earmarking onderworpen TEN-wegen.
Het zou tot slot een alternatief kunnen zijn om de gemeenten niet rechtstreeks te laten delen in de opbrengst van de wegenheffing, maar het verlies van de gemeentelijke opdeciem op de verkeersbelasting
te compenseren via een verhoging van de middelen die het Vlaamse niveau via bijvoorbeeld het Gemeentefonds of via specifieke fondsen uittrekt voor de algemene financiering van de gemeenten. Ook in
dat geval dient echter bepaald te worden volgens welke verdeelsleutel de bijkomende middelen voor de
gemeenten wordt verdeeld.
(iii)

Gebruik van bestaande gemeentelijke ANPR-camera’s

De rol van bestaande ANPR-camera’s in het kader van de handhaving van de wegenheffing wordt hierna
(zie onderdeel 8.2) besproken.
In deze optiek valt erop te wijzen dat de ANPR-camera’s op gemeentewegen veelal in eigendom toebehoren aan de lokale politiezones. Aangezien de federale overheid dienaangaande bevoegd is, is het in
principe niet mogelijk voor de gewesten om bijvoorbeeld decretaal te voorzien in een juridische verplichting tot gebruik van die camera’s of tot ontsluiting van de gegevens die ermee worden verzameld.

4.3.3 Bevoegdheid Vlaams Parlement – Vlaamse Regering
Het grondwettelijk legaliteitsbeginsel (‘no taxation without representation’) vertolkt het beginsel van de
wettelijkheid van de belasting113. Het fiscaal legaliteitsbeginsel houdt in dat een belasting slechts door
een democratisch verkozen orgaan mag worden ingevoerd en bevoegdheidsdelegatie aan de uitvoerende macht in principe uitgesloten is. 114 Op grond van artikel 170, §2 van de Grondwet kan geen belasting
ten behoeve van het gewest worden ingevoerd dan door een decreet of een in artikel 134 bedoelde
regel (cfr. ordonnantie). Artikel 172, lid 2 van de Grondwet vervolgt dat geen vrijstelling of vermindering
van belasting kan worden ingevoerd dan door een wet.

112 Daarbij zal in de eerste plaats relevant zijn of deze informatie wordt doorgegeven met behoud van persoonsgegevens of op geaggregeerde wijze (nl. enkel het
aantal kilometers gereden op het grondgebied van de gemeenten, zonder koppeling aan een individuele gebruiker) wordt doorgegeven. Indien geaggregeerde
gegevens volstaan om dit doeleinde te bereiken, hetgeen a priori het geval lijkt te zijn, dienen de overbodige direct identificerende gegevens (naam, nummerplaat,
etc.) weggelaten te worden.

113

Tiberghien, Handboek voor Fiscaal Recht 2016/2017, Mechelen, Kluwer, 2017, 19.
M. De Jonckheere en N. Plets, Handboek lokale en regionale belastingen, die Keure, Brugge, 2006, 220. Zie ook: N. Plets, “Over de machten
van de Koning inzake belastingen en het gelijkheidsbeginsel als rem op een al te voortvarende fiscale regelgever”, RW 2000, 666-669.
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In het decreet moeten bijgevolg de essentiële elementen van de belasting worden opgenomen (zijnde
de grondslag, tarief en vrijstellingen en verminderingen). 115
De decreetgever is evenwel niet verplicht elk aspect van een belasting of van een vrijstelling zelf te regelen. Een aan de Vlaamse Regering verleende bevoegdheid is niet strijdig met het fiscale legaliteitsbeginsel voor zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door de decreetgever
zijn vastgesteld.116
In het kader van de wegenheffing zal het voldoen van die vereiste getoetst moeten worden in functie
van de concrete uitwerking van de wegenheffing. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan het realtime
aanpassen van het tarief.
Dienaangaande kan alvast nuttig verwezen worden naar het advies nr. 57.408/3 van de afdeling wetgeving van de Raad van State van 7 mei 2015 inzake de kilometerheffing117. Bij de kilometerheffing werd
aanvankelijk een machtiging aan de uitvoerende macht voorzien om de wegenlijst in de bijlage aan te
passen. Daardoor kon de uitvoerende macht beslissen om een bepaalde weg op te nemen of te schrappen en het wegtype bepalen. De delegatie aan de Vlaamse Regering zou meebrengen dat de uitvoerende macht kan beslissen een bepaalde weg in de tabel op te nemen/schrappen. Dit zou het al of niet verschuldigd zijn van de kilometerheffing bij het gebruik van de betrokken weg met zich meebrengen
en beïnvloedt de belastingschuld van de belastingplichtigen. Op de vraag of de uitvoerende macht
daarmee geen essentieel element van de belasting bepaalt, oordeelde de Raad van State afdeling wetgeving dat de delegatie strijdig is met het legaliteitsbeginsel. De bepaling van het wegtype zou een effect
hebben indien per wegtype een verschillend weging coëfficiënt wordt toegekend. Volgens de Raad van
State is het bij gebrek aan duidelijk en welomschreven criteria in de ontwerpen regeling om te bepalen
voor welke wegen de kilometerheffing verschuldigd is, aan de decreetgever om de bijlage zo nodig zelf
aan te passen. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State werden duidelijk en welomschreven criteria toegevoegd aan de ontwerpen machtigingsbepaling. Concreet kan de regering deze lijst
alleen nog aanpassen in geval van naamswijziging van wegen of categorisering van het bestaande wegennet.
Op basis van het bovenstaande is het duidelijk dat een machtiging aan een andere overheid om een
specifieke bevoegdheid te verlenen, duidelijk omschreven moet zijn en slechts in welbepaalde gevallen
toegelaten is. Het realtime aanpassen van het tarief lijkt ons in die optiek niet onmogelijk, maar niet
voor de hand liggend. In het decreet zou alsdan, om niet strijdig te zijn met het legaliteitsbeginsel, uitdrukkelijk omschreven moeten worden welk tarief in welke omstandigheid moet gelden (bv. een afwijkend tarief indien – zoals op heden bij de Liefkenshoektunnel gebeurt118 – er een ongeval is gebeurd op
een hoofdweg). We zijn van oordeel dat dit weliswaar niet onmogelijk is, maar wel in een complex geheel aan tariefregels zal resulteren.
Aansluitend hierbij zien we minder bezwaar in de idee van het realtime weergeven van het (totaal)tarief
op de registratie-eeneid. Weliswaar zal voldoende duidelijk moeten zijn dat dit slechts een indicatieve
weergave is en dat de gebruiker hieraan geen rechten kan ontlenen. Dit lijkt voorts wel enkel haalbaar
indien de kans op weergave van een verkeerd tarief relatief beperkt is: indien al te vaak foutieve informatie wordt weergegeven, wordt het juridisch risico exponentieel groter.
Artikel 173 van de Grondwet bepaalt dat de gewestelijke retributies moeten worden geheven “als belasting”. Dit impliceert dat in beginsel hetzelfde grondwettelijk fiscaal legaliteitsbeginsel van toepassing is.
119
De termen “behalve … voor de gevallen uitdrukkelijk uitgezonderd door … de regelen bedoeld in arti-
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A. Alen en B. Seutin, “De fiscale bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten”, TBP 1989, 272-273.
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GwH 23 februari 2017, nr. 30/2017, overw. B.11.
117 N.a.v. een voorontwerp van decreet van het Vlaamse Gewest ‘tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013’.
118 Waarbij voor de volledigheid dient opgemerkt te worden dat de tolheffing voor Liefkenshoektunnel een retributie betreft, maar dat is voor het voorbeeld verder
niet relevant.
119
T. De Jonckheere en M. De Jonckheere, “Van Eurovignet naar kilometerheffing in het complexe België”, Lokale en Regionale Belastingen
2016, vol. 3/4, 17.
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kel 134” laten de decreet- of de ordonnantiegever toe om zelf uitzonderingen te voorzien op het feit dat
retributies “als belastingen” moeten worden geheven.
Deze bepaling laat de decreet- of ordonnantiegever toe om zich in de regelgeving concreet te beperken
tot het omschrijven van de gevallen waarin retributies kunnen worden geheven en om de rest van de
regelgeving over te laten aan de uitvoerende macht. Concreet heeft dit tot gevolg dat wanneer een wegenheffing als retributie wordt ingevoerd, de decreetgever de invulling van belangrijke onderdelen van
de heffing, zoals bijvoorbeeld de toepasbare tarieven, kan overlaten aan de gewestregering.

4.3.4 Bevoegdheid inzake gewestgrensoverschrijdende wegen (incl. Ring rond Brussel)
(i)

Algemeen

De verdeling van de bevoegdheden van de Gewesten ten aanzien van de gewestgrensoverschrijdende
wegen is opgenomen in het samenwerkingsakkoord van 17 juni 1991 tussen het Vlaamse Gewest, het
Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrens-overschrijdende
wegen.
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten gewestgrensoverschrijdende wegen:
•
•

(ii)

De gewestgrensoverschrijdende wegen die het territorialiteitsbeginsel volgen;
De gewestgrensoverschrijdende wegen waarbij het beheer van bepaalde delen in afwijking van
het territorialiteitsbeginsel aan een ander Gewest wordt toevertrouwd.
Uitgangspunt: territorialiteitsbeginsel bevestigd voor gewestgrensoverschrijdende wegen

Uitgangspunt is de toepassing van het territorialiteitsbeginsel voor het beheer van de gewestgrensoverschrijdende wegen (artikel 3): “De afbakening van de bevoegdheid tussen de Gewesten ten aanzien van
de gewestgrensoverschrijdende wegen en van hun eventuele uitrustingen gebeurt volgens het territorialiteitsprincipe”.
De gewest(grens)overschrijdende wegen worden, net als alle andere wegen, bijgevolg beheerd volgens
het territorialiteitsprincipe. De beheersplicht van het Vlaamse Gewest ten aanzien van deze wegen stopt
dus in beginsel aan de gewestgrens, maar tot aan de gewestgrens behouden de gewesten ook de volle
bevoegdheid om de delen van gewestgrensoverschrijdende wegen die op hun grondgebied liggen te
beheren.
Aldus bevestigt/bevat het samenwerkingsakkoord specifiek voor gewestgrensoverschrijdende wegen de
bevoegdheid van het Vlaamse Gewest om het statuut van het wegennet te regelen dat op zijn grondgebied ligt (artikel 6, § 1, X, 1° BWHI).
Belangrijk is wel te wijzen op artikel 5, eerste lid van het samenwerkingsakkoord, waarin wordt bepaald
dat de betrokken gewesten overleg plegen over de gewestgrensoverschrijdende wegen met betrekking
tot de voorgenomen maatregelen die een weerslag hebben op het verkeersverloop.
In een voorzichtige lezing dient de invoering van een wegenheffing op de delen van gewestgrensoverschrijdende wegen die behoren tot het Vlaamse Gewest te worden gezien als een maatregel die een
weerslag heeft op het verkeersverloop. Aldus dient hierover overleg gepleegd te worden. Het samenwerkingsakkoord gaat wel niet zo ver dat het een verplichting zou opleggen om hierover een formeel
samenwerkingsakkoord af te sluiten.
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Aldus bevat het samenwerkingsakkoord geen (bijkomende) beperkingen, behalve de verplichting tot
overleg in artikel 5 van het samenwerkingsakkoord, op de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest om op
de Vlaamse delen van gewestgrensoverschrijdende wegen een wegenheffing in te voeren.
(iii)

Overgedragen wegen

(A)

De wegenheffing onder de vorm van een belasting

In het samenwerkingsakkoord worden vervolgens de wegen weergegeven die afwijken van voormeld
territorialiteitsprincipe en die worden beheerd door een gewest waartoe zij niet behoren. In artikel 6
van het samenwerkingsakkoord worden alle betrokken wegvakken nauwkeurig opgesomd.
Aldus zijn er:
•
•

Wegen die wel in het Vlaamse Gewest liggen, maar waarvan het beheer is toevertrouwd aan
een ander Gewest ;
Wegen die niet in het Vlaamse Gewest liggen, maar waarvan het beheer wel is toevertrouwd
aan het Vlaamse Gewest.

Daarbij rijst de vraag of de bevoegdheid tot het invoeren van een wegenheffing ook krachtens het samenwerkingsakkoord voor die specifieke delen wordt overgedragen.
Zelfs los van de vraag of het überhaupt mogelijk is dat een Gewest in een samenwerkingsakkoord afstand zou kunnen doen van haar eigen belastingbevoegdheid, is het o.i. niet evident dat het samenwerkingsakkoord de bevoegdheid tot het invoeren van een wegenheffing als belasting koppelt aan het beheer van de (overgedragen) weg.
Zo is het samenwerkingsakkoord strikt genomen enkel van toepassing voor het beheer van deze wegen.
Onder beheer wordt binnen het raam van dit samenwerkingsakkoord verstaan:
1° Het onderhoud: dit omvat alle leveringen en werken die nodig zijn om de gewestgrensoverschrijdende wegen in perfecte staat te houden.
2° De exploitatie: dit omvat alle leveringen en werken die de wegbeheerder moet vervullen om in alle
omstandigheden de veiligheid te verzekeren zoals de winterdienst, het vaststellen en herstellen van de
schade, het toezicht, de controle van de goede staat, de levering van de elektriciteit en alle andere stoffen, de bediening van de uitrustingen en het uitvoeren van alle administratieve taken.
3° De investering: dit omvat het uitvoeren van alle vernieuwings- en aanpassingswerken, die buiten het
onderhoud vallen, voor zover ze echter geen betrekking hebben op een aanpassing of wijziging van de
continuïteit van de wet of het traject van de gewestgrens-overschrijdende wegen.
Het lijkt ons niet vanzelfsprekend om in deze opsomming van overgedragen taken de bevoegdheid tot
het invoeren van een wegenheffing te lezen. Aldus dient o.i. ervan te worden uitgegaan dat de belastingbevoegdheid voor deze wegen niet is overgedragen d.m.v. het samenwerkingsakkoord.
Het is in dat verband indicatief dat in artikel 3 van het samenwerkingsakkoord wordt gesproken van “de
bevoegdheid ten aanzien van de gewestgrens-overschrijdende wegen” en in artikel 6 enkel een regeling
wordt getroffen over “het beheer van delen van gewestgrens-overschrijdende wegen die niet behoren
tot [het eigen territorium van de gewesten]”. Aldus wordt de indruk gecreëerd dat het beheer van het
wegennet slechts een welbepaald onderdeel is van het geheel van bevoegdheden ten aanzien van dat
wegennet.
Er dient daarbij in herinnering te worden gebracht dat de overdracht van het beheer voor de in het samenwerkingsakkoord vermelde delen van de gewestgrensoverschrijdende wegen de uitzondering op
het territorialiteitsbeginsel is. Artikel 6, § 1 van het samenwerkingsakkoord bepaalt dat: “In afwijking
van het territorialiteitsprincipe van artikel 3, worden in de hiernavermelde gevallen de Gewesten belast
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met het beheer van delen van gewestgrens-overschrijdende wegen die niet behoren tot hun eigen territorium”. Een dergelijke uitzondering dient restrictief te worden geïnterpreteerd.
Aldus blijft voor het invoeren van een wegenheffing o.i. in beginsel nog steeds het territorialiteitsbeginsel van artikel 3 van het samenwerkingsakkoord gelden, ook voor de delen van de gewestgrensoverschrijdende wegen waarvan (enkel) het beheer zou zijn overgedragen naar de andere Gewesten.
Bijgevolg lijkt de overdracht van de beheersbevoegdheid aan andere Gewesten ipso facto geen argument om ten aanzien van de aan de overige Gewesten overgedragen delen geen heffing in te voeren.
Er moet te dezen over worden gewaakt dat de houding ten aanzien van deze gewestgrensoverschrijdende wegen consistent is met de argumentatie die wordt gebruikt om ook ten aanzien van de lokale
wegen een wegenheffing in te voeren (zie onderdeel 5.3.2). Daaruit blijkt immers dat de loutere omstandigheid dat het Vlaamse Gewest niet de wegbeheerder is, niet betekent dat het niet bevoegd is om
een wegenheffing op te leggen.
Omgekeerd is het hebben van de beheersbevoegdheid onvoldoende om een belasting in te voeren voor
de wegen op het grondgebied van de andere gewesten.
In dat verband rijst de vraag of het Vlaamse Gewest verplicht zou zijn om de overige gewesten, net zoals
wij adviseren ten aanzien van de gemeenten (zie onderdeel 4.3.2), mee te laten delen in een (weliswaar
beperkt) deel van de opbrengst van de wegenheffing.
Er bestaat o.i. geen algemene rechtsregel die ertoe verplicht de wegbeheerder te vergoeden met een
deel van de belasting die op de wegen onder hun beheer wordt geheven.
Bovendien noopt het gelijkheidsbeginsel er o.i. niet toe om de overige gewesten op gelijke wijze als de
gemeenten mee te laten delen in de opbrengst van de wegenheffing. De verhouding van het Vlaamse
Gewest ten aanzien van de overige gewesten wijkt immers af van de verhouding ten aanzien van de
gemeenten.
Enerzijds is de overdracht van het beheer van de betrokken wegen ingebed in een quid pro quo-regeling,
waarbij ook het Vlaamse Gewest zich ertoe heeft verbonden het beheer van Waalse en Brusselse wegen
op zich te nemen (zonder daarvoor middelen te ontvangen van de overige gewesten). Concreet zal het
Vlaams Gewest evenmin gerechtigd zijn op een aandeel van de opbrengst van een Waalse of een Brusselse heffing, ook al doet het Vlaams Gewest het beheer op een deel van het Waals en Brussels wegennet. Een dergelijke reciprociteit geldt niet ten aanzien van de Vlaamse gemeenten.
Anderzijds wordt ten aanzien van de gemeenten een veel breder deel van het wegennet geviseerd,
waardoor het niet-toebedelen van een deel van de opbrengst aan de gemeenten als meer onevenredig
overkomt.
Aldus lijkt het ons de meest voor de hand liggende lezing dat voor de:
•

•

Wegen die wel op het grondgebied van het Vlaamse Gewest liggen, maar waarvan het beheer is
toevertrouwd aan een ander Gewest het Vlaamse Gewest bevoegd blijft om een wegenheffing
in de vorm van een belasting in te voeren. Indien de wegenheffing wordt ingevoerd onder de
vorm van een belasting, lijkt het gelijkheidsbeginsel ertoe te verplichten ook voor deze delen
een heffing in te voeren, behoudens indien er toch een objectieve verantwoording zou zijn om
zulks voor deze delen niet te doen.
Wegen die niet in het Vlaamse Gewest liggen, maar waarvan het beheer wel is toevertrouwd
aan het Vlaamse Gewest het Vlaamse Gewest niet bevoegd is om een wegenheffing in de vorm
van een belasting in te voeren.
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(B)

De wegenheffing onder de vorm van een retributie

Voor het opleggen van een wegenheffing onder de vorm van een retributie is het antwoord iets genuanceerder.
Hoewel zulks niet evident is, kan niet worden uitgesloten dat het Vlaamse Gewest bevoegd zou zijn een
retributie in te voeren als tegemoetkoming voor het gebruik van die delen van de grensoverschrijdende
wegen waarvan zij niet de wegbeheerder is, maar die wel in het Vlaams Gewest liggen. Ze zou per hypothese nog wel steeds materieel bevoegd zijn om het statuut van de overgedragen wegen – die deel uitmaken van het Vlaamse Gewest – te regelen.
Omgekeerd zouden de andere Gewesten materieel bevoegd blijven om het statuut van hun wegennet
te regelen, waardoor zij eventueel ook retributies zouden kunnen heffen op de wegen die door het
Vlaamse Gewest worden beheerd.
Anderzijds rijst de vraag of de overdracht van het beheer van de weg relevant is voor de heffingsbevoegdheid. Dit zou dan kunnen betekenen dat het gewest dat het beheer van de overgedragen delen
van het wegennet van de overige gewesten uitvoert een retributie zou kunnen heffen. Zo bepaalt artikel
7, § 2 van het samenwerkingsakkoord uitdrukkelijk: “de kosten, verbonden aan het beheer zoals bepaald
in artikel 2, van de in artikel 6 vermelde delen van de gewestgrens-overschrijdende wegen worden gedragen door het Gewest dat volgens artikel 6 belast is met het beheer”.
Daar het Vlaamse Gewest op de delen van de grensoverschrijdende wegen die onder haar wegbeheer
vallen de kosten zou maken voor het beheer van de weg, zou zij kunnen argumenteren dat zij de entiteit
is die de wegen “ter beschikking stelt van de gebruiker”, waarvoor per hypothese een heffing kan worden gevraagd onder de vorm van een retributie. In dat geval is wel specifiek vereist dat de hoogte en het
berekeningsmechanisme van de heffing in verhouding staat tot de door het Vlaamse Gewest gemaakte
kosten.
Omgekeerd zou het wegbeheer van de Vlaamse wegen die door de overige Gewesten worden beheerd,
een aanknopingspunt voor de overige Gewesten kunnen zijn om op deze overgedragen delen zelf een
retributie te heffen.
Het is voor deze aan de overige gewesten overgedragen wegen niet zo duidelijk of het Vlaamse Gewest
(1) materieel bevoegd is om het statuut van de betrokken overgedragen wegen te regelen en derwijze
ook een retributie op te leggen en (2) bij decreet de retributiebevoegdheid van de andere Gewesten kan
uitsluiten.
Ten aanzien van de retributies voor de lokale wegen op het Vlaams grondgebied put de decreetgever
dat recht uit artikel 6, § 1, X, 2bis° BWHI, dat de bevoegdheden van de Gewesten bevat voor: “het juridisch stelsel van de land- en waterwegenis, welke ook de beheerder ervan zij, met uitzondering van de
spoorwegen beheerd door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen”.
In de memorie van toelichting bij de wijziging van bijzondere wet wordt enkel expliciet gewezen op de
lokale wegen en niet op de wegen die worden beheerd door een ander gewest: “Het 2°bis, zoals ingevoegd bij artikel 2 van de bijzondere wet van 16 juli 1993, houdt slechts een nieuwe uitdrukkelijke bevoegdheidstoewijzing aan de gewesten in voor zover zij betrekking heeft op de regeling van het juridisch
statuut van de wegenis die ressorteert onder de gemeenten, provincies en agglomeraties (GwH 22
november 2006, nr. 172/2006)”.
Artikel 6, § 1, X, 2bis° BWHI lijkt bijgevolg in eerste instantie niet bedoeld geweest te zijn voor de delen
van de wegen die onder het beheer van de overige Gewesten vallen krachtens een samenwerkingsakkoord (dat was alvast niet expliciet beoogd), maar de tekst zelf van artikel 6, § 1, X, 2bis° BWHI is wel
ruim geformuleerd (“ongeacht de beheerder ervan”).
Het is dus niet zeker of het Vlaamse Gewest materieel bevoegd is om de retributies te regelen voor de
wegen die zijn gelegen in het Vlaamse Gewest maar die onder het beheer van de overige Gewesten
vallen.
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Aldus lijkt het o.i. niet uitgesloten, maar is het erg onzeker, dat voor de:
•

•

Wegen die niet in het Vlaamse Gewest liggen, maar waarvan het beheer wel is toevertrouwd
aan het Vlaamse Gewest het Vlaamse Gewest bevoegd is om een wegenheffing in de vorm van
een retributie in te voeren.
Wegen die wel in het Vlaamse Gewest liggen, maar waarvan het beheer is toevertrouwd aan
een ander Gewest de overige Gewesten bevoegd zijn om een wegenheffing in de vorm van een
retributie in te voeren.

Om die reden is het beter om een belasting te heffen op de delen van het Vlaamse wegennet waarvan
het beheer aan het Brusselse of Waalse Gewest is overgedragen.
(iv)

Ring rond Brussel

Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord, wordt het Vlaamse Gewest belast met het beheer van de
volgende delen van de Ring rond Brussel die op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest liggen:
R0 te Watermaal-Bosvoorde en Oudergem: vak van 2.091meter (Leonardtunnel) (km 19.971 –
22.062).
• R0 te Brussel (Nederoverheembeek): vak van 880 meter (km 37.240 – 38.120).
• R0 te Jette: vak van ca. 50 meter (km 46.705 – 46.755).
• R0 te Anderlecht: de bevoegdheidsafbakening tussen beide gewesten is bepaald door km
52.900.
Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord, wordt het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest belast met het
beheer van de volgende delen van de Ring om Brussel die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest
liggen:
•

•
•

R0 te Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos: vak van 664 meter (km. 56.717 – 57.381).
R0 te Dilbeek: de bevoegdheidsafbakening tussen beide gewesten is bepaald door km 52.900.

Er is evenwel geen reden om aan te nemen dat de voorgaande analyse anders zou zijn voor deze gewestgrensoverschrijdende wegen dan voor de andere gewestgrensoverschrijdende wegen.
Inzonderheid is nog te wijzen op het feit dat de mogelijkheid om een hoofdstedelijke gemeenschap van
Brussel in te richten, zoals bepaald in artikel 92bis, §7 BWHI, in de huidige stand van het recht onze analyse niet verandert.
Artikel 92bis, § 7, BWHI bepaalt het volgende:
“Er wordt een hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel opgericht met het oog op overleg over
de aangelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1, die meerdere gewesten aanbelangen, in het bijzonder mobiliteit, verkeersveiligheid en de wegenwerken vanuit, naar en rond Brussel. De gewesten zijn lid van de hoofdstedelijke gemeenschap en de vertegenwoordigers van hun regeringen
hebben er zitting in. Alle gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en van de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant, evenals de federale overheid zijn van rechtswege lid van
de hoofdstedelijke gemeenschap. De provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant kunnen vrij
toetreden.
De gewesten sluiten een samenwerkingsakkoord om de nadere regels en het voorwerp van dit
overleg vast te leggen.
De op- en afritten van de autosnelwegring om Brussel (R0) mogen enkel worden gesloten of onbruikbaar worden gemaakt nadat daarover overleg is gepleegd tussen de gewesten in de hoofdstedelijke gemeenschap bedoeld in het eerste lid.
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Bij wijze van overgangsmaatregel heeft het in het derde lid bedoelde overleg plaats buiten de
hoofdstedelijke gemeenschap in afwachting van het sluiten van het in het tweede lid bedoelde
samenwerkingsakkoord”.
Van deze mogelijkheid is thans nog geen gebruik gemaakt, bij gebreke van de aanname van een samenwerkingsakkoord.
Er wordt in de rechtsleer vanuit gegaan dat het ontbreken van een samenwerkingsakkoord over de invoering van een hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel niet belet dat de Gewesten hun bevoegdheden zelfstandig blijven uitoefenen.
Er is bij de Kamer zelfs een wetsvoorstel aanhangig waarin de afschaffing van de betrokken paragraaf 7
van artikel 92bis BWHI wordt bepleit120.
(v)

Conclusie

Het samenwerkingsakkoord belet niet dat het Vlaamse Gewest een wegenheffing in de vorm van een
belasting invoert op de delen van gewestgrensoverschrijdende wegen die liggen in het Vlaamse Gewest
(en waarvan het beheer aan de andere gewesten is toegewezen).
Wel verplicht het samenwerkingsakkoord o.i. dat wordt overlegd over de invoering van de wegenheffing
met de overige Gewesten, zonder dat dit gelijkstaat aan de verplichting om een samenwerkingsakkoord
te sluiten.
Het lijkt ons het meest aannemelijk dat het Vlaamse Gewest bevoegd is om een heffing als belasting in
te voeren voor de delen van de grensoverschrijdende wegen die wel in het Vlaamse Gewest liggen, maar
waarvan het beheer is toevertrouwd aan een ander Gewest. Het is niet uitgesloten dat de overige Gewesten bevoegd zijn om op deze delen een retributie in te voeren. Aldus is het niet ondenkbaar dat deze
wegen zowel onder de Vlaamse wegenheffing als het Waalse wegenvignet121 zouden vallen, als deze
laatste zou worden ingevoerd als een retributie. In het licht van de Tolrichtijn is het evenwel in principe
niet toegestaan dat eenzelfde voertuig voor het gebruik van dezelfde weg aan zowel een tolheffing (cfr.
de wegenheffing) als een gebruiksrecht (cfr. het vignet) onderworpen wordt. Dit veronderstelt dus idealiter een afstemming tussen de Gewesten.
Tevens lijkt het ons het meest aannemelijk dat het Vlaamse Gewest niet bevoegd is om een heffing als
belasting in te voeren voor de delen van de grensoverschrijdende wegen die niet in het Vlaamse Gewest
liggen, maar waarvan het beheer is toevertrouwd aan het Vlaams Gewest, behoudens (eventueel) in de
vorm van een retributie.
Schematisch komt de Vlaamse heffingsbevoegdheid ten aanzien van deze wegen op het volgende neer:
Vlaamse wegen onder beheer
overige gewesten

Wegen overige Gewesten onder
beheer Vlaams Gewest

Belasting Vl. Gew

Bevoegd

Niet bevoegd

Retributie Vl. Gew.

Bevoegd op grond van materiële
bevoegdheid gewest- en lokale
wegen?

Bevoegd als wegbeheerder?

Belasting overige gewesten

Niet bevoegd

Bevoegd

120

Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel ingesteld door artikel 92bis, § 7 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen: Parl. St. Kamer, 2017-2018, 2744/001.
121 Voor zover wij begrijpen heeft het Waalse Gewest nog geen standpunt ingenomen over de vraag of het voorgenomen vignet als een belasting of als een retributie zal worden ingevoerd.
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Retributie overige gewesten

Bevoegd als wegbeheerder?

Bevoegd op grond van materiële
bevoegdheid gewest- en lokale
wegen?

Het kan een mogelijkheid zijn en wij adviseren zelfs om bij samenwerkingsakkoord uitdrukkelijk de verdeling van de heffingsbevoegdheid ten aanzien van deze gewestgrensoverschrijdende wegen te regelen.
Dit lijkt ons de enige manier om gehele zekerheid te hebben over de verdeling van de heffingsbevoegdheid ten aanzien van de gewestgrensoverschrijdende wegen (en i.h.b. de delen waarvan het wegbeheer
naar een ander gewest overgedragen is). Daarbij zal er dan over moeten worden gewaakt dat deze regeling niet neerkomt op een afstand, uitwisseling of overdracht van bevoegdheden, maar enkel uitmondt
in een gemeenschappelijke uitoefening van de heffingsbevoegdheid. Omwille van de verschillende ideeen over het type wegenheffing in het Vlaamse en het Waalse Gewest, lijkt dit niet evident.

4.4 Besluit analyse Belgische (Grond)wettelijke omgeving
De analyse van de wegenheffing op vlak van het gelijkheidsbeginsel toont aan dat één en ander sterk
afhankelijk zal zijn van met name de tariefdiversificatie. Een verschil in de tarieven die gelden voor verschillende wegen, voertuigen, e.d. zal verantwoord moeten worden in het licht van de doelstellingen
van de wegenheffing en de diversificatie. Daarbij is vooral het gegeven van één grote aaneengesloten
congestiezone een aandachtspunt, dat desgevallend goed verantwoord zal moeten worden.
Wat betreft de bevoegdheidsrechtelijke aspecten vloeit uit de bevoegdheidsverdeling t.a.v. de federale
overheid niet meteen een relevant aandachtspunt voort. Al blijft een afstemming met de federale overheid aangewezen (zie onderdeel 4.3.1).
Wat betreft de bevoegdheidsverdeling t.a.v. de andere gewesten, is het Vlaamse Gewest in wezen bevoegd om zelf tot de invoering van een wegenheffing te besluiten. Desalniettemin achten we het veiligheidshalve aangewezen (mede in het licht van de fiscaalrechtelijke analyse) om hierover in overleg te
treden met de andere gewesten, gelet op de (grote) impact die de Vlaamse wegenheffing ook op hun
(wegen) zal hebben. Indien dit niet gebeurt, riskeert de Vlaamse wegenheffing juridisch bestreden te
worden als schending van de algemene bevoegdheidsverdelende regels dan wel specifieke regels zoals
de Bijzondere Financieringswet.
Indien wordt overwogen parallel aanpassingen te doen aan de jaarlijkse verkeersbelasting, dient opgemerkt dat de gewesten niet in de mogelijkheid zijn om de bij bijzondere wet belastbaar gestelde materie
te wijzigen of de belasting geheel af te schaffen. Die bevoegdheid blijft immers bij de federale overheid
en er is nood aan een met een bijzondere meerderheid aangenomen wet. Zodoende zou bij decreet
hoogstens het minimaliseren (en eventueel op nul plaatsen) van de belasting mogelijk zijn.
Er volgt uit artikel 4, § 3 van de Bijzondere Financieringswet dat “een voorafgaandelijk tussen de drie
gewesten te sluiten samenwerkingsakkoord” nodig is, voor zover de belastingplichtige (van de verkeersbelasting) een vennootschap, een autonoom overheidsbedrijf of een vereniging zonder winstgevend
doel met leasingactiviteiten is. Bij gebreke aan een samenwerkingsakkoord kan geen aanpassing aan de
jaarlijkse verkeersbelasting worden doorgevoerd voor de leasingvoertuigen, terwijl andere voertuigen
daar dan wel van zouden kunnen genieten, wat op gespannen voet staat met het gelijkheidsbeginsel.
Om die reden adviseren wij een samenwerkingsakkoord, minstens voor deze kwestie, op te stellen.
Wat betreft de bevoegdheidsverdeling t.a.v. de lokale besturen zijn, staat het buiten kijf dat de gewesten een belasting kunnen invoeren voor het gebruik van de lokale wegen. De belastingbevoegdheid van
het Vlaamse Gewest is immers niet beperkt tot de wegen die het Vlaamse Gewest in eigendom of in
beheer heeft. Ook zouden de gewesten bevoegd zijn om een retributie in te voeren op de lokale wegen,
daar zij materieel bevoegd zijn om het statuut van de lokale wegen te regelen. De gewesten zijn op
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grond van artikel 6, § 1, X, eerste lid, 2°bis BWHI immers bevoegd voor “het juridisch stelsel van de landen waterwegenis, welke ook de beheerder ervan zij, met uitzondering van de spoorwegen beheerd door
de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen” (eigen onderlijning).
Er dient over gewaakt te worden dat geen afbreuk wordt gedaan aan de lokale autonomie indien het
Vlaamse Gewest de zelfstandige heffingsbevoegdheid van de gemeenten op de lokale wegen en het
heffen van opcentiemen op de Vlaamse wegenheffing wil uitsluiten. In dat verband is ook rekening te
houden met het minimaliseren van de berekeningsbasis van de opdeciem van de gemeenten op de verkeersbelasting. Indien de verkeersbelasting wordt geminimaliseerd, zal de opbrengst van de opdeciem
voor de gemeenten logischerwijze ook lager zijn of zelfs helemaal verdwijnen. Dit kan de onevenredigheid van de beperking van de gemeentelijke autonomie versterken.
Wij adviseren aldus om de gemeenten te laten delen in de opbrengst van de wegenheffing, dit zowel
vanuit een beleidsmatig oogpunt als vanuit een juridisch oogpunt.
Wat betreft de bevoegdheid inzake gewestgrensoverschrijdende wegen is er geen beletsel dat het
Vlaamse Gewest een wegenheffing (als belasting) invoert op de delen van gewestgrensoverschrijdende
wegen die liggen in het Vlaamse Gewest (en waarvan het beheer aan de andere gewesten is toegewezen). Wel is overleg tussen de gewesten o.i. verplicht. Het invoeren van zulke wegenheffing als retributie
op de gewestwegen gelegen in het Vlaamse Gewest maar beheerd door een ander gewest, is juridisch
minder zeker en wordt best via een (wijziging van het) samenwerkingsakkoord verduidelijkt.
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5 Fiscale omgeving
5.1 Algemeen
In dit onderdeel worden de fiscaal-juridische aandachtspunten behandeld die voor de concrete uitwerking van een wegenheffing voor het Vlaamse Gewest in overweging genomen moeten worden.
Concreet wordt ingegaan op de volgende fiscaal-juridische mogelijkheden/obstakels:
•

De invoering van een wegenheffing als een bijkomende belasting boven de bestaande autofiscaliteit (een toetsing aan de notie ‘dubbele belasting’) (onderdeel 5.2.);122

•

De kwalificatie van de wegenheffing als een ‘retributie’ of als een ‘belasting’ (onderdeel 5.3.);

•

De btw-belastbaarheid van de wegenheffing (onderdeel 5.4.);

•

De aftrekbaarheid van de wegenheffing als beroepskost in de inkomstenbelastingen (onderdeel
5.5.);

•

Een toetsing aan het fiscaal gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel (onderdeel 5.6.).

•

Een analyse van het privégebruik van bedrijfswagens in de inkomstenbelastingen (onderdeel
5.7.).

•

Een analyse van de vrijstellingen in internationale context (onderdeel 5.8.).

Elk fiscaal-juridisch aandachtspunt wordt geëvalueerd voor een gebiedsdekkende wegenheffing. In onderdeel 5.9 worden de conclusies samengevat die getrokken kunnen worden uit de verschillende fiscaaljuridische aandachtspunten.

5.2 Wegenheffing: bijkomende belasting boven bestaande autofiscaliteit in het
licht van het non bis in idem-beginsel
De eerste belangrijke vraag vanuit fiscaal oogpunt is of de wegenheffing een bijkomende heffing zou zijn
op de bestaande autofiscaliteit dan wel een taxatie met compensatie.123 Uitgangspunt van het Vlaamse
Gewest is daarbij dat een maximaal draagvlak voor de heffing moet worden nagestreefd.124 Zulks kan
worden bemoeilijkt indien de invoering van een wegenheffing zou worden aangevoeld als een zuivere
verhoging van de globale fiscale druk inzake de mobiliteitsfiscaliteit. Een dergelijke (bijkomende) wegenheffing zou door de weggebruiker met name als een dubbele belasting ervaren kunnen worden
(eenmaal via de bestaande belastingen op de autovoertuigen en nogmaals via de wegenheffing). De
vraag die hier evenwel moet worden onderzocht is of er ook wel degelijk een juridisch bezwaar is tegen
zulke ‘dubbele’ belasting.

122

Bij overlap van de wegenheffing voor wat betreft de belastbare materie, stelt het probleem vanuit het non bis in idem-beginsel zich alleen als er zich geen
probleem stelt vanuit de bevoegdheidsverdelende regels (zie hierover analyse in 3.3.1.).
Aangezien een wegenheffing in wezen minstens de facto een overlap vertoont met de bestaande belastingen op de autovoertuigen, moet onderzocht worden of de
wegenheffing dezelfde “materie” treft als deze belastingen. Het is deze vraag die in onderdeel 5.2. centraal staat.
123 De introductie van een wegenheffing wordt in het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 gekoppeld aan budgetneutraliteit (“op budgetneutrale wijze een kilometerheffing kan worden ingevoerd of een wegenvignet”). Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019, 16. De term “budgetneutraliteit” werd in het Vlaamse regeerakkoord niet duidelijk gedefinieerd. Zie ook Beleidsnota Financiën en Begroting 2014-2019: “Deze hervorming [van de verkeersbelasting] zal budgetneutraal worden
geïmplementeerd: de globale fiscale druk voor de weggebruikers zal niet verhogen”. De Vlaamse Regering gaf met haar beslissing van 14 juli 2017 een duidelijke
definitie van de notie “budgetneutraliteit”. De Vlaamse Regering verstaat onder budgetneutraliteit dat het geheel van inkomsten van de wegenheffing, de derving
van inkomsten uit de afschaffing verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling en de systeemkosten dekt. Zie: Conceptnota aan de Vlaamse regering inzake
stand van zaken onderzoek naar een mogelijke introductie van een wegenheffing voor lichte voertuigen in Vlaanderen en uitgangsprincipes voor het vervolgtraject,
12. Te raadplegen op: https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801e9d9b.
Zie ook: Nota van de Vlaamse Regering, stand van zaken onderzoek naar een mogelijke introductie van een wegenheffing voor lichte voertuigen in Vlaanderen, nr.
1279, 2017-2018 – nr. 1, 13 (te raadplegen op: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1326782).
124 Conceptnota aan de Vlaamse regering inzake stand van zaken onderzoek naar een mogelijke introductie van een wegenheffing voor lichte voertuigen in Vlaanderen
en
uitgangsprincipes
voor
het
vervolgtraject,
8.
Te
raadplegen
op:
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-messagedocument/document/09013557801e9d9b.
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Onderzocht moet daarvoor worden in welke mate de wegenheffing kan ingevoerd worden in combinatie
met het huidige systeem van:
i)

de bestaande belastingen op de autovoertuigen, namelijk de eenmalige belasting op de inverkeerstelling (BIV), jaarlijkse verkeersbelasting voor het gebruik van de openbare weg
(jaarlijkse verkeersbelasting) en de aanvullende verkeersbelasting,

ii)

de eventuele tolregeling (op heden enkel de Liefkenshoektunnel), en

iii)

de lage emissiezone.

Vooreerst wordt een korte duiding gegeven van het non bis in idem-beginsel volgens hetwelk dubbele
belasting dient te worden vermeden.

5.2.1 Non bis in idem-beginsel
(i)

Algemene omschrijving

Vooraf is te benadrukken dat een unieke definitie van het begrip dubbele belasting niet mogelijk is, omwille van de complexiteit van het begrip.125 Het uitgangspunt van het non bis in idem-beginsel is dat “dezelfde belastbare grondslag in hoofde van dezelfde persoon voor éénzelfde jaar door dezelfde overheid”
niet tweemaal mag worden belast uit hoofde van “een zelfde belasting of belastingen met hetzelfde
doel”.126 Dit beginsel belet dat 1) eenzelfde belastingplichtige ertoe verplicht zou worden voor 2) eenzelfde periode tweemaal 3) dezelfde belasting of een belasting met hetzelfde doel/aard, en dus gelijkaardig, 4) op dezelfde belastbare materie/grondslag aan 5) dezelfde overheid te betalen.127
Het element dat de belasting geheven moet worden in hoofde van dezelfde belastingplichtige heeft tot
gevolg dat een persoon geen tweemaal kan worden getroffen door dezelfde belastingen op grond van
hetzelfde belastbaar feit.128 Nochtans impliceert dit element niet dat wanneer twee verschillende personen door eenzelfde belasting worden getroffen, er geen sprake kan zijn van een verboden dubbele
belasting. Wanneer de belastingen gevestigd in hoofde van verschillende personen hetzelfde doel hebben, is een dubbele heffing onbillijk.129
Het element “eenzelfde periode” wordt traditioneel gezien als een additioneel bestanddeel van het non
bis in idem-beginsel.130 Van dit element kan worden afgeweken.131 Net als bij de kilometerheffing132 zou
het aanslagjaar van de wegenheffing het kalenderjaar kunnen zijn waarin de belasting verschuldigd is,
dat begint op de kalenderdag waarop de kilometers worden afgelegd op de niet-geconcedeerde133 weg.
Een belangrijk aspect van het constitutief element van “dezelfde of gelijkaardige belasting” bij toepassing van het non bis in idem-beginsel is de vraag of de tweede belasting die op hetzelfde voorwerp gevestigd wordt, identiek of gelijkaardig134 is aan de eerste, dan wel of deze een andere heffing uitmaakt.
Het louter bestaan van vergelijkbare belastingen volstaat evenwel niet om van een schending van het
non bis in idem-beginsel te spreken. 135 Voor een antwoord op de vraag of er sprake is van een identieke
125

M. Pires, International juridical double taxation of income, Deventer, Kluwer Law International, 1989, 11. Voor uiteenlopende definities van het begrip: Cass. 23
januari 2004, Arr.Cass. 2004, nr. 41; Cass. 24 mei 2012, F.11.0052.N/1.
126 Zie Cass. 30 november 1950, Pas. 1951, I, 191; Cass. 16 oktober 1997, Pas. 1997, I, 1041. Zie ook: M. De Jonckheere (ed.), Handboek lokale en regionale belastingen, Brugge, die Keure, 2015, 129, met verwijzing in voetnoot 599 naar C. Ketelaer, “Gemeentebelastingen”, Gem. en Prov. 1955, 376.
127 Antwerpen 21 februari 2017, nr. 2015/AR/2231, LRB 2017, afl. 2, 49.
128 L. De Meyere en C. Van Houtte, “Het ‘non bis in idem’-beginsel: nee, geen twee keer” in M. De Jonckheere (ed.), Jaarboek lokale en regionale belastingen 20062007, Brugge, die Keure, 2007, 85.
129 L. De Meyere en C. Van Houtte, “Het ‘non bis in idem’-beginsel: nee, geen twee keer” in M. De Jonckheere (ed.), Jaarboek lokale en regionale belastingen 20062007, Brugge, die Keure, 2007, 85.
130 L. De Meyere en C. Van Houtte, “Het ‘non bis in idem’-beginsel: nee, geen twee keer” in M. De Jonckheere (ed.), Jaarboek lokale en regionale belastingen 20062007, Brugge, die Keure, 2007, 87; E. Van Doornen, “De regel “non bis in idem” als algemeen rechtsbeginsel inzake lokale fiscaliteit”, noot onder Cass. 16 oktober
1997, RW 1998-1999, 466.
131 M. De Jonckheere, De gemeentelijke belastingsbevoegdheid: Fiscaal-juridische aspecten, Brugge, die Keure, 1996, 266.
132 Art. 3.3.2.0.1., 10° VCF.
133 Het uitgangspunt is dat de wegenheffing zal gelden als belasting op het gebruik dat een voertuig maakt van een niet-geconcedeerde weg, zie onderdeel 5.2.3.
134 Antwerpen 16 oktober 2016, nr. 2015/AR/2263.
Bepaalde rechtsleer stelt dat het non bis in idem-beginsel zich niet zou verzetten tegen het samen bestaan van twee vergelijkbare belastingen. Zie: P. Gabriël, Een
reis doorheen de fiscale basisbeginselen, Brugge, die Keure, 2011, 126.
135 L. De Meyere en C. Van Houtte, “Het ‘non bis in idem’-beginsel: nee, geen twee keer” in M. De Jonckheere (ed.), Jaarboek lokale en regionale belastingen 20062007, Brugge, die Keure, 2007, 79.
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of gelijkaardige belasting moet als doorslaggevend element het doel van de belasting worden onderzocht. Aldus moet worden onderzocht of het om eenzelfde of gelijkaardige belasting gaat, maar ook of
de tweede belasting al dan niet hetzelfde doel heeft als de eerste belasting.136 In de rechtspraak werd
meermaals vastgesteld dat wanneer belastingen een verschillend doel nastreven, het non bis in idembeginsel niet wordt geschonden, zelfs indien deze belastingen hetzelfde feit betreffen.137 Omgekeerd,
wanneer belastingen hetzelfde doel nastreven, doch gevestigd worden op niet identieke feiten, kan er
toch sprake zijn van een dubbele belasting (voor zover er dan sprake is van eenzelfde belastbare materie
en men de rechtsleer volgt die verdedigt dat deze identiciteit volstaat, zie hierna).138
Een ander element behelst de vraag of de belasting gevestigd wordt op dezelfde materie/grondslag. Het
verbod van dubbele belasting moet in functie van de ‘belastbare materie’ worden beoordeeld.139 De
belastbare materie is het (abstracte) “element dat aanleiding geeft tot de belasting, de situatie die of het
feit dat leidt tot het verschuldigd zijn van de belasting”.140 Daarmee wordt verwezen naar de idee van de
wetgever (Wat wil de wetgever belasten? Wat is het werkelijke voorwerp van de belasting?). Een aantal
elementen geeft aanwijzingen om deze vraag te beantwoorden (nl. belastinggrondslag, het belastbare
feit, de doelstelling van de wetgever, de besprekingen in het parlement, etc.).141 Volgens het Grondwettelijk Hof is het ‘belastbare feit’ irrelevant.142 Het belastbare feit betreft de (concrete) voorwaarde die
vervuld moet zijn voor de toepassing van de belasting. Merk op dat bepaalde rechtsleer in ruimere zin
aanneemt dat er voor een schending van het non bis in idem-beginsel sprake moet zijn van een belasting
die wordt geheven op dezelfde materie of grondslag, nl. hetzelfde inkomen, hetzelfde materieel feit of
dezelfde juridische handeling.143 Er wordt op gewezen dat het identiek zijn van de grondslag van de
belasting of het belastbaar feit (inkomen, materieel feit, juridisch of economisch gebeuren of rechtshandeling) zowel ruim als restrictief kan worden opgevat.144 Het louter bestaan van twee vergelijkbare belastingen volstaat niet om van een schending van het non bis in idem-beginsel te kunnen spreken.145
Zoals hierna wordt gezien bij een aantal specifieke wettelijke bepalingen ter vermijding van dubbele
belasting, wordt een non bis in idem-beginsel ingevoerd voor belastingen die expliciet dezelfde ‘materie’
treffen.146 Uit het advies dat de afdeling wetgeving van de Raad van State heeft verstrekt over het ontwerp dat de ‘bijzondere wet betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten’ is
geworden, blijkt dat onder ‘materie’ datgene moet worden verstaan dat de belasting doet ontstaan,
doch niet de ‘heffingsgrondslag’.147 In deze zin wordt de belastbare materie door het Grondwettelijk Hof
algemeen omschreven als “het element dat aanleiding geeft tot de belasting, de situatie die of het feit
dat leidt tot het verschuldigd zijn van de belasting”.148 De belastbare materie onderscheidt zich van de
belastbare grondslag of heffingsgrondslag, die het bedrag is waarop de belasting wordt berekend.149

136 L. De Meyere en C. Van Houtte, “Het ‘non bis in idem’-beginsel: nee, geen twee keer” in M. De Jonckheere (ed.), Jaarboek lokale en regionale belastingen 20062007, Brugge, die Keure, 2007, 76.
137 Cass. 13 maart 1987, RW 1986-87, 2788; RvS 12 mei 1960, arr.Rv.v.St. nr. 7.842; M. De Jonckheere, Handboek lokale en regionale belastingen, Brugge, die Keure,
2015, 131.
138 L. De Meyere en C. Van Houtte, “Het ‘non bis in idem’-beginsel: nee, geen twee keer” in M. De Jonckheere (ed.), Jaarboek lokale en regionale belastingen 20062007, Brugge, die Keure, 2007, 76.
139 A. Van de Vijver, “Turteltaks”, TFR 2016, afl. 497, 211; GwH 19 september 2007, nr. 119/2007.
140 GwH 19 september 2007, nr. 119/2007.
141 In deze zin: A. Van de Vijver, “Turteltaks”, TFR 2016, afl. 497, 211.
142 GwH 9 november 1993, nr. 79/93.
143 P. Gabriël, Een reis doorheen de fiscale basisbeginselen, Brugge, die Keure, 2011, 129; J. Van Houtte, Beginselen van het Belgisch Belastingrecht, Gent, StoryScientia, 1979, nr. 142.
144 E. Van Dooren, “De regel ‘non bis in idem’ als algemeen rechtsbeginsel inzake lokale fiscaliteit”, RW 1998-1999, nr. 14, 466, noot onder Cass. 16 oktober 1997.
145 P. Gabriël, Een reis doorheen de fiscale basisbeginselen, Brugge, die Keure, 2011, 130.
146 Artikel 11 van de Bijzondere Financieringswet bepaalt dat “onder voorbehoud van de bij deze wet bepaalde gevallen de gemeenschappen en gewesten niet
gemachtigd [zijn] belastingen te heffen op de materies waarop een bij deze wet bedoelde belasting wordt geheven, met uitzondering van de in artikel 3, eerste lid,
10°, 11° en 12° bedoelde belastingen”.
Artikel 1 van de wet van 23 januari 1989 betreffende de in artikel 110, §§ 1 en 2, van de Grondwet bedoelde belastingbevoegdheid bepaalt dat: “In de gevallen die
niet voorzien zijn in artikel 11 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, zijn de (Gemeenschaps- en Gewestparlementen) niet gemachtigd om belastingen te heffen op de materies die het voorwerp uitmaken van een belasting door de Staat, noch opcentiemen te heffen op belastingen en heffingen ten voordele van de Staat, noch kortingen hierop toe te staan (behalve op minerale olie, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations).”
147 K 88-89, 635/1, 60; B 94-95, A-351/1. In dezelfde zin: Arbitrahof 21 januari 1998, nr. 4/98, B.7.1.
148 GwH 21 januari 1998, nr. 4/98, B.7.1.; GwH 5 juli 2000, nr. 84/2000, B.11.10; GwH 4 maart 2008, nr. 44/2008, overweging B.6.
149 Zie: GwH 30 oktober 2013, nr. 141/2013, B.14.3. Zie ook Arbitragehof 21 januari 1998, nr. 4/98; Arbitragehof 5 juli 2000, nr. 86/2000. Zie ook: M. Bourgeois, “La
matière imposable des impôts régionaux selon la jurisprudence de la Cour Constitutionelle: commentaire critique des arrêts n°58/2006 du 26 avril 2006 et n°
93/2014 du 19 juin 2014” in Liber Amicorum Maurice Eloy, Anthemis, Limal, 2014, 629-661.
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Het non bis in idem-beginsel wordt in beginsel enkel miskend wanneer de dubbele belasting uitgaat van
dezelfde overheid.150 In de oudere rechtsleer wordt het element ‘eenzelfde overheid’ niet vermeld. Deze
bijkomende voorwaarde om van een schending van het non bis in idem-beginsel te kunnen spreken,
komt echter duidelijk aan bod in de rechtspraak waarin wordt gesteld “dat het in de regel niet verboden
is dat eenzelfde belastingplichtige voor eenzelfde feit door verschillende overheden wordt belast”.151
Algemeen wordt aangenomen dat dit element wijst op ‘het juiste en bevoegde orgaan’.152 Zoals hierna
wordt gezien, bepaalt de wetgever sinds 1989 meer algemeen dat de gewesten en de gemeenschappen
in beginsel geen materies kunnen belasten die de federale overheid al belast (zie hierover ook
4.2.1.iii)).153
Op basis van de bovenstaande begripsomschrijving kan alvast verdedigd worden dat in de mate dat het
non bis in idem-beginsel verwijst naar een zelfde ‘belasting’ of een belasting met eenzelfde doel/aard,
een schending van dit beginsel weinig waarschijnlijk is indien de wegenheffing de vorm zou aannemen
van een retributie die er louter op gericht zou zijn een bepaalde prestatie te vergoeden (waardoor deze
naar doelstelling en aard in beginsel dus verschillend is van een bestaande belasting). De kwalificatie die
de overheid zelf toekent aan een bepaalde heffing is evenwel niet bindend. Het staat de rechter vrij om
de juiste aard van de heffing te bepalen (zie infra).154
Voor alle duidelijkheid gaan we in de hiernavolgende analyse uit van een toetsing aan het non bis in
idem-beginsel van de wegenheffing in de vorm van een belasting.
(ii)

Algemeen rechtsbeginsel?

Het non bis in idem-beginsel is niet in de Grondwet geformuleerd. Dit beginsel wordt in geen enkele
wettelijke bepaling uitdrukkelijk en algemeen verbindend omschreven en opgelegd in de fiscale regelgeving.155 Het Hof van Cassatie heeft aanvankelijk gesteld dat het beginsel niet kwalificeert als een algemeen rechtsbeginsel.156 Toch moet worden vastgesteld dat de fiscale rechtspraak (zelfs op het niveau
van het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en de Raad van State) niet eenduidig is over de vraag
of het non bis in idem-beginsel dient te worden erkend als een afdwingbaar algemeen rechtsbeginsel.157
Het non bis in idem-beginsel is (minstens)158 een richtsnoer voor de wetgever, die aansluiting vindt bij
het principe van billijkheid.159 Geen tweemaal uitvoering van dezelfde verbintenis kan worden gevorderd.160 De samenloop van identieke of gelijkaardige belastingen moet worden voorkomen.161
Niettegenstaande het voorgaande moet erop worden gewezen dat het non bis in idem-beginsel in bepaalde omstandigheden via een combinatie met andere grondwettelijke rechten of algemene rechtsbeginselen kan worden afgedwongen, zoals het gelijkheidsbeginsel of het evenredigheidsbeginsel. Een
schending van het gelijkheidsbeginsel doet zich voor wanneer de dubbele heffing het gevolg is van be150

Zie: P. Gabriël, Een reis doorheen de fiscale basisbeginselen, Brugge, die Keure, 2011, 138.
Cass. 16 oktober 1997, RW 1998-1999, 464, met noot E. Van Doornen. Zie ook: RvS 16 maart 2000, nr. 85.916, www.raadvst-consetat.be; RvS 24 juni 2004,
www.raadvst-consetat.be.
152 M. De Jonckheere, De gemeentelijke belastingbevoegdheid: Fiscaal-juridische aspecten, Brugge, die Keure, 1996, 267-274; P. Gabriël, Een reis doorheen de fiscale
basisbeginselen, Brugge, die Keure, 2011, 138.
153 Artikel 11 van de Bijzondere Financieringswet en artikel 1 van de Wet van 23 januari 1989 betreffende de in artikel 110, §§ 1 en 2, van de Grondwet.
154 Cass. 12 juli 1841, I, 289; Cass. 12 maart 1877, Pas. 1877, I, 143; Cass. 8 december 1879, Pas. 1880, I, 30; Cass. 17 december 1968, Arr.Cass. 1969, 385; Adv.RvS 7
mei 1956, Gedr.St. Senaat 1956-57, nr. 244, 13. Zie ook: M. Maus, “Verplichte herstelproeven voor de parkeerheffing? Het verhaal van kleine bedragen en grote
principes”, LRB 2008, 157; R. Andersen, “La notion de ‘redevances’, spécialement au regard de l’article 113 de la Constitution” in Liber Amicorum Krings, Brussel,
Story-Scientia, 1991, 948.
155 L. De Meyere en C. Van Houtte, “Het ‘non bis in idem’-beginsel: nee, geen twee keer” in M. De Jonckheere (ed.), Jaarboek lokale en regionale belastingen 20062007, Brugge, die Keure, 2007, 70.
156 Cass. 30 november 1950, Pas. 1951, I, 191; Cass. 22 mei 1987, FJF, No. 1988, 200. Zie ook: RvS 14 maart 2000, nr. 85.916; RvS 2 oktober 2001, nr. 99.385; RvS 24
mei 2002, nr. 106.994; RvS 24 juni 2004, nr. 132.983, FJF, No. 2004, 917. In dezelfde zin: A. Tiberghien, Inleiding tot het Belgisch fiscaal recht. Grondslagen, Deurne,
Kluwer, 1986, 79; S. Van Crombrugge, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2005, 47.
157 A. Van de Vijver, Een verkenning van de grondslagen van het Ne Bis in Idem-beginsel in het Belgisch belastingrecht, Gent, Larcier, 2015, 189 en de daar geanalyseerde rechtspraak.
Rechtspraak die het non bis in idem-beginsel als algemeen rechtsbeginsel erkend: Cass. 4 februari 1931, Arr.Cass. 1931, 54; Cass. 5 november 1906, Pas. 1907, I, 35;
Cass. 16 oktober 1997, RW 1998-1999, 466, besproken door M. De Jonckheere, De gemeentelijke belastingbevoegdheid: Fiscaal-juridische aspecten, Brugge, die
Keure, 1996, 236; Cass. 13 december 1915, Pas. 1915, 212; Cass. 16 oktober 1997, FJF, No. 1997, 519, RW 1998-1999, 464.
158 Antwerpen 31 mei 1994, FJF, No. 1994/25.
159 S. Van Crombrugge, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Gent, Biblo, 2009, 52-54; J. Van Houtte, Beginselen van het Belgisch belastingrecht, Gent, StoryScientia, 1966, 147-148; M. De Jonckheere, Handboek lokale en regionale belastingen – Deel 1. Lokaal, Brugge, die Keure, 2015, 130-131; E. Van Dooren, “De regel
“non bis in idem” als algemeen rechtsbeginsel inzake lokale fiscaliteit”, noot onder Cass. 16 oktober 1997, RW 1998-1999, 465. Zie ook: P. Gabriël, Een reis doorheen
de fiscale basisbeginselen, Brugge, die Keure, 2011, 122. Zie ook: Rb. Brussel 13 februari 1981, Rec.Gén.enr.not. 1983, nr. 22851, 81; Antwerpen 31 mei 1994, FJF,
No. 1994/125.
160 P. Gabriël, Een reis doorheen de fiscale basisbeginselen, Brugge, die Keure, 2011, 124.
161 A. Van de Vijver, “Ne bis in idem in het Belgisch belastingrecht: rechtsspreuk of algemeen rechtsbeginsel?”, RW 2014-2015, nr. 30, 1176.
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lastingen met eenzelfde doel, of van de verschillende oorzaken van eisbaarheid voorzien in eenzelfde
regeling.162 Conform het evenredigheidsbeginsel moet de inbreuk op een grondrecht (bijv. beginsel van
de onschendbaarheid van het eigendomsrecht) in een redelijke verhouding (billijk evenwicht) staan tot
het nagestreefde doel.163 De afbreuk aan het gelijkheidsbeginsel en het eigendomsrecht lijkt ons verantwoord te kunnen worden door de vooropgestelde doelstellingen, zoals bijvoorbeeld de gebruiker
laten betalen volgens gebruik (‘de vervuiler betaalt’), de congestie doen dalen en/of externe kosten
internaliseren.
(iii)

Wettelijke erkenning van het non bis in idem-beginsel

Er bestaan diverse wettelijke bepalingen ter vermijding van dubbele belasting, doch telkenmale in zeer
specifieke en welomschreven gevallen.
In het bijzonder dient te worden stilgestaan bij de bijzondere plaats die het beginsel inneemt in de regeling van de regionale fiscale bevoegdheden. Uit een nadere analyse van de Bijzondere Financieringswet
kan worden afgeleid dat de (bijzondere) wetgever minstens een zwaar gewicht toekent aan dit beginsel.
Meer in het bijzonder dient er in deze verwezen te worden naar artikelen 1ter van de Bijzondere Financieringswet, artikel 11 van de Bijzondere Financieringswet, en artikel 1 van de Wet van 23 januari 1989
betreffende de in artikel 110, §§ 1 en 2, van de Grondwet bedoelde belastingsbevoegdheid.

(A)

Artikel 1ter van de Bijzondere Financieringswet

Artikel 1ter van de Bijzondere Financieringswet bepaalt:
“De uitoefening van de fiscale bevoegdheden van de gewesten als bedoeld in deze wet gebeurt met naleving van […]
2° de vermijding van dubbele belasting; […]
Bij een door een overheid gegrond geacht verzoek van een belastingplichtige houdende vermijding van
dubbele belasting treedt die overheid in overleg met de andere betrokken overheden teneinde de belastingheffing die strijdig is met het in het eerste lid, 2°, vermelde principe ongedaan te maken. […]”

Uit deze bepaling volgt uitdrukkelijk dat de gewesten de fiscale bevoegdheden bedoeld in de wet moeten uitoefenen met inachtneming van het principe van vermijding van dubbele belasting. Deze bepaling
werd ingevoerd bij de vijfde staatshervorming (2001). In de voorbereidende werken benadrukte de bijzondere wetgever dat deze bepaling betrekking heeft op het voorkomen van dubbele belastingen tussen
de gewesten onderling (horizontale dubbele belasting).164 In de rechtsleer wordt aangenomen dat het
non bis in idem-beginsel uitdrukkelijk geldt ten aanzien van de gewesten (en de gemeenschappen), en
dat zij bijgevolg geen belastingen mogen heffen op materies die reeds het voorwerp uitmaken van een
federale belasting.165 Met de zesde staatshervorming (2014) werd dit beginsel van verbod van dubbele
belasting in artikel 1ter naast een aantal grondwettelijke beginselen geplaatst, namelijk het beginsel van
deloyale fiscale concurrentie166 en het beginsel van de Belgische EMU.167 Daarmee bevestigt de bijzondere wetgever het zware gewicht van het non bis in idem-beginsel.168

162

M. De Jonckheere, Handboek lokale en regionale belastingen – Deel 1. Lokaal, Brugge, die Keure, 2015, 130.
In dit verband Y. Haeck, “Artikel 1 Eerste protocol. Recht op bescherming van eigendom” in J. Vande Lanotte en Y. Haeck (eds.), Handboek EVRM, AntwerpenOxford, Intersentia, 2004, 364; H. Coremans en M. Van Damme, Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, Brugge, die Keure, 2001, 96.
164 MvT bij het ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, Parl.St.
Kamer 2000-01, nr. 50K1183/001, 10-13.
Een verzoek houdende vermijding van dubbele belasting moet worden ingediend bij een gewest. Dit gewest moet dan met het andere gewest overleggen om de
dubbele belasting ongedaan te maken.
165 P. Gabriël, Een reis doorheen de fiscale basisbeginselen, Brugge, die Keure, 2011, 125.
166 Wat het beginsel van de deloyale fiscale concurrentie betreft, kan verwezen worden naar het grondwettelijk beginsel van de federale loyaliteit in artikel 143, § 1
Grondwet. In bepaalde rechtsleer wordt toegelicht dat de federale loyauteit wordt geschonden, wanneer ingevolge het doen of laten van een federale overheid of
een deelstaat, de belangen van een andere overheid worden geschaad. Het betekent meer dan de loutere uitoefening van de bevoegdheden; nl. het geeft aan in
welke geest dat moet geschieden (GwH 30 juni 2004, nr. 119/2004, B.3.2., met verwijzing naar Parl.St. Senaat 1991-1992, nr. 100-29/2). De verschillende overheden
moeten bij de uitoefening van hun bevoegdheden het evenredigheidsbeginsel in acht nemen, door de uitoefening van de bevoegdheden van de andere overheden
niet onmogelijk of overdreven moeilijk te maken. Bepaalde rechtsleer neemt aan dat het redelijkheids- en evenredigheidsbeginsel een actieve verplichting tot
samenwerking omvat. GwH 30 maart 2010, nr. 31/2010, overweging B.13. Zie ook J. Vanpraet, De latente staatshervorming, Brugge, die Keure, 2011, 171; P. Popelier, Procederen voor het Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Intersentia, 2007, 93-94; Y. Peeters, De plaats van samenwerkingsverbanden in het constitutioneel kader.
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In de Bijzondere Financieringswet wordt een overleg voorzien over het voorkomen van dubbele belasting.169 Het overleg met de andere gewesten moet leiden tot het ongedaan maken van de dubbele belasting.170 Een verzoek voor onderling overleg kan worden ingediend bij een ‘overheid’. Daarmee wordt
zowel de federale overheid als de gewestelijke overheden bedoeld.171
Het Grondwettelijk Hof heeft inmiddels echter expliciet geoordeeld dat artikel 1ter van de Bijzondere
Financieringswet enkel geldt voor de uitoefening van de fiscale bevoegdheden van de gewesten in de
Bijzondere Financieringswet.172 Dit artikel geldt dus niet voor de uitoefening van hun eigen fiscale bevoegdheid ingevolge artikel 170, § 2 van de Grondwet.
Verder heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat artikel 1ter van de Bijzondere Financieringswet op
dit punt aldus niet geformuleerd is als een door de belastingplichtige rechtstreeks afdwingbare resultaatsverbintenis in de zin van een algemeen verbod van dubbele belasting ingevoerd voor materies die
de gewesten zelf al belasten. Desalniettemin bevestigt de bijzondere wetgever met artikel 1ter van de
Bijzondere Financieringswet opnieuw het zware gewicht dat toekomt aan het non bis in idem-beginsel.
Indien het verzoek van een belastingplichtige houdende vermijding van dubbele belasting door een
overheid (gewest/federale overheid) gegrond wordt bevonden, dient die overheid in overleg te treden
met de andere betrokken overheden teneinde de dubbele belastingheffing ongedaan te maken. Uit
artikel 1ter, tweede lid, van de bijzondere Financieringswet kan worden afgeleid dat als wordt vastgesteld dat er sprake is van dubbele belasting, de betrokken overheden de plicht hebben om dit ongedaan
te maken.

(B)

Artikel 11 van de Bijzondere Financieringswet

Artikel 11 van de Bijzondere Financieringswet (ingevoerd bij wet van 13 juli 2001) bepaalt:
“Onder voorbehoud van de bij deze wet bepaalde gevallen zijn de Gemeenschappen en de Gewesten niet
gemachtigd belastingen te heffen op de materies waarop een bij deze wet bedoelde belasting wordt geheven [met uitzondering van de in artikel 3, eerste lid, 10°, 11° en 12° bedoelde belastingen].”

Deze bepaling bevat een bijzondere toepassing van het non bis in idem-beginsel in die zin dat het bepaalt dat de gemeenschappen en de gewesten geen belastingen mogen heffen op materies waarop
reeds een belasting wordt geheven die in de Bijzondere Financieringswet wordt besproken, met uitzondering van de bevoegdheid die hen uitdrukkelijk in die wet is toegekend. Met de bijzondere wet van 26
december 2013173 werd aan artikel 11 van de Bijzondere Financieringswet een uitzondering op het heffingsverbod toegevoegd “voor de belastingen bedoeld in artikel 3, eerste lid, 10° en 11° […]174”. Concreet
wordt hiermee voor de gewesten het verbod geschrapt om (eigenlijke) belastingen te heffen op de materies onderworpen aan de verkeersbelasting en aan de belasting op inverkeerstelling.175 Met andere
woorden, er wordt een uitdrukkelijke uitzondering gemaakt voor de verkeersbelasting op autovoertuigen, de belasting op inverkeerstelling (en voorheen het eurovignet).176 Deze uitzondering betekent dat
het aldus toegestaan is om op dezelfde materie nog een bijkomende heffing in te voeren, maar dit impliceert o.i. geen complete vrijgeleide voor een dubbele belasting. Immers, zoals hierboven werd toegelicht, is het in beginsel mogelijk om een zelfde materie een tweede maal te belasten zonder schending
Wat we zelf doen, hoeven we niet alleen te doen, proefschrift, Universiteit Antwerpen, 2014, 128-148. Zie ook: A. Van de Vijver, Een verkenning van de grondslagen
van het Ne Bis in Idem-beginsel in het Belgisch belastingrecht, Gent, Larcier, 2015, 360 en volgende.
167 A. Van de Vijver, Een verkenning van de grondslagen van het Ne Bis in Idem-beginsel in het Belgisch belastingrecht, Gent, Larcier, 2015, 306.
168 A. Van de Vijver, Een verkenning van de grondslagen van het Ne Bis in Idem-beginsel in het Belgisch belastingrecht, Gent, Larcier, 2015, 307.
169 Art. 1ter, lid 2 van de Bijzondere Financieringswet.
170 Verslag over het ontwerp van bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, Parl.St. Senaat 2012-2014, nr. 5-2369/3, 87.
171 B. Peeters en N. Plets, “Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Nieuwe perspectieven voor de gewesten eens de gordiaanse bevoegdheidsknoop is
ontward”, AFT 2014, afl. 4, 21.
172 GwH 1 maart 2018, nr. 25/2018, 6580 en 6582, te raadplegen op http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-025n.pdf (laatst geraadpleegd op 20 februari
2019).
173 Bijzondere Wet van 26 december 2013, BS 31 december 2013.
174 Voorheen werd ook een uitzondering bepaald voor het eurovignet (artikel 3, eerste lid 1, 12° Bijzondere Financieringswet). Met de Bijzondere Wet van 26
december 2013 werd het eurovignet opgeheven.
175 Parl.St. Senaat 2013-14, nr. 5-2354/1, 4.
176 Artikel 11 BFW luidt als volgt: “Onder voorbehoud van de bij deze wet bepaalde gevallen zijn de Gemeenschappen en de Gewesten niet gemachtigd belastingen te
heffen op de materies waarop een bij deze wet bedoelde belasting wordt geheven, met uitzondering van de in artikel 3, eerste lid, 10°, en 11° […]bedoelde belastingen”.
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van het non bis in idem-beginsel indien het belastingen van een verschillende aard of met ongelijke
doelstellingen betreft. Het is dan ook mogelijk om middels deze uitzondering een toestemming te geven
om een zelfde materie een tweede maal te belasten zonder daardoor het voornoemde beginsel volledig
buiten spel te zetten. Terzijde kan hierbij nog worden opgemerkt dat de uitzondering in fine van artikel
11 werd toegevoegd naar aanleiding van de invoering van de kilometerheffing in 2016.177 Daarbij overwoog de wetgever uitdrukkelijk dat deze kilometerheffing geen dubbele belasting uitmaakte ten aanzien
van de bestaande verkeersbelastingen, maar dat er om discussies te vermijden dan toch beter een uitzondering werd toegevoegd aan artikel 11 van de Bijzondere Financieringswet. De wijziging zou er louter
toe strekken de rechtszekerheid te waarborgen.178

(C)

Artikel 1 van de Wet van 23 januari 1989

Artikel 1 van de Wet van 23 januari 1989 betreffende de in artikel 110, §§ 1 en 2, van de Grondwet bedoelde belastingsbevoegdheid179 (ook gekend als de non bis in idem-wet) bepaalt:
“In de gevallen die niet voorzien zijn in artikel 11 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de
financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, zijn de (Gemeenschaps- en Gewestparlementen)
niet gemachtigd om belastingen te heffen op de materies die het voorwerp uitmaken van een belasting
door de Staat, noch opcentiemen te heffen op belastingen en heffingen ten voordele van de Staat, noch
kortingen hierop toe te staan (behalve op minerale olie, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van
13 december 2002 betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations).”

Met deze bepaling heeft de nationale wetgever het non bis in idem-beginsel ingevoerd in de zin dat de
gemeenschappen en gewesten niet bevoegd zijn om belastingen te heffen op materies die al door een
federale belasting zijn getroffen en om opcentiemen op federale belastingen te heffen.180 De federale
wetgever heeft de bevoegdheid om uitzonderingen te bepalen op de belastingbevoegdheden van de
andere overheden en zich belastbare materies voor te behouden.181 Alleen materies die niet belast zijn
door de federale staat, zijn met andere woorden belastbaar voor de deelstaten (buiten de gevallen
waarin is voorzien in artikel 11 van de Bijzondere Financieringswet). Ingevolge dit cumulatieverbod kan
het Vlaamse Gewest de in principe onbegrensde belastingbevoegdheid in beginsel slechts uitoefenen op
materies die niet, nog niet of niet meer aan een federale belasting onderworpen zijn.182 De vraag is bijgevolg wanneer een ‘materie’ al het voorwerp is van een federale belasting.
(iv)

Tussenbesluit

Uit de bovenstaande analyse kan worden besloten dat de voorwaarden in de wettelijke bepalingen
waaronder de wetgever voorkoming van dubbele belasting verleent, niet coherent zijn. Om dubbele
belasting te voorkomen, bepaalt de wetgever in artikel 11 van de Wet van 23 januari 1989 expliciet dat
de gewesten in beginsel geen materies kunnen belasten die de federale Staat al belast. De (bijzondere)
wetgever heeft evenwel voor de gewesten geen dergelijk algemeen verbod van dubbele belasting ingevoerd voor materies die de gewesten zelf al belasten. Niettemin bevestigt de bijzondere wetgever dat
aan het non bis in idem-beginsel een zwaar gewicht toekomt. Artikel 1ter van de Bijzondere Financie177

Art. 6, 2° van de Bijzondere wet van 26 december 2013 houdende wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 16
januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en opheffing van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag
inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van
het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, ingevolge de invoering van de
kilometerheffing, BS 31 december 2013.
178 MvT bij het ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 16 januari 1989
betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en opheffing van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de
heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een
Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, ingevolge de invoering van de kilometerheffing, Kamer 2013-2014, 5-2354/1, 4.
179 BS 24 januari 1989, gewijzigd door de wet van 27 maart 2006 tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in art. 78 van de
Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten, BS 11 april 2006, 19.842.
180 Artikel 1 van de Wet van 23 januari 1989 betreffende de in artikel 110, §§ 1 en 2, van de Grondwet bedoelde belastingsbevoegdheid.
181 Hand. Kamer 1979-80, 22 juli 1980, 2707.
182 Parl.St. Senaat, 1988-1989, nr. 562/2, 138 en 160; Hand., Senaat 1988-1989, 16 januari 1989, nr. 50, 1524.
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ringswet bepaalt expliciet dat de gewesten de fiscale bevoegdheden als bedoeld in de Bijzondere Financieringswet moeten uitoefenen met inachtneming van het principe van vermijding van dubbele belasting. Artikel 11 van de Bijzondere Financieringswet bevat opnieuw een algemene bepaling met een verbod op dubbele belasting, maar daar wordt er voorzien in een aantal uitzonderingen (voor de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeersstelling). Ook de beginselen die pleiten voor een rationeel
georganiseerde staatsstructuur (o.m. economische en monetaire unie, federale loyauteit)183 verantwoorden de toepassing van het non bis in idem-beginsel .184
Het non bis in idem-beginsel moet (minstens) als een door de billijkheid ingegeven richtsnoer voor de
wetgever worden beschouwd. De opzet van de analyse is dat het Vlaamse Gewest bij de vormgeving van
de wegenheffing zoveel mogelijk het non bis in idem-beginsel in acht moet nemen, zodat de samenloop
van identieke of gelijkaardige belastingen wordt voorkomen. Een wegenheffing vertoont in wezen minstens de facto een overlap met de bestaande autofiscaliteit. Hierna wordt onderzocht of, en in hoeverre,
een schending van het non bis in idem-beginsel bij de invoering van de wegenheffing naast de bestaande
autofiscaliteit kan worden aangevoerd.

5.2.2 Bestaande belastingen op de autovoertuigen en wegenheffing: een mogelijke dubbele
belasting
De vraag is vooreerst of de wegenheffing kan ingevoerd worden met het huidige systeem van de bestaande belastingen op de autovoertuigen, namelijk de eenmalige belasting op de inverkeerstelling
(BIV), de jaarlijkse verkeersbelasting voor het gebruik van de openbare weg (jaarlijkse verkeersbelasting)
en de aanvullende verkeersbelasting (hierna gezamenlijk en vereenvoudigd ook “bestaande belastingen
op de autovoertuigen” genoemd). Zowel de BIV als de jaarlijkse verkeersbelasting (en de aanvullende
verkeersbelasting) zijn gewestbelastingen.185
(i)

Bestaande belastingen op de autovoertuigen

(A)

Belasting op de inverkeerstelling

De eenmalige ‘belasting op de inverkeerstelling’ (BIV) wordt geheven op wegvoertuigen186, luchtvaartuigen of boten die op de openbare weg in verkeer worden gesteld of gebruikt in België (belastbare materie/voorwerp).187 De BIV is verschuldigd op het ogenblik van de eerste ingebruikstelling op de openbare
weg in België van een wegvoertuig.188 De wegvoertuigen worden geacht in het verkeer te zijn gesteld als
ze ingeschreven zijn of moeten zijn in het Repertorium van de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen
(DIV).189 Door de inschrijving in het Repertorium van de DIV ontstaat er een onweerlegbaar vermoeden
dat het voertuig op de openbare weg in gebruik is genomen.190 Dat de belasting verschuldigd is zelfs
wanneer wordt aangetoond dat het voertuig niet op de openbare weg in gebruik is genomen, is niet
strijdig met de grondwet.191
De belastingplichtige van de BIV is de natuurlijke of rechtspersoon die op het inschrijvingsbewijs van het
voertuig vermeld is of op de vlaggenbrief. De BIV is door één welbepaalde persoon verschuldigd wanneer het voertuig voor de eerste maal in het verkeer wordt gesteld op de openbare weg, of op het
ogenblik van een eerste gebruik van een luchtvaartuig of van een boot en dit ongeacht de duur van de
inschrijving.192

183

Zie hierover de analyse in onderdeel 5.2.2.ii)C).
A. Van de Vijver, “Ne bis in idem in het Belgisch belastingrecht: rechtsspreuk of algemeen rechtsbeginsel?”, RW 2014-2015, nr. 30, 1176.
Bijzondere wet 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, BS 17 januari 1989.
186 Hieronder zijn niet begrepen: lichte vrachtauto’s, vrachtauto’s, autobussen of autocars: F. Soetaert, “De belasting op de inverkeerstelling” in W. Maeckelbergh
(ed.), Fiscaal praktijkboek ’94-’95 directe belastingen, Diegen, Ced.Samsom, 1994, 388.
187 Wet van 1 juni 1992, BS 1 juni 1992. Zie: circulaire van 14 september 1994, Bull.Bel. afl. 743, 3025.
188 Artikel 2.3.2.0.1., §1, eerste lid VCF.
189 Artikel 2.3.2.0.1., §1, tweede lid VCF.
190 Artikel 2.3.2.0.1., §1 VCF.
191 Art. 2.3.2.0.1., § 1 VCF. GwH 12 februari 2009, www.monKEY.be, nr. 09/0066.
192 Art. 2.3.2.0.1., § 1 VCF.
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De heffingsgrondslag is het vermogen van de motor uitgedrukt hetzij in fiscale paardenkracht, hetzij in
kilowatt193, desgevallend wordt rekening gehouden met de milieukenmerken.194 Daarenboven kan verwezen worden naar de artikelen 2.3.4.1.1. e.v. VCF (aanslagvoet), art. 2.3.5.0.1. VCF (verminderingen).
De volgende voertuigen zijn van de BIV vrijgesteld:
1. De luchtvaartuigen en de boten die uitsluitend worden gebruikt voor een openbare dienst van
de Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van
gemeenten of de gemeenten;195
2. De voertuigen uitsluitend gebruikt voor het vervoer van zieke of gewonde personen en indien
het wegvoertuigen betreft ingeschreven als ‘ziekenauto’;196
3. De voertuigen als persoonlijk vervoermiddel gebruikt door:197
- De militaire of burgerlijke grootoorlogsinvaliden die een invaliditeitspensioen van ten minste 60% genieten;
- De personen die volledig blind zijn, volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of wier
bovenste ledematen geamputeerd zijn en de personen die aangetast zijn door een blijvende
invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en ten minste 50%
bedraagt. 198
In het Vlaamse Gewest wordt evenmin belasting geheven op voertuigen die uitsluitend aangedreven
worden door een elektrische motor of waterstof.199
Tot 31 december 2020 wordt in het Vlaamse Gewest geen belasting geheven op:
1. Voertuigen waarvan het belastbaar vermogen 11 fiscale paardekracht niet te boven gaat en
waarvan de motor, ook al is het maar gedeeltelijk of tijdelijk, aangedreven wordt met aardgas;
en
2. Plug-in hybride voertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 50 gram per kilometer.200

(B)

Verkeersbelasting
I.

Jaarlijkse verkeersbelasting

Beginselen
De ‘verkeersbelasting’ wordt jaarlijks geheven op de stoom- of motorvoertuigen201 dienende hetzij tot
het vervoer van personen, hetzij tot het vervoer van goederen of van om het even welke voorwerpen
over de wegen (belastbare materie/voorwerp).202 Hieruit volgt dat alle stoom- en/of motorvoertuigen
dienend tot personenvervoer belastbaar zijn, waar het vervoer ook plaatsvindt (te land, te water of in de
lucht). Ook stoom- en/of motorvoertuigen aangewend voor goederenvervoer zijn onderworpen aan de
belasting, doch deze zijn – in tegenstelling tot het personenvervoer – slechts belastbaar als het vervoer
plaatsvindt over de weg (met uitsluiting dus van voertuigen voor goederenvervoer in de lucht of te water). De belasting is evenwel slechts verschuldigd voor zover de voertuigen gebruikt worden voor vervoer. Zelfrijdende werktuigmachines, zijnde machines die zich op eigen kracht verplaatsen, doch niet
193

Artikel 2.3.3.0.1., § 1 VCF.
Artikel 2.3.3.0.1., § 2 VCF
195 Art. 2.3.6.0.1., § 1, 1° VCF.
196 Art. 2.3.6.0.1., § 1, 2° VCF.
197 Art. 2.3.6.0.1., § 1, 3° VCF.
198 Volgens het Grondwettelijk Hof doet de vrijstelling voorbehouden aan deze laatste categorie van belastingplichtigen, terwijl andere vormen van invaliditeit
(aandoeningen van het hart, de longen, de ruggengraat, de hersenen of van andere organen) niet vallen onder de vrijstelling, hoewel deze eveneens de mobiliteit
van de belastingplichtige ernstig aantasten, geen afbreuk aan het gelijkheidsbeginsel. Zie: GwH 17 september 2009, nr. 145/2009, FJF, No. 2010/145.
199 Art. 2.3.6.0.2. VCF.
200 Art. 2.3.6.0.3. VCF.
201 Onder stoom- of motorvoertuigen wordt in het algemeen verstaan alle stoom- of motorvervoermiddelen tot voortbeweging, alsmede hun aanhangwagens en
opleggers. Zie art. 1.1.0.0.2., lid 3, 1° VCF.
202 Artikel 2.2.1.0.1. VCF. Zie ook Antwerpen 5 oktober 1991, FJF, No. 93/75 en Antwerpen 10 oktober 1994, FJF, No. 95/74.
De belastbare grondslag wordt bepaald op grond van het vermogen van de motor, de cilinderinhoud van de motor voor de motorfietsen en de maximaal toegelaten
massa (MTM) van het voertuig (art. 2.2.3.0.1. VCF).
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geschikt zijn voor transport van personen of goederen, zoals bulldozers, ladderwagens, teermachines,
dorsmachines, … vallen derhalve niet onder het toepassingsgebied van deze belasting.203
De belastingplichtige van de verkeersbelasting is eenieder die stoom- of motorvoertuigen aanwendt tot
eigen gebruik of ze exploiteert, hetzij als hij er de eigendom of het persoonlijk bezit van heeft, hetzij als
hij door huur of andere overeenkomst, bestendig of gewoonlijk daarover beschikt.204 Het is voldoende
dat de bestuurder persoonlijk over het voertuig kan beschikken.205 Het bezit veronderstelt de intentie
om voor eigen rekening te handelen als houder van een recht, ongeacht of dit een eigendomsrecht of
een ander zakelijk recht is.206 Een persoon die een testrit maakt met een voertuig in de omgeving van
een automarkt kan niet als belastingschuldige van de verkeersbelasting worden aangemerkt.207
De heffing van de jaarlijkse verkeersbelasting hangt af van de aard van het voertuig.208 Voertuigen worden in twee grote categorieën gesplitst: de geautomatiseerde en de niet-geautomatiseerde voertuigen.209
1) De eerste categorie, de zogenoemde geautomatiseerde voertuigen, zijn personenauto’s, auto’s voor
dubbel gebruik, trage auto’s voor dubbel gebruik, minibussen, ziekenauto’s, motorfietsen, motorfietsen-driewielers, motorfietsen-vierwielers, lichte vrachtauto’s, trage lichte vrachtauto’s,
bootaanhangwagens, kampeeraanhangwagens, kampeerauto’s, aanhangwagens en opleggers met
een maximaal toegelaten massa tot 3.500 kg.210 De belastingschuld ontstaat door de inschrijving van
deze voertuigen in het repertorium van de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen.211 De
verkeersbelasting is eveneens verschuldigd op alle voertuigen waarvoor de inschrijving bij de DIV
verplicht is.212 In principe is een voertuig slechts onderworpen aan de verkeersbelasting wanneer
het zich op het rijksgebied op de openbare weg beweegt, ongeacht of deze weg al dan niet privaat
domein is.213
De voertuigen worden evenwel geacht op de openbare weg in gebruik te zijn genomen zolang zij in
het repertorium van de DIV zijn ingeschreven of het moeten zijn.214 Door dit onweerlegbaar vermoeden van gebruik op de openbare weg van zodra het voertuig is ingeschreven (vermoeden juris
et de jure) wordt automatisch de verkeersbelasting verschuldigd. De verkeersbelasting blijft aldus
verschuldigd zelfs wanneer het voertuig in een ander EU-land is ingeschreven,215 wanneer het voertuig omwille van een defect (tijdelijk) niet werd gebruikt, wanneer het voertuig volledig is verloren
gegaan of wanneer het voertuig per vergissing op naam van de belastingplichtige werd ingeschreven.216
De verkeersbelasting is enkel niet meer verschuldigd wanneer de belastingplichtige het bewijs levert
dat de nummerplaat werd teruggezonden (of onvrijwillig is kwijtgeraakt) met het oog op de schrapping uit het repertorium van de DIV.217 De schrapping van de inschrijving van een personenwagen
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Cass. 12 januari 2001, www.monKEY.be, nr. C 01/2422.
Artikel 2.2.2.0.1.§ 1 VCF. Zie ook Rb. Bergen 7 september 2010.
Rb. Namen 4 november 2015, RGCF 2016, afl. 1-2, 130. Het feit dat de bestuurder van het voertuig niet de eigenaar ervan is en dat het voertuig hem niet ter
beschikking werd gesteld op grond van een huurcontract is daarbij irrelevant.
206 Tiberghien, Handboek fiscaal recht 2018-2019, Mechelen, Kluwer, 2018, 1185.
207 Bergen 12 april 2013, FJF, No. 2014/60.
208 M. Zagheden, Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, Mechelen, Kluwer, 2018, 5.
209 Vloeit impliciet voort uit de samenhang van de wetsartikelen.
210 Art. 2.2.2.0.1., § 2, lid 1 VCF.
211 Art. 2.2.2.0.1., § 2, lid 1 VCF. In dit verband: HvJ 2 oktober 2003, C-232/01, Hans van Lent, Act.Fisc. 2003, afl. 15, 1.
Een inmiddels afgeschafte bepaling (cf. art. 3 KB 19 december 1953) stelde dat enkel de eigenaar zijn voertuig kon inschrijven bij de DIV. Het HvJ is van oordeel dat
dergelijke regeling het vrij verkeer van personen schendt omdat een Belgische rijksinwoner hierdoor in België werd verhinderd gebruik te maken van een voertuig
dat hem ter beschikking werd gesteld door zijn in het buitenland gevestigde werkgever. Deze regeling is intussen gewijzigd door het KB van 21 juli 2001. Zie ook:
Circ.nr. 21/2003 (AINV 3/2003 – IR/IV/7.014 – ET102.201), 31 juli 2003.
212 Luik 17 april 2013, FJF, No. 2013/300.
Indien een voertuig dat in eigendom is van een Luxemburgse leasingmaatschappij en dat ook in Luxemburg werd ingeschreven hoofdzakelijk in België wordt gebruikt, is in België verkeersbelasting verschuldigd.
213 Antwerpen 26 april 1976, Bull.Bel. afl. 555, 1930; Cass. 14 september 1978, JT 1978, 707.
214 Art. 2.2.2.0.1., § 2 VCF. Art. 11 van de wet van 25 januari 1999, BS 19 februari 1999 en art. 110 van de wet van 8 april 2002, BS 12 april 2002; Rb. Hasselt 22
februari 2006, TFR 2006, afl. 308.
215 Brussel 29 september 1995, Fiscoloog 1995, afl. 541, 10.
216 Gent 25 februari 1981, JDF 1982, 175; Brussel 17 mei 1983, AFT 1983, 252; Cass. 5 december 1985, Bull.Bel. 1986, afl. 651, 1194, FJF, No. 86/116; Bergen 6 maart
1998, FJF, No. 98/120; Cass. 1 februari 1999, JT 1999, 71.
217 Cass. 24 april 1987, FJF, No. 87/175, Pas. 1987, I, 997 en Bull.Bel. afl. 715, 1183; Antwerpen 10 oktober 1994, FJF, No. 95/74; Antwerpen 3 maart 1998, FJF, No.
87/210 en Fiscoloog 1999, afl. 717, 13; Luik 24 november 1999, FJF, No. 2000/60.
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kan niet alleen worden verkregen door de teruggave van de nummerplaat of het inschrijvingsbewijs.218 Dit bewijs kan worden geleverd door de voorlegging aan de DIV van een attest, opgemaakt
door de bevoegde politiediensten, van het onvrijwillig niet meer in het bezit zijn, van verlies of van
diefstal van de nummerplaat.219 Het bewijs moet ook geleverd worden indien een voertuig, dat ingeschreven is in dit repertorium, in een ander land werd ingeschreven.220 In principe is het hierbij irrelevant dat, wegens overmacht, de nummerplaat noch het inschrijvingsbewijs konden worden teruggegeven.221
2) De tweede categorie, de zogenoemde niet-geautomatiseerde voertuigen, zijn autobussen en autocars, vrachtauto’s en tractors, voertuigen met een proefrittenplaat of de voertuigen die wegens hun
inschrijving in het buitenland uit de eerste categorie moeten worden uitgesloten.222 Bij deze voertuigen ontstaat de belastingschuld niet door hun inschrijving, noch wegens het bezit of de beschikking erover, maar door het feit dat het voertuig werkelijk op de openbare weg wordt gebruikt of geexploiteerd, doordat hij er de eigendom of het persoonlijk bezit van heeft, of er door huur of een
andere overeenkomst bestendig of gewoonlijk over beschikt.223 Doorgaans is de gebruiker of exploitant van een voertuig ook eigenaar. Daardoor doen zich meestal geen moeilijkheden voor om de belastingschuldige aan te duiden.224 Een voertuig van deze categorie dat bestendig in een bergplaats
blijft (bv. te koop gesteld) of alleen op private wegen rijdt (bv. uitsluitend binnen de omheining van
een bouw- of werfplaats) is derhalve niet belastbaar.
De heffingsgrondslag van de verkeersbelasting is het vermogen van de motor, van de cilinderinhoud of
de maximaal toegelaten massa van het voertuig.225 De aanslagvoet ligt vervat in de artikelen 2.2.4.0.1.
e.v. VCF, waarbij in bepaalde gevallen ook rekening wordt gehouden met de milieukenmerken.
Vrijstellingen
Met uitzondering van de motorvoertuigen en van de samengestelde voertuigen gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, met een maximaal toegelaten massa van minstens 12 ton, zijn van de
verkeersbelasting vrijgesteld:
1. De voertuigen uitsluitend gebruikt voor een openbare dienst van de Staat, de gemeenschappen,
de gewesten, de provincies, de agglomeraties of de gemeenten;226
2. De voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor gemeenschappelijk vervoer van personen
krachtens een machtiging tot exploitatie van openbare of bijzondere autobusdiensten, een
machtiging voor de organisatie van het personenvervoer over de weg, en een concessie van de
openbare machten;227
3. De ziekenauto’s die uitsluitend worden gebruikt voor het vervoer van gewonden en zieken;228
4. De personenauto’s die als persoonlijk vervoermiddel worden gebruikt door grootoorlogsinvaliden of door personen met een handicap;229
5. De voertuigen die uitsluitend op proef worden gebruikt door de fabrikanten of handelaars of
door hun bedienden;230
6. De vaartuigen en bootjes;231
7. De eigenlijke tractoren, de voertuigen-werktuigmachines die speciaal ontworpen zijn voor de
landbouw, en de aanhangwagens, wanneer ze uitsluitend worden gebruikt om landbouwarbeid
218

Cass. 24 april 1987, FJF, No. 87/175, Pas. 1987, I, 997 en Bull.Bel., afl. 715, 1183 en Cass. 5 december 1985, FJF, No. 86/116.
Vr. nr. 225 Vandeurzen 22 juni 2000, Vr. & Antw. Kamer 16 oktober 2000, nr. 48, 5561 en Fisc.Act. 2000, afl. 39 6; Vr. nr. 477 Gerkens 16 september 2004,
Vr.&Antw. Kamer 2004-2005, nr. 55, 8519-8522.
220 Luik 17 december 1986, FJF, No. 87/176; Gent 11 januari 1985, FJF, No. 86/19.
221 Cass. 24 april 1987, FJF, No. 87/175, Pas. 1987, I, 997 en Bull.Bel., afl. 715, 1183.
222 Art. 2.2.2.0.1., § 2, lid 2 VCF.
223 M. Zagheden, Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, Mechelen, Kluwer, 2018, 7.
224 M. Zagheden, Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, Mechelen, Kluwer, 2018, 22.
225 Artikel 2.2.3.0.1. VCF.
Vr. en Antw. Nr. 48-1425, B145, nr. 15499.
226 Art. 2.2.6.0.1., § 1, 1° VCF.
227 Art. 2.2.6.0.1., § 1, 2° VCF.
228 Art. 2.2.6.0.1., § 1, 3° VCF.
229 Art. 2.2.6.0.1., § 1, 4° VCF.
230 Art. 2.2.6.0.1., § 1, 5° VCF.
231 Art. 2.2.6.0.1., § 1, 6° VCF.
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8.
9.
10.

11.

12.

te verrichten, zelfs indien ze het personeel, de voorwerpen of de producten vervoeren die daarvoor onmisbaar zijn en om de vruchten van de uitvoering van die arbeid te vervoeren naar om
het even welke plaats van de onderneming van de landbouwer voor de rekening van wie de
werken zijn uitgevoerd.232
De bromfietsen en de motorfietsen voorzien van een motor met een cilinderinhoud van maximaal 250 kubieke centimeter;233
De autovoertuigen die uitsluitend aangewend worden voor een taxidienst of voor verhuring met
bestuurder;234
De autovoertuigen die gebruikt worden door een Belgische verblijfhouder en ter beschikking zijn
gesteld van hem door zijn werkgever die in het buitenland gevestigd is, en die in het buitenland
zijn ingeschreven;235
De motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor het goederenvervoer over de weg, die slechts af en toe op de openbare weg in België rijden en die worden gebruikt door natuurlijke personen of rechtspersonen die het goederenvervoer niet als
hoofdactiviteit hebben, als het vervoer met die voertuigen niet leidt tot concurrentievervalsing;236
De voertuigen die ingezet worden door vervoerders die gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Regering en die uitsluitend gebruikt worden voor het vervoer van personen met een handicap of
met een ernstig beperkte mobiliteit.237

Een vrijstelling wordt verder verleend voor bepaalde zware vrachtwagens (i.e. de motorvoertuigen of
samengestelde voertuigen, bestemd voor het vervoer van goederen over de weg, waarvan de maximaal
toegelaten massa ten minste twaalf ton bedraagt).238
Er wordt ook een vrijstelling verleend voor voertuigen waarvan slechts sporadisch gebruik wordt gemaakt.239
In een internationale context gelden volgende vrijstellingen:
1. In het buitenland ingeschreven of tijdelijk in België ingeschreven voertuigen op naam van personen die in het buitenland wonen of verblijven: vrijstelling van de verkeersbelasting op de autovoertuigen wordt verleend voor de personenauto’s, de auto’s voor dubbel gebruik, de minibussen – met inbegrip van de aanhangwagens van deze voertuigen – en de motorfietsen die tijdelijk in België worden ingevoerd door een natuurlijke persoon die zijn gewone verblijfplaats in
een andere lidstaat van de EU heeft en die op het Belgisch grondgebied voor persoonlijk of voor
beroepsmatig gebruik van de invoerder worden aangewend.240 Dezelfde vrijstelling wordt ook
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Art. 2.2.6.0.1., § 1, 7° VCF.
Art. 2.2.6.0.1., § 1, 10° VCF.
Art. 2.2.6.0.1., § 1, 11° VCF.
235 Art. 2.2.6.0.1., § 1, 12° VCF.
236 Art. 2.2.6.0.1., § 1, 13° VCF.
237 Art. 2.2.6.0.1., § 1, 14° VCF.
233

234

238

Art. 2.2.6.0.1., § 2 VCF: Op voorwaarde dat zij:
o

o

uitsluitend bestemd zijn voor de landsverdediging, voor de diensten van de burgerbescherming en de rampeninterventie, voor de brandweerdiensten en andere hulpdiensten, voor de diensten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de openbare orde en voor de diensten voor onderhoud en beheer van de wegen en die als zodanig geïdentificeerd zijn;
slechts af en toe op de openbare weg in België rijden, zij gebruikt worden door natuurlijke of rechtspersonen die het goederenvervoer niet
als hun hoofdactiviteit hebben en mits het vervoer door deze motorvoertuigen238 en samengestelde voertuigen niet leidt tot concurrentievervalsing.

239

Volgende voertuigen zijn onvoorwaardelijk vrijgesteld: de kermiswagens dienend voor het vervoer van dieren, kermis- of circusmateriaal evenaals woonwagens;
de rijschoolvoertuigen die uitsluitend worden gebruikt om te leren rijden; de technische voertuigen van de openbare of vrije radio en televisie die speciaal zijn
aangepast om technisch opnamematerieel of controlematerieel te vervoeren; de bibliobussen en de discobussen; de medische vrachtauto’s waarvan de binneninrichting deze is van een medisch kabinet; de aanhangwagens of opleggers, op een blijvende wijze, ingericht als bureau en/of chronometerstand en gebruikt bij
sportmanifestaties; de cateringvoertuigen van de luchthaven die principieel bestemd zijn om permanent binnen de omheinign van de luchthaven te rijden. De
landbouwtractoren en hun aanhangwagens die principieel ontworpen zijn voor het vervoer op ongebaand terrein en dit, welke ook het beroep van hun eigenaars
zou zijn. Zie ook: Circ. Nr. AFZ/98-0043, 25 mei 1999, Bull.Bel. 1999, afl. 794, 1827.
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Art. 2.2.6.0.5., § 1, lid 1 VCF.
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verleend aan de personen die geen deel uitmaken van de EER wanneer hun landen dezelfde vrijstelling verlenen als aan de Belgische inwoners (zogenoemde wederkerigheid).241
De tijdelijk ingevoerde voertuigen moeten zijn verkregen of moeten zijn ingevoerd met toepassing van de algemene belastingregeling voor de binnenlandse markt van een andere staat en
mogen niet wegens de uitvoer in aanmerking komen voor ontheffing of teruggave van omzetbelastingen, accijnzen of andere verbruiksbelastingen.242
2. Voertuigen gebruikt door de leden van in België geaccrediteerde buitenlandse diplomatieke
en consulaire zendingen – voertuigen van internationale organisaties: de voertuigen, verkregen of ingevoerd in een andere staat, met vrijstelling van alle belastingen in het kader van de
voorrechten, verleend aan de diplomatieke zendingen en consulaire posten en aan hun leden,
aan de internationale instellingen en aan hun leden, en aan de krijgsmachten van de staten die
toegetreden zijn tot het Noord-Atlantisch Verdrag, andere dan de Belgische krijgsmacht, en aan
hun leden, worden geacht te hebben voldaan aan de algemene belastingregeling voor de binnenlandse markt van die staat.243 Onder te verdelen in volgende subcategorieën:
o Diplomatieke ambtenaren: aan in België geaccrediteerde buitenlandse leden en personeelsleden van de ambassades en gezantschappen wordt in het algemeen zonder meer
vrijstelling toegestaan.244
o Buitenlandse consulaire agenten van beroep: de vrijstelling van belasting geldt eveneens
voor de voertuigen gebruikt door buitenlandse consulaire agenten die in België geaccrediteerd zijn;
 onder voorwaarde van wederkerigheid in het vreemde land voor Belgen die zich
in dezelfde toestand bevinden;
 voor zover die consulaire agenten, buiten hun consulaire functie, geen winstgevende bedrijvigheid in ons land uitoefenen.245
o Ere-consulaire agenten: geen vrijstelling wordt verleend voor de voertuigen gebruikt
door de ere-consulaire agenten die in België een vreemd land vertegenwoordigen (in
tegenstelling tot de bovenbedoelde agenten zijn de ere-consulaire agenten geen ambtenaren van de Staat die zij vertegenwoordigen); gewoonlijk oefenen zij ook nog een
andere activiteit uit.
o Internationale organisaties: vrijgesteld zijn eveneens:
 De voertuigen die toebehoren aan internationale organisaties (U.N.O., Europese
Gemeenschappen, N.A.V.O., enz.) en aan sommige aan die organisaties verbonden personaliteiten die voorrechten en vrijstelling inzake belastingen genieten;
 De particuliere voertuigen die toebehoren aan sommige leden van SHAPE en
IMS, indien zij hoofdzakelijk worden gebruikt voor verplaatsingen tussen het
Hoofdkwartier (SHAPE) of het Secretariaat (IMS) en het privé-verblijf van de leden.
Deze vrijstelling wordt beperkt tot één enkel voertuig per begunstigde en is niet
van toepassing op voertuigen van Belgische onderdanen.
3. Voorts geldt een (gedeeltelijke) terugbetaling van de verkeersbelasting voor voertuigen gebruikt in het kader van rail/wegvervoer van goederen tussen lidstaten van de EU.246 De toe-

241

Art. 2.2.6.0.5., § 1, lid 2 VCF. Zie ook: art. 2bis tot 2 quinquies uitvoeringsbesluit WIGB. Zie ook Antwerpen 27 mei 1991, Fisc.Koer. 1992, 177.
Art. 2.2.6.0.5., § 1, lid 3, lid 1 VCF.
243 Art. 2.2.6.0.5., § 1, lid 3, lid 2 VCF.
244 M. Zagheden, Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, Mechelen, Kluwer, 2018, 18.
De bepaling dat de autovoertuigen van het diplomatiek korps, de buitenlandse diplomatieke ambtenaren, de militairen van de NAVO, en het personeel van een
reeks internationale instellingen (bv. de VN, de UNESCO, de OESO, de EU, de Raad van Europa, Eurochemic, etc.) zijn vrijgesteld onder voorwaarde van wederkerigheid of krachtens een internationale overeenkomst (art. 27 WIGB) werd opgeheven voor het Vlaamse Gewest. Zie ook wet van 17 februari 2000 met betrekking tot
de retroactieve toepassing van de vrijstellingen die zijn bepaald in de zetelakkoorden met de internationale intergouvernementele organisaties inzake inkomstenbelastingen en met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, BS 22 maart 2000. Zie ook: Vr. nr. 315 Nyssens 22 december 1999, Bull.Bel., afl. 834, 401 (in
verband met bedrijfswagens van buitenlandse werknemers).
De particuliere voertuigen van sommige leden van de SHAPE en IMF zijn, op basis van de afgesloten zetelakkoorden, vrijgesteld wanneer ze hoofdzakelijk gebruikt
worden voor verplaatsingen tussen de privéwoning van de leden en hun plaats van tewerkstelling (hoofdkwartier SHAPE of secretariaat IMF).
245 M. Zagheden, Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, Mechelen, Kluwer, 2018, 19.
246 Art. 2.2.6.0.4. VCF. Zie ook: Circ.nr. Ci.A.7/372.430, 31 januari 1986, Bull.Bel. afl. 648, 443.
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passingsvoorwaarden hiervoor werden sinds aanslagjaar 2016 versoepeld in het Vlaamse Gewest.247
4. Vrijstelling krachtens bijzondere wetten: Krachtens bepalingen van bijzondere wetten die de
oprichting en de werking van sommige organismen of instellingen regelen, genieten deze organismen of instellingen vrijstelling van belasting. Dit is o.a. het geval met sommige intercommunale maatschappijen en trammaatschappijen. De autocars, de taxi’s en autobussen, de voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van werklieden, de voertuigen van het Rode Kruis, de
lijkwagens, de voertuigen die gebruikt worden voor het niet-bezoldigde vervoer van goederen,
en andere buitenlandse voertuigen, zoals voorzien in de verschillende door België afgesloten
overeenkomsten, worden eveneens volledig of tijdelijk vrijgesteld.248
II.

Aanvullende verkeersbelasting

Beginselen
Sinds 1983 wordt ter vervanging van de lpg-accijns een aanvullende verkeersbelasting (AVB) ingesteld
van toepassing op de personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen waarvan de motor,
zelfs gedeeltelijk of tijdelijk, wordt aangedreven met vloeibaar petroleumgas of andere vloeibare koolwaterstofgassen (belastbare materie/voorwerp). Een aanvullende verkeersbelasting wordt geheven van
89,16 euro (1 t.e.m. 7 pk), 148,68 euro (8 t.e.m. 13 pk) of 208,20 euro (meer dan 13 pk).
De aanvullende verkeersbelasting wordt in beginsel geregeld volgens de bepalingen die van toepassing
zijn op de verkeersbelasting.249
De AVB wordt tevens geïnd voor de volgende voertuigen die van de verkeersbelasting zijn vrijgesteld: de
ziekenauto’s,250 voertuigen van grootorlogsinvaliden en gebrekkigen,251 proefrijdende voertuigen,252
landbouwvoertuigen,253 taxi’s en huurauto’s met bestuurder254.255
Vrijstellingen
Van de AVB zijn wel vrijgesteld:256
-

de personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen die uitsluitend worden aangewend voor een openbare dienst;257
de voertuigen die uitsluitend aangewend worden voor gemeenschappelijke openbaar vervoer
krachtens een vergunning of ingevolge een concessie van de openbare machten;258
de bromfietsen en de motorfietsen voorzien van een motor met een cilinderinhoud van maximaal 250 kubieke centimeter;259

247 Vlaams decreet 23 december 2016 betreffende de wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de terugbetaling van de verkeersbelasting voor gecombineerd vervoer, BS 13 januari 2017. De versoepelde regeling houdt volgende wijzigingen in:
Naast een combinatie met vervoer per spoor komt ook een combinatie met vervoer per boot in aanmerking;
De beperking van terugbetaling tot 80% werd geschrapt;
De terugbetaling wordt afhankelijk gemaakt van het aantal “overslagverrichtingen”;
De terugbetaling moet ten laatste drie maanden na de laatste dag van de belastbare periode worden gevraagd.

248

Verkeersbelasting, uitg. FOD Financiën, nrs. 337 tot 4233. Enkel wanneer bepaalde formaliteiten worden vervuld, kan vrijstelling van verkeersbelasting worden
verkregen voor een voertuig, eigendom van een Britse vennootschap, dat tijdelijk in België wordt ingevoerd. Zie: Luik 18 januari 1989, AFT 1989, 237, met noot J.
Van Impe.
249 Art. 2.2.4.0.4., lid 2 en 2.2.6.0.2. VCF. Met uitzondering van de bepalingen van artikel 2.2.4.0.2., § 2, artikel 2.2.4.0.3., artikel 2.2.4.0.5., § 2, artikel 2.2.5.0.2. en
artikel 2.2.6.0.1., § 1, eerste lid, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° en 11° VCF.
250 Art. 2.2.6.0.1. § 1, 3° VCF.
251 Art. 2.2.6.0.1. § 1, 4° VCF.
252 Art. 2.2.6.0.1. § 1, 5° VCF.
253 Art. 2.2.6.0.1. § 1, 7° VCF.
254 Art. 2.2.6.0.1. § 1, 11° VCF.
255 Art. 2.2.4.0.4., lid 2 VCF.
256 Art. 2.2.4.0.4., lid 2 VCF.
257 Art. 2.2.6.0.1. § 1, 1° VCF.
258 Art. 2.2.6.0.1. § 1, 2° VCF.
259 Art. 2.2.6.0.1. § 1, 10° VCF.

Uitrol van een systeem van wegenheffing: juridisch-fiscale analyse (OIWP7)
Pagina 76 van 185

-
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-

de autovoertuigen die gebruikt worden door een Belgische verblijfhouder en ter beschikking zijn
gesteld van hem door zijn werkgever die in het buitenland gevestigd is, en die in het buitenland
zijn ingeschreven;260
de motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor het goederenvervoer over de weg, die slechts af en toe op de openbare weg in België rijden en die worden gebruikt door natuurlijke personen of rechtspersonen die het goederenvervoer niet als
hoofdactiviteit hebben, als het vervoer met die voertuigen niet leidt tot concurrentievervalsing;261 en
de voertuigen die ingezet worden door vervoerders die gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Regering en die uitsluitend gebruikt worden voor het vervoer van personen met een handicap of
met een ernstig beperkte mobiliteit262.

Gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de AVB wordt ook verleend aan niet-verblijfshouders als, in de
staat waar ze verblijf houden, geen soortgelijke belasting bestaat of als de Belgische verblijfshouders
daarvan zijn vrijgesteld, en in de mate van die vrijstelling,263 en aan de internationale organisaties, hun
vertegenwoordigers, ambtenaren en leden, voor zover ze vrijgesteld zijn van de verkeersbelasting op de
autovoertuigen, ingevolge de voorrechten en immuniteiten die aan hen toegestaan zijn overeenkomstig
het internationale recht.264
Belangrijk voor de beoordeling van de verenigbaarheid van een wegenheffing met de aanvullende verkeersbelasting265 is dat een voertuig aan deze belasting onderworpen is onder de voorwaarden die van
toepassing zijn op de aanvullende verkeersbelasting. De aanvullende verkeersbelasting is dus slechts van
toepassing wanneer het voertuig zich op het rijksgebied op de openbare weg beweegt, ongeacht of deze
weg al dan niet privaat domein is.266 Voertuigen worden evenwel ‘geacht’ op de openbare weg in gebruik te zijn genomen ‘zolang’ zij in het Repertorium van de DIV zijn ingeschreven of het moeten zijn.267
Dit vermoeden van gebruik op de openbare weg van zodra het voertuig is ingeschreven, is onweerlegbaar.
(ii)

Toepassingsproblemen m.b.t. wegenheffing ten aanzien van de bestaande autofiscaliteit

(A)

Dubbele belasting ten aanzien van de bestaande autofiscaliteit

I.
BIV
Wat betreft de BIV, kan worden aangenomen dat het element dat aanleiding geeft tot de belasting verschilt van het voor de wegenheffing relevante element. Zoals vermeld, is de belasting op de inverkeerstelling verschuldigd door het in verkeer stellen van het voertuig op de openbare weg in België, zijnde de inschrijving in het Repertorium van de DIV. Aangezien het voorwerp van de BIV (inverkeerstelling
van het voertuig) verschilt van dat van de wegenheffing (onder meer weggebruik), doet zich op dit punt
in beginsel geen probleem van een dubbele belasting voor268.
II.
Jaarlijkse en aanvullende verkeersbelasting
Wat betreft de ‘jaarlijkse verkeersbelasting’, werd hierboven gezien dat volgens een letterlijke lezing van
de wettekst het element dat aanleiding geeft tot de verkeersbelasting het bezit/exploitatie van de
stoom- of motorvoertuigen dienende hetzij tot het vervoer van personen, hetzij tot het vervoer van
goederen of van om het even welke voorwerpen over de wegen is. De belasting ontstaat ten aanzien
260

Art. 2.2.6.0.1. § 1, 12° VCF.
Art. 2.2.6.0.1. § 1, 13° VCF.
262 Art. 2.2.6.0.1. § 1, 14° VCF.
263 Art. 2.2.6.0.2., 1° VCF.
264 Art. 2.2.6.0.2., 2° VCF.
265 Wanneer beide belastingen bedoeld worden, wordt hierna ook melding gemaakt van “(aanvullende) verkeersbelasting”.
266 Artikel 2.2.1.0.1. VCF. Antwerpen 26 april 1976, Bull.Bel., afl. 555, 1930; Cass. 14 september 1978, JT 1978, 707.
267 Artikel 2.2.2.0.1. § 2 VCF. Zie ook artikel 11 van de wet van 25 januari 1999 houdende de wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, BS 19 februari 1999 en art. 10 van de wet van 8 april 2002, BS 12 april 2002.
268 Zie hierna voor een nuancering wat betreft de mogelijke differentiatie van de wegenheffing naar milieukenmerken (onderdeel “Beoordeling van milieukenmerken voor BIV en verkeersbelasting”), hoewel verdedigd wordt dat een vergroening van de BIV nog verschillend is van een doelstelling om middels een wegenheffing
de effectieve vervuiling te treffen.
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van de persoon die vermeld is/vermeld moet zijn op het inschrijvingsbewijs zolang een voertuig op
naam van die persoon is ingeschreven of ingeschreven moet zijn in het repertorium van het Directoraatgeneraal Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Uit een letterlijke lezing van de wettekst volgt dat het voorwerp van de jaarlijkse verkeersbelasting (bezit/exploitatie van de voertuigen) verschilt van dat van de
wegenheffing (onder meer weggebruik). Vanuit deze optiek zou verdedigd kunnen worden dat de jaarlijkse verkeersbelasting alleen het bezit van een wagen belast, waarbij het irrelevant is hoeveel men het
voertuig effectief op de openbare weg gebruikt. Hierdoor kan worden verdedigd dat het gaat om belastingen met een verschillend doel of dat er minstens een redelijke verantwoording bestaat voor beide
belastingen binnen ditzelfde doel, zodat een wegenheffing zo kan worden uitgewerkt dat zij juridisch
verenigbaar is met het non bis in idem-beginsel.
Belangrijk is evenwel dat afdeling 2 van het KB van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen de voorwaarden bepaalt waaronder voertuigen tot het verkeer op de openbare wegen worden toegelaten. Een voertuig mag slechts in het verkeer worden gebracht als het ingeschreven is.269 Een loutere
inschrijving in het repertorium van de DIV doet een onweerlegbaar vermoeden van gebruik op de openbare weg ontstaan, waardoor automatisch verkeersbelasting verschuldigd wordt.270 Met de jaarlijkse
verkeersbelasting wordt dus ook het gebruik van de weg belast.
Daardoor kan worden gesteld dat in de mate dat ook de wegenheffing een heffing zou zijn op het gebruik van de weg, er zich een risico van dubbele belasting kan voordoen. Zulks leidt echter nog niet tot
een absoluut verbod. Het doel van een jaarlijkse verkeersbelasting en een wegenheffing is niet volledig
hetzelfde. Naast de doelstelling om de gebruiker te laten betalen volgens gebruik (‘de vervuiler betaalt’),
beoogt de invoering van een wegenheffing met name ook congestie te doen dalen en/of externe kosten
te internaliseren. Als deze laatste doelstellingen dus voldoende tot uiting worden gebracht, valt het risico op een niet-toegelaten dubbele belasting beperkt te noemen. Een mogelijkheid zou bijvoorbeeld zijn
om de jaarlijkse verkeersbelasting dermate aan te passen dat deze enkel welbepaalde milieugerelateerde doelstellingen nastreeft en de wegenheffing dan voor andere doelstellingen aan te wenden
(dit betreft in principe dan wel een aanpassing van de belastbare materie, die verankerd is in titel III van
de bijzondere financieringswet, wat een met een bijzondere meerderheid aangenomen wet is, zodat
een wijziging ter zake eveneens bij bijzondere meerderheidswet aangenomen dient te worden)..
Wat betreft de aanvullende verkeersbelasting, kan eveneens verdedigd worden dat het gaat om belastingen met een verschillende materie (nl. aandrijving met vloeibaar petroleumgas of andere koolwaterstofgassen). Daarenboven moet worden gewezen op het verschillend doel, nl. een accijnscompenserende belasting. Het bestaan van de aanvullende verkeersbelasting naast een wegenheffing
zou dan ook juridisch verenigbaar zijn met het non bis in idem-beginsel. Er is bijkomend te wijzen op de
aandachtspunten die sowieso gelden bij het minimaliseren van de aanvullende verkeersbelasting (zie
onderdeel 4.3.1).
III.
Beoordeling van milieukenmerken voor BIV en verkeersbelasting
Bijkomend aandachtspunt is dat de BIV en de jaarlijkse verkeersbelasting nu al rekening houden met de
milieukenmerken van het voertuig. Indien wordt geopteerd om de belasting op inverkeerstelling en de
jaarlijkse verkeersbelasting aldus te behouden, moet in het oog worden gehouden om ook in functie van
die milieukenmerken niet dubbel te belasten (het kan niet de bedoeling zijn externe effecten twee keer
volledig in rekening te brengen).
•

Met ingang van 1 maart 2012 neemt de BIV milieu- en uitstootgerelateerde parameters in aanmerking om uitdrukking te geven aan het streven van de Vlaamse Regering naar een meer duurzame, sturende fiscaliteit.271 De bedoeling van de decretale wijziging was “het sturen van de
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Art. 2, § 1 van het KB van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.
Art. 2.2.2.2.0.1., § 2: “De belasting ontstaat ten aanzien van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die vermeld is of vermeld moet zijn op het inschrijvingsbewijs
zolang een voertuig op naam van die persoon is ingeschreven of ingeschreven moet zijn in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid”. Zie ook: A. Tiberghien, Handboek Fiscaal Recht 2018-2019, Mechelen, Kluwer, 2018, 1186.
271 Decreet van 17 februari 2012 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken, BS 23 februari 2012.
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•

aankoopbeslissing van de consument weg van milieu- en klimaatbelastende personenwagens
naar milieu- en klimaatvriendelijke wagens”.272 De BIV wordt berekend aan de hand van onder
meer een bedrag berekend in functie van de CO2-uitstoot en een bedrag berekend in functie van
de toepasselijke euronorm273. De hervorming heeft geleid tot een lagere BIV voor schone wagens, en een hogere BIV voor meer vervuilende wagens.
Met ingang van 1 januari 2016 werd de vergroening van de verkeersbelasting gerealiseerd voor
personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen (leasingwagens uitgezonderd) door
een vermeerdering of vermindering van de verkeersbelasting naargelang de CO2-uitstoot, de
euronorm en de brandstofsoort van het voertuig.274 Met ingang van 1 juli 2017 werd deze vergroening uitgebreid naar de nieuwe inschrijvingen van niet-geleasede lichte vrachtwagens, lijkwagens, tractoren en trekkers met een MTM tot en met 3.500 kg.275 Analoog aan de vergroening
voor de personenwagens blijft de bestaande tariefstructuur voor deze voertuigen behouden als
sokkel en worden daarbovenop een aantal milieukenmerken mee in aanmerking genomen voor
de berekening van de verkeersbelasting voor nieuw ingeschreven (al dan niet tweedehandse)
voertuigen. Concreet gelden er ecoboni of ecomali naargelang de CO2-uitstoot, de euronorm en
de brandstofsoort van het voertuig en zijn analoge verminderingen en vrijstellingen voor milieuvriendelijke technologieën voorzien zoals bij personenwagens.

Deze vergroening van de verkeersbelasting (en de BIV) is evenwel nog verschillend van een doelstelling
om middels een wegenheffing de effectieve vervuiling te treffen. Een wegenheffing kan een infrastructuurheffing (die slaat op het gebruik van de wegen, de infrastructuur), een heffing voor de externe kosten (compensatie voor door de voertuigen veroorzaakte verontreiniging en lawaaihinder) en een congestieheffing (voor verzadiging van het netwerk) omvatten, om beter rekening te houden met de beginselen “de vervuiler/gebruiker betaalt”. Anders dan bij de verkeersbelasting (en de BIV) – die voornamelijk het bezit of de inverkeerstelling van een bepaald voertuig treft - , zal een wegenheffing een sturend
effect hebben op het daadwerkelijke gebruik van de voertuigen. Dergelijk sturend effect kan bij elk van
de drie voormelde doelstellingen worden bereikt. De tariefstructuur kan inderdaad zodanig worden
vormgegeven dat zij een impact heeft op het gebruik van de wegeninfrastructuur en de congestie, maar
ook zelfs op de effectieve vervuiling door het gebruik van het voertuig. Voor de differentiatie m.b.t. de
milieukosten kunnen maatregelen worden genomen in verband met externe kosten (m.b.t. de vervuiling
van het voertuig) die gebaseerd kunnen worden op de euro-emissieklasse van het voertuig.276 Door een
differentiatie naargelang de euro-emissieklasse van het voertuig kan een hogere (en dus schonere)
euronorm resulteren in een lagere heffing. Een wegenheffing op basis van de euro-emissieklasse bevordert het effectieve gebruik van emissiearme voertuigen, en draagt bij tot een afname van het gebruik of
uitfasering van zware bedrijfsvoertuigen. In het geval van emissievrije voertuigen kan de wegenheffing
voor het gebruik van de voertuigen op de weg worden verlaagd. De tariefdifferentiatie gebaseerd op
emissiereductie per km infrastructuur kan op deze manier overigens aansluiting vinden op de differentiatie van de kilometerheffing.277 Een differentiatie op basis van deze elementen toont aan dat de doelstellingen van enerzijds de wegenheffing en anderzijds de verkeersbelasting (en de BIV) toch wel degelijk verschillend zijn.
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MvT bij het Ontwerp van decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken, stuk 1375 (2011-2012), nr. 1, 3.
273 Een norm die op Europees niveau periodiek wordt vastgesteld op basis van de maximaal toegelaten waarden voor een aantal vervuilende stoffen (o.a. roet) in de
uitlaatgassen van autovertuigen.
274 Art. 2.2.4.0.1., § 2/1 VCF. Zie ook: Decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016.
275 Art. 2.2.4.0.1., § 3/1 VCF. Zie ook: Decreet van 16 juni 2017 houdende de wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de
vergoening van de verkeersfiscaliteit voor lichte vracht en oldtimers, BS 4 juli 2017. Zie ook: S. Janssens, “Vlaamse verkeersbelasting – Groene en duurdere verkeersbelasting in Vlaanderen voor lichte vrachtwagens”, TvRF 2017, afl. 2, 20-22; X, “Hervorming verkeersbelasting ook voor lichte vracht”, Fiscoloog 2017, afl.
1529, 10.
276 Om tegemoet te komen aan het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in
rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (COM(2017) 275).
277 Zie art. 2.4.4.0.2. VCF.
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(B)

Bevoegdheid tot wijziging van bestaande autofiscaliteit

Indien wordt besloten tot een hervorming van de bestaande autofiscaliteit, gelijktijdig met de invoering
van een wegenheffing, die moet resulteren in een groenere autofiscaliteit, waarvan de heffingsgrondslag zal bestaan uit milieuparameters, moet erop worden gewezen dat het Vlaamse Gewest exclusief
bevoegd is om de aanslagvoet (toepasselijk tarief), de heffingsgrondslag (bedrag waarop de belasting
wordt berekend) en de vrijstellingen (de gevallen waarin de belastbare materie of een gedeelte van de
heffingsgrondslag aan de belasting ontsnapt) van de voormelde gewestbelastingen op de autovoertuigen “te wijzigen”278.279 In deze zin kan het Vlaamse Gewest ervoor kiezen om de bedragen van de verkeersbelasting te herzien (bv. nultarief) voor de voertuigen die onderworpen zijn aan de wegenheffing.
Zoals hoger vermeld, is de uitoefening van deze bevoegdheden afhankelijk van een voorafgaandelijk
tussen de drie gewesten te sluiten samenwerkingsakkoord, voor zover de belastingplichtige een vennootschap, een autonoom overheidsbedrijf of een vereniging zonder winstgevend doel met leasingactiviteiten is.
Het Vlaamse Gewest is niet bevoegd om de belastbare materie280 (nl. het feit of de situatie waarover
belasting wordt geheven) van de verkeersbelasting op de autovoertuigen te wijzigen (dit is een bevoegdheid van de federale overheid).281 De belastbare materie is datgene dat de belasting doet ontstaan, en dat dus aanleiding geeft tot een heffing. Bijgevolg kan het Vlaamse Gewest niet besluiten tot
afschaffing van de verkeersbelasting. De belastbare materie is verankerd in titel III van de bijzondere
financieringswet, wat een met een bijzondere meerderheid282 aangenomen wet is. Een wijziging van de
belastbare materie dient eveneens bij bijzondere meerderheidswet aangenomen te worden.283

(C)

Normatief kader van toegekende fiscale bevoegdheden

Een aandachtspunt is dat een eenzijdige minimalisering van de jaarlijkse verkeersbelasting door het
Vlaamse Gewest op gespannen voet kan staan met het beginsel in de Bijzondere Financieringswet dat
de uitoefening van de fiscale gewestelijke bevoegdheden moet gebeuren met naleving van het vrij verkeer, de federale loyauteit/uitsluiting van elke deloyale fiscale concurrentie en de vermijding van dubbele belasting.284
I.
(Interne) economische en monetaire unie
Vooreerst kan worden gewezen op de verenigbaarheid van een wegenheffing in het Vlaamse Gewest
met het vrije verkeer in een Belgische context, de zogenoemde (interne) economische en monetaire
unie, zoals expliciet neergelegd in artikel 1ter, 3° van de Bijzondere Financieringswet.285 Maatregelen die
het vrije verkeer van personen, diensten, kapitaal en de vrijheid van vestiging al dan niet ‘rechtstreeks,
daadwerkelijk of potentieel’ kunnen belemmeren, kunnen op gespannen voet staan met het beginsel
van de Belgische Economische en Monetaire Unie (EMU).286 Dubbele belasting vormt een belemmering
voor de uitoefening van het vrije verkeer van personen, diensten, kapitaal en de vrijheid en staat daarom gespannen voet met het beginsel van de Belgische EMU dat een bepaalde vorm van coherentie
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Dit impliceert ook de bevoegdheid om vrijstellingen af te schaffen of in te voeren, zie o.m. GwH 14 oktober 1999, nr. 109/99, B.4.2.
Artikel 4, § 3, lid 1 van de bijzondere financieringswet. Tijdens de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 13 juli 2001 (die o.m. art. 4 van de
bijzondere financieringswet heeft vervangen) is meermaals de vraag gesteld wat de precieze betekenis is van de fiscale begrippen die in de bijzondere financieringswet worden gebruikt. Het verslag van de commissie van de Kamer bevat een bijlage die per belasting duidelijk maakt wat moet worden verstaan onder de
“belastbare materie”, de “heffingsgrondslag”, en de “vrijstellingen” (Parl.St. Kamer 2000-2001, nr. 50-1183/7, 157-160).
280 De “belastbare materie” wordt door het GwH als volgt gedefinieerd: “De belastbare materie is het element dat aanleiding geeft tot de belasting, de situatie die of
het feit dat leidt tot het verschuldigd zijn van de belasting. De belastbare materie onderscheidt zich van de belastbare grondslag (de heffingsgrondslag), die het
bedrag is waarop de belasting wordt berekend”. Zie: GwH 21 januari 1998, nr. 4/98, B.7.1.; GwH 5 juli 2000, nr. 86/2000, B.11.10; GwH 19 september 2007, nr.
119/2007, B.6; GwH 19 juni 2014, nr. 93/2014, B.7.
281 Artikel 3, 10° van de bijzondere financieringswet.
282 Meerderheid in elke taalgroep en 2/3 meerderheid in de gehele vergadering.
283 Zie ook: J. Baert, “De fiscale bevoegdheden” in De transversale bevoegdheden in het federale België, Brugge, die Keure, 2017, 350.
284 Artikel 1ter Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten van 16 januari 1989, BS 17 januari 1989.
285 Zie hierover B. Peeters en N. Plets, “Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Nieuwe perspectieven voor de gewesten eens de gordiaanse bevoegdheidsknoop is ontward”, AFT 2014, afl. 4, 15-20.
286 N. Plets, Het systeem van de Belgische fiscale bevoegdheidsverdeling: juridische evenwichtsoefening tussen autonomie voor de deelstaten en het behoud van de
interne economische unie en monetaire eenheid in een federaal staatsverband, proefschrift Universiteit Antwerpen, 2004, 785-790. Zie ook: Arbitragehof 25 februari
1988, nr. 47; MvT bij het ontwerp van bijzondere wet betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, Parl.St. 1988-1989, nr. 635/1, 3.
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waarborgt.287 Een verschillende belastingregeling van gewest tot gewest houdt echter op zichzelf geen
schending in van dit beginsel.288 Het ontstaan van gewestelijke belastingen die van deelstaat tot deelstaat verschillen ingevolge het uitoefenen van de fiscale bevoegdheden, is het gevolg van een verschillend fiscaal beleid eigen aan de toegekende fiscale autonomie.289 Bijgevolg zou het op nul zetten van de
jaarlijkse verkeersbelasting in het Vlaamse Gewest vanuit dit oogpunt in beginsel geen belemmering
stellen. Het Grondwettelijk Hof heeft in deze zin herhaaldelijk geoordeeld dat het ontstaan van gewestelijke belastingen die van deelstaat tot deelstaat verschillen ingevolge het uitoefenen van de fiscale bevoegdheden op zich noch het fiscaal gelijkheidsbeginsel (art. 10, 11 en 172 Gw.)290 noch het algemeen
beginsel van de economische unie en monetaire eenheid schendt.291 indien beoordeeld op een conformiteit met de Belgische EMU. De mogelijkheid tot fiscale concurrentie tussen de verschillende overheden zit namelijk ingebakken in de door de grondwetgever en de bijzondere wetgever gewilde federalisering van de belastingbevoegdheid.292 Het feit dat een belastingregeling het gedragspatroon van een belastingplichtige kan beïnvloeden (bv. een verhuizing naar een ander gewest om fiscale redenen), is een
mogelijk neveneffect van elke belasting(modaliteit).293
II.
Het beginsel van federale loyauteit en de uitsluiting van elke deloyale fiscale concurrentie
Grondslagen van de federale loyauteitsplicht - Het Vlaamse Gewest moet de fiscale bevoegdheden
bestaande uit het minimaliseren van de verkeersbelasting uitoefenen met naleving van het beginsel van
de federale loyauteit zoals vervat in artikel 143 van de Grondwet waarnaar de aanhef in artikel 1ter
van de Bijzondere Financieringswet verwijst. Artikel 143 van de Grondwet regelt geen bevoegdheidsconflicten maar handelt over de voorkoming en de regeling van belangenconflicten tussen de federale
Staat, de deelstaten en de gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.294 Ingevolge artikel 1ter van
de Bijzondere Financieringswet dient de uitoefening van de fiscale bevoegdheden van de gewesten als
bedoeld in de Bijzondere Financieringswet te worden onderworpen aan de federale loyauteitsplicht. De
Bijzondere Financieringswet geeft echter geen omschrijving van wat onder federale loyauteit wordt
verstaan. Voor de betekenis hiervan wordt verwezen naar artikel 143 van de Grondwet, waarin evenmin
een duidelijke omschrijving van dat begrip wordt gegeven. Artikel 143, §1 van de Grondwet luidt als
volgt: “Met het oog op het vermijden van belangenconflicten nemen de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, in de uitoefening van hun
respectieve bevoegdheden, de federale loyauteit in acht”. Artikel 143, § 1 van de Grondwet bevat een
“elementaire regel […] van staatsrechtelijk fatsoen in een federale staat” en beoogt het “eventueel berokkenen van schade of nadeel zonder overschrijding van bevoegdheid” te vermijden.295
Federale loyauteit in fiscalibus - De federale loyauteit in fiscalibus veronderstelt dat de verschillende
overheden bij de uitoefening van de fiscale bevoegdheden als bedoeld in de Bijzondere Financieringswet
rekening (moeten) houden met de uitoefening van fiscale bevoegdheden van de andere overheden.296
De incoherente samenloop van in essentie identieke297 belastingen afkomstig van verschillende overheden staat volgens bepaalde rechtsleer op gespannen voet met dit beginsel van federale loyauteit.298 De
essentie van een belasting veronderstelt voor de belastingplichtige immers dat hij voor een bepaalde
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A. Van de Vijver, “Ne bis in idem in het Belgisch belastingrecht: rechtsspreuk of algemeen rechtsbeginsel?”, RW 2014/2015, afl. 30, 1171-1172.
A. Goegebuer, “Het begrip belastbare materie: analyse en toetsing in het licht van de planbatenheffing”, TFR 2002, afl. 228, 848.
289 B. Peeters en N. Plets, “De fiscale aspecten van de zesde staatshervorming: nieuwe perspectieven voor de gewesten eens de gordiaanse bevoegdheidsknoop is
ontward”, LRB 2014/1, 28.
290 Onder meer Arbitragehof 14 oktober 1999, nr. 109/99, BS 09 oktober 1999, B.5.2.; Arbitragehof 8 mei 2002, nr. 85/2002, BS 10 september 2002, B.17; GwH 18
april 2013, nr. 55/2013, BS 24 mei 2013, B.5.2.
291 Arbitragehof 23 april 1992, nr. 31/92, BS 11 juni 1992: GwH 8 juli 2010, nr. 82/2010, BS 12 oktober 2010, B.8.
292 Arbitragehof 14 november 1991, nr. 33/91: Arbitragehof 23 april 1992, nr. 31/92; Arbitragehof 14 juni 2000, nr. 67/2000.
293 In dit verband: GwH 8 juli 2010, nr. 83/2010, B.8. Zie ook: Arbitragehof 23 april 1992, nr. 31/92, BS 11 juni 1992, 5.B.3; Arbitragehof 22 juni 2005, nr. 107/2005,
BS 4 juli 2005, B.9.2.
294 Voor de procedure ter zake, zie art. 32-33bis van de Gewone Wet Hervorming Instellingen.
295 K. Rimanque, De grondwet toegelicht, gewikt en gewogen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 322.
296 A. Van de Vijver, Een verkenning van de grondslagen van het Ne Bis in Idem-beginsel in het Belgisch belastingrecht, Gent, Larcier, 2015, 386.
De vage notie “deloyale fiscale concurrentie” waarvan de precieze draagwijdte niet duidelijk is, is met de bijzondere wet van 13 juli 2001 in de bijzondere financieringswet ingevoerd. Zie: Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50-1183/1, 21-22 en 81-82.
297 Ook voor de samenloop van belastingen die in essentie niet identiek zijn, moeten overheden rekening houden met de uitoefening van de belastingbevoegdheden
door de andere overheden. Zie A. Van de Vijver, Een verkenning van de grondslagen van het Ne Bis in Idem-beginsel in het Belgisch belastingrecht, Gent, Larcier,
2015, 363.
298 A. Van de Vijver, Een verkenning van de grondslagen van het Ne Bis in Idem-beginsel in het Belgisch belastingrecht, Gent, Larcier, 2015, 363.
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belastbare materie slechts een keer een bijdrage levert.299 Het federale loyauteitsbeginsel is onmiskenbaar een bevoegdheidsverdelende regel, dat in samenhang moet worden gelezen met het redelijkheidsen evenredigheidsbeginsel.300 Volgens het Grondwettelijk Hof is het evenredigheidsbeginsel inherent
aan elke bevoegdheidsuitoefening.301 Bijgevolg is de wetgever ertoe gehouden, in de uitoefening van
zijn eigen bevoegdheid, erover te waken dat door zijn optreden de uitoefening van de bevoegdheden
van de andere wetgevers niet onmogelijk of overdreven moeilijk wordt gemaakt.302
Deloyale fiscale concurrentie - Een deelaspect van het ruimere beginsel van de federale loyauteitsplicht
is in fiscalibus neergelegd in het principe van “de uitsluiting van elke deloyale fiscale concurrentie” in
artikel 1ter, 1° van de Bijzondere Financieringswet. Deze bepaling geeft evenmin een omschrijving van
het begrip “deloyale fiscale concurrentie”. Het is dus niet volledig duidelijk welke praktijken beschouwd
zullen worden als deloyale fiscale concurrentie.303 Met de uitsluiting van elke fiscale concurrentie wordt
beoogd de ongewenste effecten als fiscale migratie en delokalisering tussen de gewesten onderling te
vermijden.304 Aangezien deloyale fiscale maatregelen vaak ook op gespannen voet staan met de regels
van vrij verkeer, is een aparte beoordeling door het Grondwettelijk Hof van de verplichting tot vermijden van deloyale fiscale concurrentie zonder verwijzing naar het hogervermelde concept van de economische en monetaire unie niet voor de hand liggend.
Toepassingsprobleem - Een probleem kan zich stellen indien het Vlaamse Gewest besluit tot het minimaliseren van de jaarlijkse verkeersbelasting (louter voor personen met de gewone verblijfplaats305 in
het Vlaamse Gewest) en deze als het ware laat vervangen door een wegenheffing, terwijl (een van) de
andere gewesten niet bereid zou(den) zijn om voor de jaarlijkse verkeersbelasting tevens een minimalisering te voorzien. Immers, de belastingplichtige zal in het betrokken andere gewest deze schijnbare
dubbele belasting ondergaan terwijl de belastingplichtige met gewone verblijfplaats in het Vlaamse Gewest door de minimalisering van de verkeersbelasting niet. Zoals hierboven gesteld, is dit gelet op de
verschillende doelstellingen niet noodzakelijk een dubbele belasting (zie supra onderdeel 5.2.2.i)B)). Een
eenzijdige minimalisering van de verkeersbelasting in het Vlaamse Gewest als compensatie voor de wegenheffing, zonder dat dit wordt afgestemd met de andere gewesten, kan evenwel worden gezien als
een deloyale uitoefening van de fiscale bevoegdheden bestaande uit het mogen wijzigen van het belastingtarief. Bijgevolg staat een invoering van een wegenheffing (als belasting of als retributie) in combinatie met een eenzijdige herziening van de bestaande autofiscaliteit in het Vlaamse Gewest (zonder wijziging aan de autofiscaliteit in (één van) de andere gewesten) op gespannen voet met het voormelde beginsel van uitsluiting van deloyale fiscale concurrentie tussen de gewesten.
Illustratie: Een inwoner van het Waalse Gewest zou bijvoorbeeld onderworpen blijven aan de
Waalse verkeersbelasting én aan de wegenheffing in het Vlaamse Gewest (bij gebruik van
Vlaamse wegen), terwijl inwoners van het Vlaamse Gewest van een vrijstelling zouden genieten van de bestaande verkeersbelasting. Omgekeerd is het – weliswaar vooral in theorie –
ook denkbaar dat belastingplichtigen de andere gewesten zouden ontvluchten en zich in het
Vlaamse Gewest zouden vestigen om aldus van daaruit gebruik te maken van de wegen in de
andere gewesten zonder daar enige belasting voor te betalen (dit terwijl de bestaande verkeersbelasting in oorsprong betrekking heeft op het Belgische grondgebied en de Bijzondere
Financieringswet er o.a. op gericht is de inkomsten van deze belasting te verdelen tussen de
gewesten).
Bovenstaand voorbeeld toont aan dat de problematiek van de federale loyauteit in beginsel verder gaat
dan de loutere vraag naar dubbele belasting.
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A. Van de Vijver, Een verkenning van de grondslagen van het Ne Bis in Idem-beginsel in het Belgisch belastingrecht, Gent, Larcier, 2015, 329-330.
K. Rossignol, “Overheidsvrijstelling van lokale en regionale belastingen”, Lokale en Regionale Belastingen 2016, nr. 1, 19.
301 GwH 17 april 2008, nr. 68/2008, BS 2 juli 2008, B.6.4.; GwH 13 juni 2003, nr. 83/2013; Arbitragehof 17 juli 2013, nr. 100/2003, BS 11 augustus 2003, B.6.3.
302 GwH 13 juni 2013, nr. 83/2013, BS 29 juli 2013, B.3.1-B.3.8; GwH 30 maart 2010, B.12.1-B.15; Arbitragehof 30 juni 2004, nr. 119/2004, BS 22 juli 2004, B.3.3.
303 Parl.St. Kamer 2013/2014, nr. 53-2974/007, 15.
304 Adv. RvS (afd. Wetg.) bij ontwerp bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten,
Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50-1183/001, 81-82.
305 Art. 1.1.0.0.2., lid 3, 5° VCF.
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Het risico lijkt ons dan ook niet gering dat een eenzijdige aanpassing van de bestaande verkeersbelasting
in combinatie met de invoering van de wegenheffing, zonder afstemming met de andere gewesten, zou
worden bestempeld als een deloyale uitoefening van de fiscale bevoegdheden, hetgeen bovendien kan
leiden tot een mogelijke fiscaal geïnspireerde migratie van belastingplichtigen. In de geest van het beginsel van federale loyauteit dient het Vlaamse Gewest beslissingen over de uitoefening van de fiscale
bevoegdheden tot minimalisering van de bestaande verkeersbelasting (in samenhang met de invoering
van een wegenheffing) af te stemmen met andere gewesten.
Het Grondwettelijk Hof is bevoegd om erop toe te zien dat de deelstaten bij het uitoefenen van hun
respectieve bevoegdheden met het oog op het vermijden van belangenconflicten het principe van de
federale loyauteit naleven.306 Zowel in het raam van beroepen tot vernietiging307 als in het kader van
een prejudiciële procedure308 is het Grondwetteljik Hof bevoegd om zich ook uit te spreken over de
schending door wetten, decreten en ordonnanties van artikel 143, § 1 van de Grondwet.309 Het federale
loyauteitsbeginsel geldt als een referentienorm.310 Uit de huidige rechtspraak kan evenwel nog niet
worden afgeleid dat het federaal loyauteitsbeginsel ook kan dienen als grondslag voor een actieve verplichting van de federale overheid en de deelstaten.311 Het Grondwettelijk Hof kan nagaan of een wetgever door zijn optreden de uitoefening van de bevoegdheden van de andere wetgevers niet onmogelijk
of overdreven moeilijk heeft gemaakt. Het loyauteitsbeginsel dient daarbij als beperking op de uitoefening door een Vlaamse wetgever van zijn bevoegdheid.312 Het is de vraag of het Grondwettelijk Hof aan
de federale loyauteitsplicht een ruime draagwijdte zal geven.313 In de mate dat het beroep tot vernietiging door het Grondwettelijk Hof door een schending van het beginsel van federale loyauteit zoals vervat in art. 143, §1 van de Grondwet en de aansluitende beginselen (bijv. evenredigheidsbeginsel) gegrond is, zou de bestreden wetgevende norm dat de minimalisering van de verkeersbelasting in het
Vlaamse Gewest instelt, geheel of gedeeltelijk vernietigd kunnen worden.
Om deze problematiek te neutraliseren zal o.i. minstens een overleg, maar om enige mate van rechtszekerheid te bekomen, een samenwerkingsakkoord, met de andere gewesten noodzakelijk zijn teneinde
de minimalisering van de bestaande verkeersbelasting in het Vlaamse Gewest (met als gevolg de begunstiging van inwoners in het Vlaamse Gewest) niet deloyaal te laten zijn. Met een samenwerkingsakkoord
kan er immers geen sprake meer zijn van een eenzijdig optreden van het Vlaamse Gewest (en dus ook
niet van een daaruit mogelijks voortvloeiende deloyaliteit).
Om voldoende rechtszekerheid te bieden, zal het niet volstaan dat er een samenwerkingsakkoord is met
de andere Gewesten; de inhoud van dat samenwerkingsakkoord is ook van belang. Dat samenwerkingsakkoord zou in het bijzonder concrete maatregelen moeten bevatten die verzekeren dat (naast de gewesten) ook de burgers het argument van deloyale fiscale concurrentie niet kunnen opwerpen. Daarbij
kan dan met name worden gedacht aan afspraken waarbij ook de andere gewesten hun verkeersbelasting minimaliseren.
Voor de duidelijkheid wordt hierbij onderlijnd dat voorgaande vaststelling betrekking heeft op de situatie waarbij de wegenheffing wordt gecombineerd met een minimaliseren van de bestaande Vlaamse
verkeersbelasting. Indien de wegenheffing louter bovenop de bestaande verkeersbelasting zou komen,
of indien enkel de Vlaamse verkeersbelasting zou worden hervormd zonder invoering van een wegen-
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Artikel 1 resp. 26 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof zoals gewijzigd bij art. 47 en 48 j.° art. 67 Bijzondere Wet m.b.t. de zesde
staatshervorming, BS 31 januari 2014.
307 Artikel 1, 3° de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof zoals gewijzigd bij art. 47 en 48 j.° art. 67 Bijzondere Wet m.b.t. de zesde staatshervorming, BS 31 januari 2014.
308 Artikel 26, 4° van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof zoals gewijzigd bij art. 47 en 48 j.° art. 67 Bijzondere Wet m.b.t. de zesde
staatshervorming, BS 31 januari 2014.
309 Parl.St. Senaat 2012-2013, 25 juli 2013, nr. 5-2232/1, 183.
310 Arbitragehof 30 juni 2004, nr. 119-2004, BS 22 juli 2004; GwH 29 juli 2010, nr. 95/2010, BS 3 augustus 2010; GwH 28 oktober 2010, nr. 124/2010, BS 21 december
311 P. Peeters, “Enkele paradoxen van het federaal loyauteitsbeginsel in België” in E. Vandenbossche (ed.), Evoluties in het Belgisch Coöperatief federalisme, Bibiotheek Grondwettelijk Recht, Brugge, die Keure, 2013, 61-78; A. Alen en P. Peeters, “’Bundestreue’ in het Belgisch grondwettelijk recht”, RW 1989-90, 1141 e.v.
312 Parl.St. Senaat 2012-2013, 25 juli 2013, nr. 5-2232/1, 183. B. Peeters en N. Plets, “De fiscale aspecten van de zesde staatshervorming: nieuwe perspectieven voor
de gewesten eens de gordiaanse bevoegdheidsknoop is ontward”, LRB 2014/1, 17.
313 In een eerder arrest lijkt het Grondwettelijk Hof te suggereren dat een aparte beoordeling op basis van de federale loyauteit slechts zelden een afzonderlijke
vernietigingsgrond zal vormen. Zie: Arbitragehof 15 september 2004, nr. 146/2004, BS 19 oktober 2004.
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heffing, dan zou dit gevolgen hebben voor de fiscale concurrentie, maar deze zouden o.i. dan niet deloyaal zijn.
Oplossingsrichting: samenwerkingsakkoord

(iii)

De hierboven geschetste probleempunten (inzake de deloyale fiscale concurrentie, maar daarnaast
ook het risico van dubbele belasting dat in de hierboven geschetste context eerder gering lijkt) kunnen
geminimaliseerd/geremedieerd worden door het sluiten van een samenwerkingsakkoord zoals bedoeld
in artikel 92bis, §1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tussen het Vlaamse Gewest en de andere
gewesten (en evt. de federale overheid). Een samenwerkingsakkoord wordt afgesloten op een wijze die
vergelijkbaar is met het afsluiten van internationale verdragen, i.e. onderhandelingen door uitvoerende
macht en goedkeuring door wetgevende macht, en vereist derhalve ook de instemming van de gewestparlementen. Samenwerkingsakkoorden staan in de normenhiërarchie onder de Grondwet en onder de
bevoegdheidsverdelende regels van de bijzondere wetten, maar dus boven de eigenlijke decreten en
ordonnanties.314

5.2.3 Wegenheffing en tolregeling
Vandaag bestaat in het Vlaamse Gewest slechts één vorm van ‘tolheffing’, met name wat betreft de
Liefkenshoektunnel315. In de toekomst zal hier normaal echter ook de Oosterweelverbinding bijkomen.
De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) houdt voor beide Schelde-oeververbindingen de
diverse rechten voor het heffen van ‘tol’.316
Het invoeren van een wegenheffing op een traject dat reeds op een ander manier betold wordt, doet de
vraag rijzen in welke mate voormelde tolheffing gehandhaafd kan blijven, indien de wegenheffing wordt
ingevoerd317:
•

Dit zou door de gebruiker als een dubbele belasting ervaren kunnen worden, omdat tweemaal
betaald dient te worden voor het gebruik van dezelfde infrastructuur.
De weggebruiker die tol betaalt om van specifieke infrastructuur (zoals de Liefkenshoektunnel)
gebruik te maken, doet dit wanneer hij weet of denkt dat zijn voordeel groter is dan het bedrag
van de tol. Aangezien de doelstelling van de tol en de wegenheffing verschillend is en de tolheffing bovendien een retributie betreft, is er bij voorbaat geen sprake van een verboden dubbele
belasting (ook niet bij de kwalificatie van de wegengeffing als een belasting).
Zoals vermeld, is het non bis in idem-beginsel niet van toepassing op de samenloop van heffingen andere dan een belasting. In beginsel kan er juridisch dus geen sprake zijn van dubbele
belasting, hoewel de gebruiker wel verplicht wordt een betaling te doen voor dezelfde prestatie
(cfr. perceptie dubbele belasting, maar dit is juridisch verdedigbaar).

•

Bovendien dient ook rekening gehouden te worden met de bepalingen van de Tolrichtlijn, inzonderheid het principieel verbod op de combinatie van een tolheffing en gebruiksrecht).

De Tolrichtlijn (ook in het voorstel tot wijziging) verbiedt om tegelijkertijd zowel tolgelden (afstandsgebonden heffingen) als gebruiksrechten (tijdsgeboden heffingen) op te leggen aan een
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T. De Jonckheere en M. De Jonckheere, “Van Eurovignet naar kilometerheffing in het complexe België”, Lokale en Regionale Belastingen 2016, vol. 3/4, 19
Het is overigens niet geheel duidelijk in hoeverre de tolheffing voor de Liefkenshoektunnel gebeurt in overeenstemming met de Tolrichtlijn. De afstand die wordt
afgelegd is weliswaar steeds dezelfde, maar omdat voor elk gebruik betaald moet worden (cfr. niet één tarief per dag), lijkt het niet als een gebruiksrecht te kunnen
kwalificeren. Overigens dateert de Liefkenshoektunnel van vóór de inwerkingtreding van de Tolrichtlijn.
316 Zie het Decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.
Aangezien de tolregeling voor de Oosterweelverbinding nog niet bekend is, is ook hier niet duidelijk hoe dit zich desgevallend tot de Tolrichtlijn zal verhouden.
317 F. Vanistendael, “Rekeningrijden”, AFT 2014/3, 2-3.
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voertuigcategorie voor het gebruik van een en hetzelfde traject318. Het is niet duidelijk of dit
verbod ook geldt voor een dubbele tolheffing (voor één en hetzelfde traject). Hoe dan ook voorziet de Tolrichtlijn uitdrukkelijk een uitzondering waarbij een tol mag geheven worden voor het
gebruik van bruggen, tunnels en bergpassen indien reeds een gebruiksrecht voor het weggennet
bestaat. Indien ook een dubbele tolheffing principieel verboden is, zou voormelde uitzondering
mogelijks doorgetrokken kunnen worden om de dubbele tolheffing alsnog te verantwoorden, al
kan niet ingeschat worden hoeverre dit in overeenstemming met de Tolrichtlijn zal zijn
In de praktijk lijkt de meest voor de hand liggende oplossing dan ook te zijn dat de wegenheffing
enkel zal gelden als heffing op het gebruik dat een voertuig maakt van een niet-geconcedeerde
weg (en dus met uitzondering van de wegen die in concessie zijn gegeven). In dit verband kan
ook worden gewezen op de bepaling dat de kilometerheffing slechts wordt geheven op het gebruik dat een voertuig maakt van een niet-geconcedeerde weg.319 De kilometerheffing wordt
bijgevolg niet geheven op de geconcedeerde wegen (bv. een groot stuk van de R4 en de R2 met
de Liefkenshoektunnel).320
Alternatief zou ook overwogen kunnen worden om de tolregeling te integreren in de wegenheffing, waarbij dan niet langer een afzonderlijke heffing wordt aangerekend voor het desbetreffend stuk weg, maar binnen de wegenheffing een bijzonder tarief geldt (dat bijvoorbeeld de
specifieke infrastructuurkosten ervan moet financieren). Dit zou dan wel tot gevolg hebben dat
wegenheffing en de kilometerheffing ter zake anders georganiseerd worden (cfr. risico gelijkheidsbeginsel) en het zal verder te onderzoeken zijn in hoeverre dit technisch en praktisch te realiseren is. Juridisch gezien zal het Decreet van 13 december 2002 inzake BAM hierop afgestemd
moeten worden. Deze optie is met andere woorden in de praktijk minder evident te realiseren.
Er zal eveneens rekening moeten worden gehouden met de EETS-richtlijn. De Liefkenshoektunnel – waar de tolheffing slechts gedeeltelijk geschiedt via elektronische systemen – valt niet onder de tolgebiedverklaring van het Vlaamse Gewest, integendeel is een afzonderlijke ‘EETS Domain statement for the Liefkenshoektunnel’ opgesteld.321 Het integreren van de Liefkenshoektunnel in de wegenheffing impliceert dat naar één geïntegreerd(e) tolgbebied(verklaring) gegaan
dient te worden, al dient ook hier weer rekening gehouden te worden met de kilometerheffing.

5.2.4 Wegenheffing en lage emissiezone (LEZ)
De weggebruiker kan ook een dubbele belasting ervaren door een overlapping van de wegenheffing met
een LEZ (lage emissiezone).322 Ter zake doet zich evenwel geen probleem van een dubbele belasting
voor. Een LEZ is geen belasting, maar een selectief toelatingsbeleid binnen een lokaal afgebakend gebied
op basis van de uitstoot van het voertuig.323 Daarenboven moet worden gewezen op de niet geheel
overeenstemmende doelstellingen van de LEZ in vergelijking met een wegenheffing. Het instellen van
een LEZ is er uitdrukkelijk op gericht om de milieu- en gezondheidsimpact van luchtverontreiniging in
een lokaal afgebakend gebied te reduceren door de toegang van sommige milieuvervuilende voertuigen
tot dit gebied te verbieden of te ontmoedigen. In het regeerakkoord 2014-2019 van de Vlaamse Regering worden de LEZ’s uitdrukkelijk gezien als een maatregel die ertoe moet bijdragen om de Europese
luchtkwaliteitsdoelstellingen te behalen.324 Voor wat de voertuigen betreft die onder de LEZ-regeling
vallen, kan de gemeente ofwel de toegang tot de LEZ verbieden ofwel de toegang afhankelijk maken van
318

Zie artikel 7.3 voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.
Artikel 2.4.1.0.1. VCF.
320 De kilometerheffing geldt als belasting op het gebruik dat een voertuig maakt van de niet-geconcedeerde weg. Zie artikel 2.4.2.0.1. VCF.
Vglk. de havengebieden en de wegen die door een concessieovereenkomst aan een tolheffing onderworpen worden, zijn dus uitgesloten van de kilometerheffing. In
deze lijn zou dezelfde redenering moeten opgaan voor een wegenheffing.
321 Zie https://www.viapass.be/tol-in-europa/
322 Conceptnota aan de Vlaamse regering inzake stand van zaken onderzoek naar een mogelijke introductie van een wegenheffing voor lichte voertuigen in Vlaanderen
en
uitgangsprincipes
voor
het
vervolgtraject,
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Te
raadplegen
op
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-messagedocument/document/09013557801e9d9b.
323 Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 454/1.3. Zie: Decreet van 27 november 2015 betreffende lage emissiezones, BS 18 december 2015 en navolgend besluit van de
Vlaamse Regering van 26 februari 2016 betreffende lage emissiezones, BS 23 maart 2016.
324 Regeerakkoord 2014-19 van de Vlaamse Regering, 79. In dit verband: richtlijn 2001/81/EG van 23 oktober 2001 van het Europees Parlement en de Raad inzake
nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen, Pb.L. 2001, 309.
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voorwaarden die van dien aard zijn dat zij het gebruik van de LEZ door voertuigen die milieuhinder veroorzaken, afremmen. De LEZ beoogt aldus om het gebruik van milieuvervuilende voertuigen af te remmen en om zo een relevante gezondheidswinst te realiseren, zonder expliciet de ambitie te hebben om
congestie te doen dalen noch om externe kosten te internaliseren. De invoering van een wegenheffing
daarentegen wil met name congestie doen dalen, externe kosten internaliseren en/of de gebruiker laten
betalen volgens gebruik (‘de vervuiler betaalt’).

5.2.5 Evaluatie van het verbod van dubbele belasting voor de keuze belasting vs. retributie
Op deze plaats kan worden volstaan met een aantal evaluerende beschouwingen met betrekking tot het
fiscaal non bis in idem-beginsel voor de keuze. 325 Het fiscaal non bis in idem-beginsel en het daaruit
vootvloeiende risico van dubbele belasting (dat in de hierboven geschetste context eerder gering lijkt)
speelt in principe enkel indien de wegenheffing als belasting wordt gestructureerd en niet bij een retributie. Een retributie is op zich geen belasting. Er moet wel benadrukt worden dat de retributie ook een
‘echte’ retributie dient te zijn en dus geen verdoken belasting. Zoals hierna aangegeven, moet bij een
retributie sprake zijn van een vergoeding die de overheid van bepaalde heffingsplichtigen als tegenprestatie ontvangt voor een bijzondere dienst die zij in hun persoonlijk belang heeft geleverd of voor een
rechtstreeks en bijzonder voordeel dat zij heeft toegestaan. Het bedrag ervan moet in een redelijke verhouding staan tot het belang van de verstrekte dienst, anders moet zij als een belasting worden beschouwd. Wanneer de regelgever van mening is dat het eventueel verlies aan andere inkomsten (mee)
moet worden opgevangen door de omvang van de retributie daarvan te laten afhangen, dan zal de kwalificatie als ‘echte’ retributie minstens betwistbaar zijn. In dit verband is het belangrijk te benadrukken
dat een rechter niet gebonden is door de door de overheid gegeven kwalificatie van belasting of retributie. De benaming ‘retributie’ aan een belasting verleent haar uit zichzelf dit karakter niet. Het is aan de
rechter om in laatste instantie de juiste aard van de heffing te bepalen.326
De analyse inzake de verenigbaarheid met het beginsel van deloyale fiscale concurrentie is zonder invloed op de keuze tussen een belasting of een retributie. Voornoemd beginsel heeft immers zowel betrekking op een belasting als een retributie, althans in de mate dat de invoering ervan met een belangrijke beperking van de verkeersbelasting gepaard zou gaan. Gewesten hebben het recht tot het heffen
van retributies (artikel 173 van de Grondwet). Deze bevoegdheid moet evenwel worden uitgeoefend
met inachtneming van het beginsel van de uitsluiting van elke deloyale fiscale concurrentie (zie artikel
1ter, 1° Bijzondere Financieringswet).

5.2.6 Tussenbesluit
Vanuit het oogpunt van het vermijden van dubbele belasting rijst de vraag of de bestaande autofiscaliteit met de invoering van een wegenheffing in de vorm van een belasting behouden kan blijven.
•

Wat betreft de belasting op inverkeerstelling, zou zich geen probleem voordoen. De doelstelling
van de BIV (het in verkeer stellen van het voertuig op de openbare weg, zijnde de inschrijving in
het Repertorium van de DIV) en de wegenheffing (weggebruik) verschilt.

•

Wat betreft de jaarlijkse verkeersbelasting, achten wij het juridisch goed verdedigbaar dat aangezien de doelstellingen van een jaarlijkse verkeersbelasting (primair het bezit/exploitatie van
de voertuigen, maar in subsidiaire orde het gebruik van de wegen) en de vooropgestelde doelstellingen van een wegenheffing (gebruik van de weg, congestie te doen dalen en/of externe
kosten internaliseren) niet dezelfde zijn, het non bis in idem-beginsel niet geschonden is.
Primair volgt uit een letterlijke lezing van de wettekst dat het voorwerp van de jaarlijkse verkeersbelasting (bezit/exploitatie van de voertuigen) verschilt van dat van de wegenheffing (weggebruik). Vanuit deze optiek zou verdedigd kunnen worden dat de jaarlijkse verkeersbelasting

325
326

Op de keuze belasting versus retributie wordt hierna in onderdeel 5.3. verder ingegaan.
Vred. Verviers 10 januari 1997, JLMB 1997, 421.
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alleen het bezit van een wagen belast, waarbij het irrelevant is hoeveel men het voertuig effectief op de openbare weg gebruikt.
In subsidiaire orde moet evenwel worden opgemerkt dat een loutere inschrijving in het repertorium van de DIV een onweerlegbaar vermoeden van gebruik op de openbare weg doet ontstaan,
waardoor automatisch verkeersbelasting verschuldigd wordt. In de mate dat ook de wegenheffing een heffing zou zijn op het gebruik van de weg, zal er zich op dit vlak een risico van dubbele
belasting voordoen. In deze mate zou de doelstelling van de verkeersbelasting in beginsel gelijklopen met de doelstelling van een wegenheffing (onder voorbehoud van de nadere gedetailleerde uitwerking daarvan), namelijk het belasten van het gebruik van de openbare weg. De
vraag naar een dubbele belasting dringt zich hierbij sneller op zodat een verschillende formulering van de doelstellingen van de wegenheffing (gebruik van de weg, congestie te doen dalen
en externe kosten internaliseren) belangrijk is om het risico op een dubbele belasting te minimaliseren. Vanuit deze optiek zou een wegenheffing rekening kunnen houden met de reële infrastructuurkost en de lokaal veroorzaakte kosten.
•

De aanvullende verkeersbelasting behelst een andere belastbare materie (nl. niet gelinkt aan
het gebruik van weg). Het betreft een accijns-compenserende belasting en heeft een duidelijk
verschillende doelstelling, zodat het bestaan van een aanvullende verkeersbelasting met een
wegenheffing ons juridisch verenigbaar is met het non bis in idem-beginsel.

•

De lage emissiezone betreft een toegangsrecht en is dus geen belasting/heffing, zodat er in beginsel juridisch geen sprake is van een dubbele heffing.

•

Voor de Liefkenshoektunnel doet het probleem van de dubbele belasting zich niet voor, maar
impliceert de combinatie van de wegenheffing en een tolheffing op dezelfde plaats mogelijks
een probleem in het kader van de Tolrichtlijn. Daarom wordt in de tunnel best geen wegenheffing geheven, zoals ook het geval is bij de kilometerheffing.

Geconcludeerd kan worden dat de doelstellingen van de verkeersbelasting en de wegenheffing deels
gelijk lopen (namelijk een belasting op het gebruik van de weg). De jaarlijkse verkeersbelasting (en de
BIV) houdt ook rekening met de milieukenmerken van het voertuig, zodat ook hier in het oog moet worden gehouden om in functie van de milieukenmerken niet dubbel te belasten. Om het risico op dubbele
belasting te reduceren is het daarom aangewezen om bij de concrete uitwerking van de wegenheffing
erop toe te zien dat de doelstellingen van de jaarlijkse verkeersbelasting (bezit/exploitatie van de voertuigen/gebruik van de wegen) en de vooropgestelde doelstellingen van de wegenheffing (gebruik van de
weg, congestie te doen dalen en/of externe kosten internaliseren) niet volledig gelijklopen of, beter nog,
voldoende verschillen. In de mate dat de invoering van de wegenheffing gepaard zou gaan met een belangrijke beperking van de verkeersbelasting, zou dit op gespannen voet staan met het beginsel van
deloyale fiscale concurrentie (zie artikel 1ter, 1° Bijzondere Financieringswet). Het sluiten van een samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest en de andere Gewesten zou het probleem kunnen
oplossen.
Het fiscaal non bis in idem-beginsel kan in beginsel niet worden ingeroepen bij een retributie. In de mate
dat het non bis in idem-beginsel verwijst naar een zelfde ‘belasting’ of een belasting met eenzelfde
doel/aard, is een schending van dit beginsel weinig waarschijnlijk indien de wegenheffing de vorm zou
aannemen van een retributie die er louter op gericht zou zijn een bepaalde prestatie te vergoeden
(waardoor deze naar doelstelling en aard in beginsel dus verschillend is van een bestaande belasting).
Een retributie is immers op zich geen echte belasting. Er moet wel benadrukt worden dat de retributie
ook een ‘echte’ retributie dient te zijn en dus geen verdoken belasting.
De analyse inzake de verenigbaarheid met het beginsel van deloyale fiscale concurrentie heeft zowel
betrekking op een belasting als een retributie. Zoals hierboven vermeld, bestaat het risico dat een eenzijdige aanpassing van de bestaande verkeersbelasting in combinatie met de invoering van de wegenheffing in de vorm van een belasting dan wel retributie, zonder afstemming met de andere gewesten, zou
worden bestempeld als een deloyale uitoefening van de fiscale bevoegdheden, hetgeen bovendien kan
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leiden tot een mogelijke fiscaal geïnspireerde migratie van belastingplichtigen. Om deze problematiek te
neutraliseren zal o.i. minstens een overleg, maar om enige mate van rechtszekerheid te bekomen, een
samenwerkingsakkoord, met de andere gewesten noodzakelijk zijn teneinde de minimalisering van de
bestaande verkeersbelasting in het Vlaamse Gewest (met als gevolg de begunstiging van inwoners in het
Vlaamse Gewest) niet deloyaal te laten zijn.

5.3 Kwalificatie van de wegenheffing als een ‘belasting’ of ‘retributie’
5.3.1 Begrippen ‘belasting’ vs. ‘retributie’ (nationaal)
Een belangrijke vraag betreft de kwalificatie van de wegenheffing als een ‘belasting’ (heffing opgelegd
door het gezag) of een ‘retributie’ (vergoeding als tegenprestatie).327 Deze begrippen zijn niet wettelijk
gedefinieerd. Zowel in de Belgische rechtspraak als in de rechtsleer werden deze begrippen nader omschreven, maar heden bestaat daar nog steeds geen eensgezindheid over.328 Naast de hiernavolgende
analyse van de ‘belasting’/’retributie’ in ons Belgisch (fiscaal) recht, wordt in onderdeel (v) dieper ingegaan op de Europeesrechtelijke kenmerken ervan. Dit laatste is van belang voor de vraag in hoeverre
beroep kan worden gedaan op de EU-richtlijnen.
(i)

(A)

Het begrip “belasting”

Begripsbepaling

Onder Belgisch recht is een ’belasting’ in de zin van artikelen 170 en 172 van de Grondwet een verplichte
eenzijdige heffing zonder tegenprestatie door de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten, de
provincies of de gemeenten om uitgaven van algemeen nut te dekken.329
Een belasting heeft twee essentiële kenmerken, namelijk i) het betreft een eenzijdig van overheidswege
opgelegde verplichting, wat de afwezigheid van een individuele tegenprestatie impliceert, en ii) de bedoeling ervan is om middelen te verkrijgen om de openbare dienstverlening te financieren.
Belastingen hebben een dwangkarakter, en worden in beginsel verantwoord door een financiële behoefte. De belastingplichtige kent niet de juiste aanwending van de door hem betaalde belastingen aan
de Schatkist. Essentieel is dat belastingen noodzakelijkerwijze dwingend van aard zijn.330 De aanwending
van de opbrengst van de wegenheffing voor een specifieke beleidsuitgave of de storting in een afzonderlijk fonds zou het karakter van belasting aan de wegenheffing niet ontnemen.331

327

De nationaalrechtelijke kwalificatie van de wegenheffing als een ‘retributie’ of ‘belasting’ heeft in beginsel geen impact op de inning van de wegenheffing ten
aanzien van buitenlanders (zie hierna onderdeel iii)). Evenwel moet in het oog worden gehouden dat het onderscheid tussen de wegenheffing als een belasting of
retributie wederom belangrijk is, want retributies zijn aan andere regelen onderworpen dan de belastingen.

328 O.m.: R. Andersen, “La notion de ‘redevance’, spécialement au regard de l’article 113 de la Constitution” in X (ed.), Liber Amicorum E. Krings, Brussel, StoryScientia, 1991, 941-951; J.J. Couturier, B. Peeters en N. Plets, Belgisch Belastingrecht in Hoofdlijnen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2013, 3-4; M. De Jonckheere, De
Gemeentelijke belastingbevoegdheid. Fiscaaljuridische aspecten, Brugge, die Keure, 1996, 41-60; M. De Jonckheere en N. Plets, Handboek lokale en regionale
belastingen, Brugge, die Keure, 2006, 18-19; M. Bourgeois, Contribution à l’étude de la notion d’impôt en droit belge. Contours, singularité et utilité d’un concept
juridique, proefschrift Université de Liège, 2007; M. Maus, “Andermaal over het onderscheid tussen belastingen en retributies”, LRB 1998/3, 32 e.v.; K. Moser, “De
invloed van het begrotingsrecht op de kwalificatie van een heffing als ‘belasting’ of als ‘retributie’”, AFT 1998, 8-27; T. Lauwers, Lokale Belastingen en de Fiscus.
Wegwijs in Bevoegdheden en Procedures, Mechelen, Kluwer, 2010, 15-19; J. Kirkpatrick en P. Glineur, “La distinction entre l’impôt et la “retribution” régie par
l’article 113 de la Constitution” in X (ed.), Présence du droit publique et droit de l’homme. Mélanges offerts à Jacques Velu, Brussel, Bruylant, 1992, 547-579; B.
Peeters, “De begrippen belasting, last en retributie in de artikelen 110 en 113 van de Grondwet”, RW 1987, 241-250; P. Peeters en A. Weyn, “Het cassatiearrest van
10 mei 2002: langdurig parkeren (opnieuw) ter discussie”, (noot onder Cass. 10 mei 2002), TFR 2003, 639-640; W. Putzeys, “Gemeentelijke parkeerheffingen doorgelicht”, T.Gem. 2009/3, 166-169; C. Redant, “Wat te verstaan onder het begrip ‘retributie’. Een analyse van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in het licht van de
Grondwet”, TFR 2003, 95-107; E. Van De Velde, “De “geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet” in de zin van artikel 569, eerste lid, 32° Ger.W. Een
analyse van achtergrond en betekenis”, AFT 2005/2, 17-20.
329 Cass. 20 maart 2003, C.01.0269.F, Pas. 2003, I, 556, conclusie De Riemaecker, FJF 2003, 181, JLMB 2003, 1186-1198; Cass. 30 november 1950, Pas. 1951, I, 191 et
seq.; Cass. 12 oktober 1954, JT 1955, 194. Zie ook: M. De Jonckheere en N. Plets, Handboek lokale en regionale belastingen, Brugge, die Keure, 2010, 9.
330 Cass. 30 november 1950, Arr.Cass. 1951, 149, Pas. 1951, I, 191. Tiberghien, Handboek Fiscaal Recht 2016-2017, Mechelen, Kluwer, 2017, 1921.
331 T. De Jonckheere en M. De Jonckheere, “Van Eurovignet naar kilometerheffing in het complexe België”, Lokale en Regionale Belastingen 2016, vol. 3/4, 37.
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(B)

Toepassing op de wegenheffing

Hoger werd reeds aangehaald dat artikel 11 van de Bijzondere Financieringswet stelt dat de gewesten
(en gemeenschappen) niet gemachtigd zijn om belastingen te heffen op de materies waarop een bij
deze wet bedoelde belasting wordt geheven, onder voorbehoud van de bij deze wet bepaalde gevallen.
Met de bijzondere wet van 26 december 2013332 werd aan artikel 11 Bijzondere Financieringswet een
bijkomende uitzondering op het heffingsverbod333 toegevoegd “voor de belastingen bedoeld in artikel 3,
eerste lid, 10° [de verkeersbelasting op de autovertuigen] en 11° [de belasting op de inverkeerstelling]”334. Hoewel de invoering van een kilometerheffing niet noodzakelijk in strijd met het non bis in
idem-beginsel werd geacht, heeft men het nuttig bevonden om voor de gewesten een juridisch kader te
scheppen voor de implementatie van de kilometerheffing als een autonome gewestbelasting.335 Op deze
wijze werd onder meer beoogd “het “non bis in idem” beginsel [te] vrijwaren op het vlak van de belastbare materie waar de invoering van de kilometerheffing dit beginsel in het gedrang zou brengen ten
aanzien van de verkeersbelasting […]. Hoewel dit niet het geval is, strekt deze wijziging er louter toe de
rechtszekerheid te waarborgen”.336
De uitzondering biedt de mogelijkheid voor het Vlaamse Gewest om op basis van de eigen grondwettelijke fiscale bevoegdheid een wegenheffing in te voeren (een zogenoemde eigenlijke gewestbelasting337).338 Op basis van de volstrekte fiscale autonomie is het Vlaamse Gewest bevoegd om de hoofdbestanddelen van de belasting (toepassingsgebied, heffingsgrondslag, tarief, vrijstellingen) alsook de bijkomende elementen (zoals sancties, verhogingen en interesten) te bepalen. De volstrekte autonomie is
evenwel beperkt als gevolg van de hoger aangehaalde beginselen van de uitsluiting van elke deloyale
fiscale concurrentie, de vermijding van dubbele belasting en het vrij verkeer van personen, goederen,
diensten en kapitaal.
De uitoefening van de fiscale bevoegdheid door het Vlaamse Gewest is een autonome bevoegdheid die
primair gericht is op het verwerven van financiële middelen om beleid te voeren (fiscaal oogmerk). Een
belangrijk element is dat het Vlaamse Gewest met een wegenheffing in de vorm van een belasting – in
tegenstelling tot een retributie – ernaar kan streven bepaalde gedragingen aan te moedigen of integendeel te ontmoedigen (extrafiscaal oogmerk).339 Het gegeven dat het Vlaamse Gewest daarmee zou bijdragen tot het bereiken van een doel dat valt onder de materiële bevoegdheid van een andere wetgever, impliceert niet dat de betrokken fiscale maatregel strijdig is met de bevoegdheidsverdelende regels
tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten.
(ii)

(A)

Het begrip “retributie”

Begripsbepaling

Een ‘retributie’ is in essentie een billijke vergoeding als tegenprestatie voor een door de overheid gepresteerde dienst waarvan de persoon die de retributie moet betalen vrijwillig gebruik maakt en die de

332

Bijzondere Wet van 26 december 2013 houdende de wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hetvorming der instelling en 16 januari 1989
betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en opheffing van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de
heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een
Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, ingevolge de invoering van de kilometerheffing, BS 31 december 2013.
333 Zo bepaalt de MvT bij de Bijzondere Wet van 26 december 2013 (2354/1, 2013-2014, 3-4) dat de gewesten niet gerechtigd zijn om een gewestbelasting te heffen
op de belastbare materie inzake de verkeersbelasting (artikel 3, eerset lid, 10°) en de belasting op de inverkeerstelling (artikel 3, eerste lid 1°).
334 Voorheen werd ook een uitzondering bepaald voor het eurovignet (artikel 3, eerste lid 1, 12° Bijzondere Financieringswet). Met de Bijzondere Wet van 26
december 2013 werd het eurovignet opgeheven.
335 MvT, Bijzondere Wet van 26 december 2013, 2354/1, 2013-2014, 2.
336 MvT, Bijzondere Wet van 26 december 2013, 2354/1, 2013-2014, 4.
337 Een “eigenlijke gewestbelasting” is een belasting door een gewest ingevoerd op grond van artikel 170, § 2 Gw. De gewesten hebben in beginsel de bevoegdheid
om op autonome wijze om het even welke belasting in te voeren en daarvoor alle nodige wetgevende en uitvoerende maatregelen te treffen.
Dit in tegenstelling tot een “oneigenlijke gewestbelasting” dat een belasting is die oorspronkelijk werd ingevoerd door de federale wetgever op grond van artikel
170, § 1 Gw. waarvan de opbrengst werd toegewezen aan de gewesten. Gaandeweg hebben de gewesten meer bevoegdheden gekregen (nl. heffingsgrondslag, het
tarief en de vrijstellingen). De belastbare materie van de oneigenlijke gewestbelastingen blijft een bevoegdheid van de federale overheid.
338 In dezelfde zin voor de kilometerheffing, zie Parl.St. Senaat 2013-14, nr. 5-2354/1, 4.
339 GwH 30 oktober 2013, nr. 141/2013, B.25.
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overheid in het persoonlijk belang levert of voor een rechtstreeks en bijzonder individueel voordeel dat
zij toestaat.340
Aldus heeft een retributie vier essentiële kenmerken:341
1) een door de overheid gepresteerde dienst;
2) een billijke vergoeding (de gevorderde tegenprestatie staat in een bepaalde verhouding van
evenredigheid tot de kostprijs);
3) een individueel aanwijsbaar voordeel;
4) de begunstigde maakt er vrijwillig gebruik van (uit eigen beweging).
Volgens de Raad van State moeten de volgende drie voorwaarden cumulatief voldaan zijn om een heffing als retributie te kunnen kwalificeren:342
1) De retributie moet de tegenprestatie vormen van een dienst die louter in het rechtstreekse en
onmiddellijke belang van de begunstigde ervan is verleend of op zijn minst van een dienst die in
de eerste plaats aan de begunstigde is verleend.
2) Het bedrag dat als tegenprestatie voor de geleverde dienst wordt gevorderd, moet overeenstemmen met de kostprijs van de geleverde dienst of op zijn minst in een bepaalde verhouding
van evenredigheid tot die kostprijs staan.
3) In principe moet de retributie zich aandienen als de tegenprestatie voor een dienst die niet opgelegd is, maar waarvan de belastingplichtige uit eigen beweging gebruik maakt.
Het Hof van Cassatie legt vnl. de nadruk op het vergoedend karakter van een dienst die verricht is in het
persoonlijk voordeel van de begunstigde.343 In tegenstelling tot de Raad van State, huldigt het Hof van
Cassatie niet de voorwaarde van het vrijwillig gebruik.344
Aldus wordt het begrip ‘retributie’ beschouwd als een vergoeding van een door de overheid verstrekte
dienst waaruit een individueel voordeel wordt gehaald en waarbij de gevraagde vergoeding in verhouding moet staan tot de geleverde dienst. Op het eerste gezicht zou een retributie gevraagd kunnen worden bij een concessie m.b.t. het uitbaten van het wegenheffingssysteem op de geconcedeerde wegen.
Een retributie zou dan de vergoeding vormen voor het gebruik van de geconcedeerde wegen (en de
bijhorende diensten van de concessiehouder die noodzakelijk zijn voor het beheer en uitbaten van de
wegen). Een wegenheffing zou dan in essentie een vergoeding zijn voor het gebruik dat een voertuig
maakt van een geconcedeerde weg.

340 Cass. 10 mei 2002, nr. C.01.0034.F, LRB 2002, nr. 4, 224; Gent 9 juni 2009, nr. 2008/AR/1770 (Brugge), LRB 2009, nr. 3, 223; Cass. 17 juni 2010, TFR 2011, afl. 393,
46; Cass. 30 november 1950, Arr.Cass. 1951, 149, Pas. 1951, I, 191. Zie ook: B. Peeters, “De begrippen belasting, last en retributie in de artikelen 110 en 113 van de
Grondwet”, RW 1987, 243-247; R. Andersen, “La notion de ‘redevances’ spécialement au regard de l’article 113 de la Constitution” in Liber Amicorum Prof. Em. E.
Krings, Brussel, Story, 1991, 941-952; J. Kirkpatrick en P. Glineur, “La distinction entre l’impôt et rétribution régie par l’article 113 de la Constitution” in “Présence du
droit public et des droit de l’homme”, Mélanges offers à J. Vélu, Brussel, Bruylant, 1992, 547-579; M. Moris, “Quand une redevance à la nature d’un impôt”, noot
onder Luik 17 februari 1995, JLMB 1996, 638-643; L. Verlinden en B. Engelen, Fiscale rechtspraakoverzichten. Lokale belastingen 2000-2005, Larcier, 2007, 1; M.
Delanote en A. Maus, Fiscaal Recht - Basisbegrippen, Brugge, die Keure, 2016, 44-45; M. De Jonckheere en N. Plets, Handboek lokale en regionale belastingen,
Brugge, die Keure, 2006, 18; V. Sepulchre, “Fiscalité et parafiscalité: impôts, taxes, rétributions, amendes pénales et amendes administratives”, Droit communal
2006/1, 34.

Voorbeelden zijn de vergoeding voor de afgifte van luchtvaartattesten, parkeergelden voor stationering op de openbare weg, havengelden, etc.
341

Advies RvS 29 april 2002,nr. 33.182/2.

342

Adv.RvS nr. 33.182/2, 29 april 2002 naar aanleiding van de redactie van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de
financiële diensten, BS 4 september 2002; het wetsontwerp werd niet geamendeerd betreffende voormelde omschrijving van het begrip retributie.

343

Cass. 10 september 1998, Arr.Cass. 1998, nr. 397. In dezelfde zin: GwH 10 juli 2014, nr. 104/2014, B.3; GwH 19 november 2015, nr. 162/2015, B.5.

344

Cass. 16 februari 1951, Pas. 1951, I, 390. Zie ook: B. Engelen, “Heffingen op het gebruik van het openbaar domein”, LRB 2018, afl. 2, 9. Zie in dezelfde zin Cass. 5
oktober 2002, onuitg.; RvS 24 maart 1981, nr. 21.061 en GwH 15 oktober 1996, A 55/96. Zie ook: J. Velaers, De Grondwet en de Raad van State, afdeling Wetgeving:
vijftig jaar adviezen aan wetgevende vergaderingen, in het licht van de rechtspraak van het Arbitragehof, Antwerpen, Maklu, 1999, 311.
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(B)

Toepassing op de wegenheffing

Gelet op de hierboven besproken eigenschappen wordt een wegenheffing in de vorm van een retributie
alvast geconfronteerd met de volgende aandachtspunten.
(I)
‘Door de overheid geleverde dienst’
Voor de kwalificatie van de wegenheffing als retributie levert het begrip “door de overheid geleverde
dienst” moeilijkheden op in het kader van het gebruik van het openbaar gemeentelijk domein.345 In bepaalde rechtspraak wordt een onderscheid gemaakt tussen het ‘normaal’ gebruik van de openbare weg
(bv. het rijden met een voertuig op de openbare weg) en het privaat gebruik (bv. het tijdelijk plaatsen
van een stelling op de openbare weg of het gebruik van de markt door marktkramers). Alleen het privaat gebruik zou een dienst van de overheid veronderstellen en dus het vragen van een retributie verantwoorden.346 De loutere mogelijkheid om van een openbare weg of weggedeelte gebruik te maken,
dient volgens bepaalde rechtsleer te worden beschouwd als een ‘normaal gebruik van de openbare
weg’, zodat er in beginsel geen sprake kan zijn van een dienst die de overheid verstrekt.
Volgens sommige bronnen zou de vergoeding voor het gebruik van de in concessie gegeven weg dan
ook pas een dienst zijn wanneer er sprake is van een concessieovereenkomst.347 Die benadering lijkt ons
evenwel bekritiseerbaar, in het bijzonder indien er vooraf een decretaal kader zou worden uitgewerkt
waarin wordt bepaald wat de dienst die verleend wordt precies omvat. Desalniettemin is het wel zo dat
het bestaan van een retributie gemakkelijker kan aangetoond worden wanneer de retributie wordt opgelegd in het kader van in concessie gegeven wegen. Dit veronderstelt dat aan de concessiehouder van
deze wegen bepaalde verplichtingen zijn opgelegd m.b.t. het onderhoud van de weginfrastructuur, het
aanleggen van nieuwe wegen en het uitbaten van die wegen. De retributie zou dan worden opgelegd
om van deze diensten te kunnen genieten.
(II)
Hoogte van tarieven
Een ander aandachtspunt is dat de hoogte van de retributie evenredig dient te zijn aan de waarde van
de geleverde ‘dienst’. Een tarief dat ver beneden deze waarde ligt, zou problematisch zijn. Van doorslaggevend belang zal zijn om de kosten van de dienst in rekening te brengen, en de hoogte van de retributie af te stemmen op deze kosten.
(III)
Differentiatie in de tarieven
Daarenboven is een differentiatie in de tarieven, die niet kan verantwoord worden op basis van een
evenredige differentiatie inzake infrastructuurkost, in beginsel niet verenigbaar met een kwalificatie als
retributie.348 Om in voldoende mate de doelstellingen van het Vlaamse Gewest met de invoering van de
wegenheffing te behalen, is een differentiatie in de tarieven op meerdere criteria aangewezen. Met de
wegenheffing wordt o.m. een bijdrage beoogd die toelaat te differentiëren volgens wegtype, teneinde
345

L. De Meyere en C. Van Houtte, “Patrimoniumbelastingen: een patrimonium aan belastingen” in Jaarboek lokale en regionale belastingen 2005-2006, Brugge, die
Keure, 2006, 53.

346 Cass. 19 november 1954, RW 1954, 1462; Brussel 20 april 1983, FJF 1983, 83/167; M. De Jonckheere, De gemeentelijke belastingbevoegdheid: Fiscaal-juridische
aspecten, Brugge, die Keure, 1996, nr. 42, 46; L. De Meyere en C. Van Houtte, “Patrimoniumbelastingen: een patrimonium aan belastingen” in M. De Jonckheere en
K. Deketelaere (ed.), Jaarboek lokale en regionale belastingen 2005-2006, Brugge, die Keure, 2006, 53.
347
348

T. De Jonckheere en M. De Jonckheere, “Van Eurovignet naar kilometerheffing in het complexe België”, Lokale en Regionale Belastingen 2016, vol. 3/4, 38.
De volgende kosten:
“infrastructuurkosten”: heffing geïnd met het oog op het terugverdienen van door een lidstaat gemaakte bouw-, onderhouds-, exploitatie- en ontwikkelingskosten i.v.m. de infrastructuur. Vgl. voor zware vrachtwagens: artikel 2, b bis van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van
het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware voertuigen;
-

“externe kosten”: heffing met het oog op het ‘terugverdienen van de in een lidstaat opgetreden kosten” i.v.m. de kosten van de door het verkeer veroorzaakte luchtverontreiniging en geluidshinder, bv. kosten i.v.m. gezondheid, met inbegrip van kosten voor gezondheidszorg, oogstverliezen en andere productieverliezen, alsmede de welzijnskosten. Vgl. voor zware vrachtwagens: o.m. considerans 10 van Richtlijn 2011/76/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware voertuigen, Pb L 219/1.
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rekening te houden met de reële infrastructuurkost ervan en de lokaal veroorzaakte externe kosten,
alsmede om evt. sluipverkeer te ontraden. Evenwel is het voor retributies niet mogelijk om rechtstreeks
externe kosten door te rekenen als afzonderlijke component in de tariefformule. Bij een retributie
maakt een externe kostenheffing geen vergoeding uit voor de prestaties die de concessiehouder ten
voordele van de gebruikers levert.
Ter vergelijking kan erop worden gewezen dat deze problematiek bij de kilometerheffing ondervangen
werd door een gedifferentieerde doorrekening van de infrastructuurkost in de euronormen (in de
Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijke belasting als externekostenheffing en voor de Waalse retributie
als onderdeel van de infrastructuurheffing). Immers, op wegen waar de kilometerheffing als een retributie werd ingevoerd, zijn de externe kosten mee opgenomen in euronormen. Omdat de externe kosten in
het Waalse Gewest niet rechtstreeks doorgerekend kunnen worden, opteerde de Vlaamse Regering om
ze ook voor de kilometerheffing in het Vlaamse Gewest door te rekenen via de euronormen.349
(iii)

Kwalificatie

Zoals hierboven reeds werd opgemerkt, is de kwalificatie als ‘retributie’ door het Vlaamse Gewest zelf
niet bindend. De rechter kan aldus in beginsel besluiten tot een andere kwalificatie (al wordt dit door
bepaalde rechtsleer en rechtspraak betwist350).
Bepaalde rechtsleer neemt aan dat een verkeerde kwalificatie (belasting of retributie) verbonden aan de
heffing kan leiden tot de vernietiging ervan alsook de oninbaarheid.351

5.3.2 Belang van het onderscheid (nationaal)
De kwalificatie van de wegenheffing als een belasting of retributie is fundamenteel, aangezien belangrijke verschilpunten in het oog moeten worden gehouden:
(i)

Bevoegdheidsverdelende regels

Zie dienaangaande de bespreking in onderdeel 4.3.
(ii)

Vestigings- en invorderingsprocedure

De vestigings- en invorderingsprocedure van belastingen en retributies zijn in beginsel totaal verschillend.

(A)

Belasting

Inzake belastingen worden de procedurele rechten en verplichtingen van het Vlaamse Gewest geregeld
door de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (Titel 3).352 Het voordeel hiervan is dat bij
wanbetaling van de belasting, het Vlaamse Gewest kan overgaan tot dwanguitvoering door middel van
de betekening van een dwangbevel.353 De vestigings- en invorderingsprocedure voorzien in de VCF is
349

Zie Advies van de Vlaamse Mobiliteitsraad bij het Ontwerp van decreet tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en
tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband, Kamer 2014-2015, nr. 370/1, 80.
Bepaalde rechtsleer en rechtspraak zijn van mening dat de grondwettelijke fiscale bevoegdheid tot gevolg heeft dat een fiscale normgever niet gerechtigd is om
van een doelbewust als belasting omschreven en ingevoerde heffing een retributie te maken, zodat de rechter een verkeerde kwalificatie niet kan “overrulen”. Het
herkwalificeren van een als belasting ingevoerde heffing zou in strijd zijn met de grondwettelijke fiscale autonomie (Brussel 12 mei 2012, LRB 2012, afl. 2-3, 105).
Omgekeerd zou de wetgever in de regel wel gerechtigd zijn om een onterecht als retributie gekwalificeerde heffing te “fiscaliseren”, nl. als belasting in te voeren
(M. De Jonckheere en M. Delanote, “Kan de rechter een parkeerbelasting herkwalificeren in een parkeerretributie?”, noot bij Gent 17 en 31 maart 2008, LRB 2008,
146-165; Brussel 30 mei 2012, nr. 2009/AR/1537, LRB 2012, nr. 2-3, 105).
351 B. Engelen, “Heffingen op het gebruik van het openbaar domein”, LRB 2018, afl. 2, 11. Zie ook: Vred. Eeklo 25 februari 2010, 09A284.
352 E. Van de Velde en N. Appermont, “’Belasting via outsourcing’ in het Vlaamse fiscale landschap. Onderzoek naar de rechtsbescherming van de belastingplichtige”,
studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Ombudsdienst, januari 2019, te raadplegen op: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1465965.
Naar analogie met de kilometerheffing met vrachtwagens en in het licht van de systematiek die wordt voorgesteld in de EETS-richtlijn (waarbij de lidstaten verplicht
zijn te werken met EETS-aanbieders), kan worden beargumenteerd dat de inning en invordering van de wegenheffing door een dienstverlener kan verlopen. Bij de
vormgeving van een wegenheffing door dergelijke “outsourcing” zal wel voldoende aandacht moeten worden besteed aan de rechtsbescherming van de belastingplichtige, zie E. Van de Velde en N. Appermont, “’Belasting via outsourcing’ in het Vlaamse fiscale landschap. Onderzoek naar de rechtsbescherming van de belastingplichtige”, studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Ombudsdienst, januari 2019, te raadplegen op: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1465965.
353 Artikel 3.10.3.2.1. VCF.
350
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daarenboven enkel van toepassing op “belastingen”. Bij overtreding van de Vlaamse regelgeving inzake
de wegenheffing in de vorm van een belasting kan – net als bij de andere heffingen in de VCF – een administratieve geldboete tussen 50 tot 1.250 euro worden opgelegd.354
Het voordeel van het kwalificeren van de wegenheffing als ‘belasting’ in plaats van als ‘retributie’ is in
deze dus dat het Vlaamse Gewest zichzelf een uitvoerbare titel verschaft bij niet-vrijwillige betaling van
de belasting.

(B)

Retributie

De fiscale aangifteverplichtingen, onderzoeksmogelijkheden, bewijsregeling, sanctiebepalingen en de
vestigings- en invorderingsregels, zoals vervat in de VCF, gelden niet voor retributies.355 Inzake retributies kan bij niet-betaling aldus geen enkele fiscale boete opgelegd worden als sanctie.356 Bovendien
wordt de invordering van retributies niet gewaarborgd door enig voorrecht. Artikelen 422 e.v. WIB 1992
zijn enkel toepassing in gevallen waar het om een belasting gaat.357
Voor de inning van retributies en de vordering van verwijlinteresten zal het Vlaamse Gewest traditioneel
beroep moeten doen op het gemeen recht. Indien de wegenheffing wordt gehandhaafd via een retributiereglement, heeft het Vlaamse Gewest in beginsel geen uitvoerbare titel om de betaling van wanbetalers daadwerkelijk af te dwingen. In dit geval moet de wanbetaler gedagvaard worden voor de bevoegde
burgerlijke rechtbank, met het oog op het bekomen van een vonnis, dat naderhand ten uitvoer kan
worden gelegd. Bij gebreke van betaling van retributie zal het Vlaamse Gewest aldus moeten overgaan
tot dagvaarding van de heffingsplichtige voor de vrederechter om met een vonnis een uitvoerbare titel
te bekomen (met bijbehorende administratieve en financiële kosten).358
Het Vlaamse Gewest zou evenwel met een decreet in een bijkomende mogelijkheid kunnen voorzien om
met het oog op de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen zelf een dwangbevel uit te vaardigen.359 Dit dwangbevel kan worden gebruikt voor de inning van retributies.

(C)

Pro memorie: inning van administratieve geldboetes

Zoals ook eigen is aan het systeem van de kilometerheffing door middel van artikel 10, § 1 van het Decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing360, kan ook voor de wegenheffing een machtiging worden verleend aan personeelsleden van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse
Gewest om buiten het grondgebied van het Vlaamse Gewest, namens en voor rekening van het Vlaamse
Gewest, administratieve geldboetes te innen naar aanleiding van een wegcontrole op hun eigen grondgebied. Artikel 10, § 2 van het decreet geeft, wat het Vlaamse Gewest betreft, de opdracht aan de controlerende personeelsleden om ook de openstaande administratieve geldboetes opgelegd door de gewesten voor rekening van die gewesten te innen.361

354

Artikel 3.18.0.0.1., § 1 VCF.
M. De Jonckheere, “Rechtsgrond en grenzen van de vergoedende heffingen” in M. De Jonckheere (ed.), Jaarboek lokale en regionale belastingen 2013-2014,
Brugge, die Keure, 2014, 200-226.
356 Bv. RvS 1 maart 2017, nr. 237.527, LRB 2017, afl. 2, 68. Zie ook: F. Latour, “Het boetenstelsel in het gemeentelijk fiscaal recht”, De Gem. 1976, 74.
357 J. Astaes, “De invordering van gemeentelijke retributies”, LRB 2007/3, 139.
358 Zie Cass. 20 februari 1986, Arr.Cass. 1985-1986, 868.
Voor de gemeente en provincie komt het dwangbevel hieraan tegemoet. De financieel beheerder kan een (niet-fiscaal) dwangbevel uitvaardigen, dat geviseerd en
uitvoerbaar wordt verklaard door de deputatie, resp. het college van burgemeester en schepenen. Zie: artikel 90 van het provinciedecreet, respectievelijk artikel
177 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, BS 17 februari 2018 (DLB) (vroeger artikel 94 van het Vlaams Gemeentedecreet van 25 juli
2005). Gemeenten zouden aldus hierop een beroep kunnen doen om een dwangbevel lastens de niet-betaler te betekenen, maar enkel in geval van “onbetwiste en
opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen”.
355

359

Naar het voorbeeld van artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur (voorheen artikel 94 van het Gemeentedecreet) en artikel 90 van het Provinciedecreet op basis waarvan de financieel beheerder van de gemeente, respectievelijk de provincie, met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare nietfiscale schuldvorderingen een door het college van burgemeester en schepenen, respectievelijk de deputatie, geviseerd en uitvoerbaar verklaard dwangbevel
uitvaardigen dat moet worden betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot.

Zie: J. Astaes, “De invordering van gemeentelijke retributies”, LRB 2007, 143 e.v.
Decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscailteit
van 13 december 2013 in dat verband.
361 In een samenwerkingsakkoord zou ook voor de wegenheffing een afspraak over de samenwerking inzake controle en handhaving kunnen worden bepaald zodat
de gewesten elkaar spontaan bijstand verlenen voor de inning van de administratieve geldboetes. Zie in deze zin ook voor de kilometerheffing, GwH 23 februari
2017, nr. 30/2017, overw. B.5.1. e.v.
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(iii)

Toepassing van fiscale beginselen

Voor retributies en belastingen gelden in beginsel een aantal identieke grondwettelijke waarborgen
(namelijk het fiscaal legaliteitsbeginsel en het fiscaal gelijkheidsbeginsel).362 We beschouwen hierna het
fiscaal legaliteitsbeginsel, het fiscaal gelijkheidsbeginsel, het fiscaal eenjarigheidsbeginsel en het non bis
in idem-beginsel.

(A)

Fiscaal legaliteitsbeginsel

Zowel artikel 170 van de Grondwet (voor belasting) als artikel 173 van de Grondwet (voor retributies)
waarborgen dat geen heffing wordt opgelegd zonder het optreden van de bevoegde vertegenwoordigende vergadering, maar de waarborg van het wettigheidsbeginsel heeft in beide gevallen niet dezelfde
draagwijdte.
(I)
Belasting
Inzake de wegenheffing in de vorm van een belasting is elke delegatie die betrekking heeft op het bepalen van een van de essentiële elementen van de belasting in beginsel ongrondwettig. De wegenheffing
met de aard van een belasting dient in het Vlaamse Gewest in beginsel te worden ingevoerd door een
decreet (fiscaal legaliteitsbeginsel; zie infra).363
Het decreet dient nauwkeurig, ondubbelzinnig en duidelijk de criteria te bevatten aan de hand waarvan
kan worden uitgemaakt wie belastingplichtig is en voor welk bedrag (de belastbare materie, de grondslag, de aanslagvoet, de evt. vrijstellingen/verminderingen).364
(II)
Retributie
Inzake de wegenheffing in de vorm van een retributie geldt een gematigd legaliteitsbeginsel.
Het volstaat dat de decreetgever die gevallen omschrijft die aanleiding kunnen geven tot het heffen van
de retributie. Artikel 173 Gw. schrijft niet voor dat alle essentiële elementen van een retributie, zoals het
bedrag en de grondslag van de retributie, bij wet dienen te worden geregeld.365 Hoewel artikel 173 Gw.
bedoeld is om te beletten dat retributies misbruikt zouden worden om te ontsnappen aan de grondwettelijke fiscale voorschriften, laat de uitzonderingsmogelijkheid “behalve … voor de gevallen uitdrukkelijk
uitgezonderd door … de regelen bedoeld in artikel 134” nog steeds toe dat de wet- of decreetgever hier
uitdrukkelijk van afwijkt door uitzonderingen te voorzien op het feit dat retributies ‘als belastingen’
moeten worden geheven. Voor de wet- of decreetgever is het aldus toegelaten om zich in de regelgeving te beperken tot het omschrijven van de gevallen waarin retributies kunnen worden geheven en om
de rest van de regelgeving over te laten aan de uitvoerende macht.366
Concreet heeft dit tot gevolg dat wanneer een wegenheffing als retributie wordt ingevoerd, de decreetgever de decretale uitzonderingen (kan) instellen waardoor de betrokken retributie niet langer ‘zoals’
een belasting moet worden geheven. De invulling van belangrijke onderdelen van de heffing, bijvoorbeeld de toepasbare tarieven en vrijstellingen of kortingen, kan dan worden overgelaten aan de gewestregering.

362

T. De Jonckheere en M. De Jonckheere, “Van Eurovignet naar kilometerheffing in het complexe België”, Lokale en Regionale Belastingen 2016, vol. 3/4, 17; H.
Symoens, “Het procedurele onderscheid tussen een retributie en een belasting”, TFR 2009, afl. 366, 693-694.
363 Artikel 134, § 2 van de Grondwet.
364 Artikel 170, § 2 van de Grondwet. Zie ook: GwH 13 maart 2008, nr. 54/2008, overw. B.12; GwH 24 april 2008, nr. 72/2008, overw. B.6.
365 GwH 19 november 2015, nr. 162/2015, B.4; GwH 23 juni 2011, nr. 115/2011, B.19. In dezelfde zin A. Alen en K. Muylle, Handboek van het Belgisch Staatsrecht,
Mechelen, Kluwer, 2011, 590.
366 J. Velaers, De Grondwet en de Raad van State, Antwerpen, Maklu, 1999, 615. Voor een toepassing, zie GwH 23 juni 2011, nr. 115/2011, FJF, No. 2012/1.
Contra: W. Putzeys, “Gemeentelijke parkeerheffingen doorgelicht”, T.Gem. 2009/3, 166-169; P. Popelier, Democratisch Regelgeven, Antwerpen, Intersentia, 2001,
166-167.
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(B)

Fiscaal gelijkheidsbeginsel

Het fiscaal gelijkheidsbeginsel, zoals neergelegd in artikel 172 Gw., is de uitdrukking van het in artikel 10
Gw. ingeschreven beginsel dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet.367 Krachtens artikel 172 Gw. is het verlenen van voorrechten verboden (art. 172, lid 1 Gw.) en is het niet toegestaan vrijstelling of vermindering van belasting te verlenen dan door een wet (art. 172, lid 2 Gw.). Artikel 172 Gw. is enkel van toepassing op belastingen.
Artikelen 10 Gw. bepaalt dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet. M.a.w. allen die zich in een zelfde feitelijke toestand bevinden, moeten op een gelijke wijze worden behandeld.368 Deze bepaling heeft een
algemene draagwijdte.369
Bijgevolg geldt het gelijkheidsbeginsel ook voor de wegenheffing in de vorm van een retributie. Aldus
moet wegenheffing onder vorm van een belasting alsook onder de vorm van een retributie aan de regels
van gelijkheid voldoen (zie onderdeel 5.6).

(C)

Fiscaal eenjarigheidsbeginsel

Het fiscaal eenjarigheidsbeginsel geldt niet voor retributies. Artikel 171 Gw. bepaalt het volgende:
“Over de belastingen ten behoeve van de Staat, de gemeenschap en het gewest wordt jaarlijks
gestemd. De regelen die ze invoeren, zijn slechts voor een jaar van kracht indien zij niet worden
vernieuwd”.
Aldus moet over belastingen jaarlijks worden gestemd. Bij retributies is dit niet het geval. Een retributiereglement kan worden toegepast zolang het van kracht is.370

(D)

Non bis in idem-beginsel

Het non bis in idem-beginsel dat hoger werd besproken, viseert niet de samenloop van een belasting
met andere heffingen. Het non bis in idem-beginsel kan dus niet worden ingeroepen bij een retributie.371
Een retributie is immers op zich geen echte belasting. Er moet echter benadrukt worden dat de retributie ook een ‘echte’ retributie dient te zijn en dus geen verdoken belasting.372
(iv)

Btw-belastbaarheid

(A)

Juridische kwalificatie van de heffing is niet doorslaggevend voor btw

De btw-aspecten verbonden aan het systeem van de wegenheffing zullen mede afhankelijk zijn van de
juridische kwalificatie van de heffing als ‘belasting’ dan wel als ‘retributie’. Desalniettemin zal de juridische kwalificatie van de heffing an sich niet het doorslaggevende criterium zijn voor de btwbehandeling.
Een publiekrechtelijke lichaam kan voor bepaalde diensten of leveringen die zij verricht een vergoeding
vragen. Dergelijke vergoedingen krijgen in de praktijk verschillende benamingen. De benaming die, bijvoorbeeld voor grondwettelijke doeleinden, aan een vergoeding wordt gegeven, is voor de toepassing
van btw op zich niet noodzakelijk van belang. Daarentegen is de werkelijke ‘aard’ van de heffing in de
eerste plaats cruciaal om de juiste btw-behandeling te bepalen.

367
368
369

A. Bossuyt, “Les principes généraux de droit dans la jurisprudence de la cour de cassation”, JT 2005, 725.
Cass. 19 juni 1972, Pas. 1972, I, 952; Cass. 4 januari 2002, FJF, No. 2003/29.
GwH 23 juni 2011, nr. 115/2011, FJF, No. 2012/1, B.11.1. en B.11.2.

370 J. Astaes, “Voorschriften met betrekking tot het gemeentelijke belasting- en retributiereglement” in M. De Jonckheere (ed.), Topics lokale bedrijfsbelastingen,
Antwerpen, Intersentia, 2008, 280.
371

A. Van de Vijver, Een verkenning van de grondslagen van het Ne Bis in Idem-beginsel in het Belgisch belastingrecht, Gent, Larcier, 2015, 79.
Zoals aangegeven, moet bij een retributie sprake zijn van een vergoeding die de overheid van bepaalde heffingsplichtigen als tegenprestatie ontvangt voor een
bijzondere dienst die zij in hun persoonlijk belang heeft geleverd of voor een rechtstreeks en bijzonder voordeel dat zij heeft toegestaan. Het bedrag ervan moet in
een redelijke verhouding staan tot het belang van de verstrekte dienst, anders moet zij als een belasting worden beschouwd. Wanneer de regelgever van mening is
dat het eventueel verlies aan andere inkomsten (mee) moet opvangen worden door de omvang van de retributie daarvan te laten afhangen, dan kan dit aangegrepen worden om de hoedanigheid als retributie te betwisten.
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Naast de juridische kwalificatie van de heffing en de al dan niet kwalificatie als een dienst voor btwdoeleinden, zal ook rekening moeten worden gehouden met de hoedanigheid van de tolheffende instantie (i.e. in casu het Vlaamse Gewest of een andere dienstverrichter) en de wijze waarop een dienstverrichter (i.e. de tussenpersoon) zal optreden.
Het ter beschikking stellen van een niet-geconcedeerde wegeninfrastructuur door het Vlaamse Gewest
(in eigen naam) zou, op basis van precedenten, als een niet aan btw onderworpen dienst dienen te worden beschouwd, ongeacht de (juridische) kwalificatie of benaming die aan de heffing wordt gegeven.
Enkel indien er in hoofde van het Vlaamse Gewest sprake zou zijn van concurrentieverstoring van enige
betekenis, zou de wegenheffing mogelijks wel aan btw dienen te worden onderworpen, maar dit kan via
een administratieve beslissing op voorhand uitgesloten worden.373

(B)

Belastingen vallen in principe buiten het toepassingsgebied van de btw

Een belasting ingesteld door een overheidsorgaan zal in beginsel niet aan btw onderworpen zijn.
(v)

Rechterlijke bevoegdheid bij betwistingen

(A)

Materiële bevoegdheid

(I)
Belasting
Voor belastingen bepaalt artikel 569, 32° Ger.W. dat “De rechtbank van eerste aanleg neemt kennis van
geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet”. Het begrip “met betrekking tot de toepassing van een belastingwet” wordt ruim geïnterpreteerd, namelijk alle betwistingen tussen de overheid
en de burger over de hoogte van de verschuldigde belasting, de al dan niet toepassing van verminderingen of vrijstellingen, etc. Artikel 617, 3e lid Ger.W. bepaalt dat de door de rechtbank van eerste aanleg
uitgesproken vonnissen over geschillen met betrekking tot de toepassing van een belasting steeds vatbaar zijn voor hoger beroep.
(II)
Retributie
Geschillen over retributies zijn geen “geschillen over de toepassing van een belastingwet” in de zin van
artikel 569, eerste lid, 32° Ger.W. en vallen niet onder de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg.374
Geschillen inzake retributies dienen in beginsel voor de vrederechter te worden beslecht, voor zover het
bedrag 5.000 EUR niet te boven gaat.375 Geschillen inzake retributies kunnen in beginsel niet onderworpen worden aan een verplicht voorafgaand administratief beroep.376 Geschillen inzake retributies zullen
evenmin genieten van de mogelijkheid om ze steeds met een verzoekschrift aanhangig te maken.377
Hoger beroep staat slechts open indien de vordering 2.000 euro overschrijdt.378
Retributies waarbij de inzet van het geschil 5.000 EUR wel overschrijdt, vallen wel onder de bevoegdheid
van de rechtbank van eerste aanleg en zijn vatbaar voor hoger beroep bij het hof van beroep. Geschillen
inzake retributies zullen slechts in aanmerking komen voor hoger beroep indien de inzet van het geschil
meer bedraagt dan 2.500 EUR.379

373

Zie 4.4 Btw-belastbaarheid van de wegenheffing voor een diepgaande analyse in dit verband.

374

Cass. 22 februari 2013, nr. C.12.0239; E. Van De Velde, “De “geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet” in de zin van artikel 569, eerste lid, 32°
Ger.W. Een analyse van achtergrond en betekenis”, AFT 2005/2, 19.

375

Artikel 590 Ger.W. Zie ook: artikel 617 Ger.W.
Artikel 1385undecies Ger.w.
377 Art. 1385decies Ger.W.
378 Artikel 617, eerste lid Ger. W.
379 Artikel 617, lid 1 Ger.W.
376
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(B)

Territoriale bevoegdheid

De kwalificatie van de wegenheffing als retributie dan wel belasting is ook relevant voor de territoriale
bevoegdheid.
(I)
Belasting
De territoriale bevoegdheid voor geschillen inzake de toepassing van de belastingwet wordt bepaald
door artikel 632 Ger.W. Ieder geschil betreffende de toepassing van een belastingwet staat ter kennisneming van de rechter die zitting houdt ter zetel van het hof van beroep in wiens rechtsgebied het kantoor gelegen is waar de belasting is of moet worden geïnd of, indien het geschil geen verband houdt met
de inning van een belasting, in wiens gebied de belastingdienst is gevestigd die de bestreden beschikking
heeft getroffen.
(II)
Retributie
Voor geschillen inzake retributies is in beginsel de algemene territoriale bevoegdheidsbepaling van artikel 624 Ger.W. van toepassing. Laatstgenoemde bepaling stelt dat de vordering naar keuze van de eiser
kan worden ingesteld voor de rechter van de woonplaats van de verweerder of voor de rechter van de
plaats waar de verbintenis waarover het geschil loopt, is ontstaan of waar zij wordt, is of moet worden
uitgevoerd.
(vi)

Wettigheidscontrole

Ten aanzien van de wettigheidscontrole op gewestelijke retributies bestaat een belangrijk onderscheid
met de gewestbelastingen.

(A)

Belasting

Bij belastingen kan het Grondwettelijk Hof wetten, decreten en ordonnanties toetsen aan de bepalingen
van artikel 170 Gw.

(B)

Retributie

Anders dan bij belastingen, is in de Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof niet voorzien in een mogelijkheid
om wetten, decreten en ordonnanties te toetsen aan de voorschriften van artikel 173 van de Grondwet.380
Het Grondwettelijk Hof zal een decreet dat een retributie invoert dan ook slechts onrechtstreeks kunnen
onderzoeken, nl. via de omweg van het gelijkheidsbeginsel of wanneer het Grondwettelijk Hof zou oordelen dat het niet om een retributie maar om een verkapte belasting zou gaan. Ook dit is niet zonder
belang indien een gewest ervoor zou kiezen om de wegenheffing als een retributie in te stellen.
(vii)

De medewerkingsplicht van openbare instellingen

(A)

Belasting

Met de wet van 22 december 2009 wordt een expliciete grondslag voorzien voor de medewerkingsplicht
van openbare instellingen.381 De bestuursdiensten van de Staat (o.a. de Directie voor de Inschrijving van
de Voertuigen) zorgen ervoor dat de gegevens die noodzakelijk zijn om de belasting te bepalen, op elek380

Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, BS 7 januari 1989.
BS 31 december 2009.
Voorheen bracht de DIV op automatische wijze elke inschrijving van een voertuig ter kennis van de fiscale administratie, zonder dat hiervoor een juridische grondslag zou zijn geweest. Op basis van deze informatie-uitwisseling werd de verkeersbelasting gevestigd lastens de belastingplichtigen. De rechtspraak oordeelde
evenwel dat een dergelijke automatische gegevensuitwisseling strijdig was met artikel 1 van de wet van 28 juli 1938 gezien een uitwisseling van gegevens afhankelijk is van een voorafgaandelijk verzoek van de controlerende ambtenaar. Ingevolge artikel 1 van de wet van 28 juli 1938 zijn de openbare besturen en instellingen
(nl. Dienst Inschrijving Voertuigen) niet gemachtigd om ‘spontaan’ fiscaal relevante informatie aan de belastingadministratie te overhandigen. Zie: Rb. Brugge 30
juni 2008, Fisc.Act. 2008, afl. 32, 1; Antwerpen 27 oktober 2009, Fisc.Act. 2009, afl. 39, 6-8.
381
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tronische wijze ter beschikking van de Vlaamse administratie gesteld worden.382 Deze wetsbepaling
werd ingevoerd teneinde de gerezen onzekerheid uit de weg te ruimen omtrent het rechtmatig karakter
van de gegevensuitwisseling tussen DIV en de belastingadministratie.383 De leidende ambtenaar van de
bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie richt daarvoor een eenmalig verzoek aan de DIV, met
vermelding van de frequentie en de wijze waarop de gegevens ter beschikking gesteld moeten worden.384 De DIV kan zich ertoe verbinden de informatie waarover zij beschikt en die dienstig is voor de
vestiging, heffing, inning, controle of invordering van de Vlaamse wegenheffing op geïnformatiseerde
wijze te verstrekken aan de betrokken belastingdiensten van de Vlaamse administratie. De DIV is er aldus toe gehouden, als het daarvoor wordt aangezocht door een personeelslid, belast met de vestiging
en de invordering van de belastingen, hem alle inlichtingen die de dienst in het bezit heeft, te verstrekken, hem zonder verplaatsing van alle akten, stukken, registers en om het even welke bescheiden die de
dienst in hun bezit heeft, inzage te verlenen, en hem alle inlichtingen, afschriften of uittreksels te laten
nemen die het bedoelde personeelslid nodig acht voor de vestiging of de invorderingen van de belastingen.385 Voor de uitwisseling van informatie tussen de DIV en de Vlaamse administratie is aldus geen samenwerkingsakkoord vereist.386 Voordien was dat alleen bij Koninklijk Besluit geregeld387, en daar had
de privacy commissie reeds haar twijfels over geuit en de noodzaak van een wettelijke grondslag geponeerd.388 Met de overname van de dienst inning en invordering heeft het Vlaamse Gewest onmiddellijk
in een uitdrukkelijke grondslag voorzien voor de gegevensuitwisseling van de DIV en de Vlaamse belastingadministratie. De Vlaamse Regering, de verzelfstandigde agentschappen en hun concessiehouders
krijgen een expliciete machtiging om de gegevens van de DIV te gebruiken bij de vestiging en invordering van de verkeersbelasting.389 Daarbij moet er rekening gehouden worden met de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer.

(B)

Retributie

De medewerkingsplicht van openbare instellingen zoals bepaald in het VCF is slechts van toepassing op
belastingen en niet op retributies.

5.3.3 Belang van het onderscheid (Europeesrechtelijk)
(i)

EU-kwalificatie van een ‘belasting’ respectievelijk ‘retributie’

Vooreerst moet voor de Europeesrechtelijke kwalificatie van een ‘belasting’ respectievelijk ‘retributie’
erop worden gewezen dat de regionale of nationale kwalificatie van een bepaalde heffing niet doorslaggevend is. De uitlegging van het EU-begrip belasting kan niet aan de beoordelingsvrijheid van elke lidstaat worden overgelaten.390 De begrippen ‘belasting’ resp. ‘retributie’ zijn autonoom ten opzichte van
die welke in het nationale recht worden gebruikt. Zij hebben hun eigen inhoud, en zij kunnen niet worden omschreven met behulp van de theoretische analyses, onderscheidingen en constructies van het
recht der lidstaten.391 Vanuit unierechtelijk oogpunt dient een belasting, recht of heffing te worden ge382

Art. 3.13.1.4.2. VCF. Zie ook: artikel 34 WIGB.
In artikel 2 WIGB wordt verwezen naar artikel 323 WIB 1992 (vragen aan derden van “inlichtingen slaande op elke persoon of groep van personen, zelfs niet met
name aangeduid, met wie zij rechtstreeks of onrechtstreeks in betrekking zijn geweest uit hoofde van die verrichtingen of activiteiten”) en artikel 327 WIB 1992 (alle
bestuursdiensten en openbare instellingen moeten de fiscus, op verzoek, alle in hun bezit zijnde inlichtingen geven).
383 V&A Kamer 2009-2010, Vr.nr. 97, Van Biesen, 22 januari 2020, 97-99.
De rechtspraak oordeelde dat de inning van de verkeersbelasting niet mag steunen op inlichtingen die de fiscus via de DIV krijgt van de autokeuring (Antwerpen 27
oktober 2009, Fisc.Act. 2009, afl. 39, 6-7. Deze rechtspraak is evenwel achterhaald met het arrest van Antwerpen 6 mei 2018, nr. 2016/AR/2240.
384 Art. 3.13.1.4.2. VCF.
385 Art. 3.13.1.4.1.§ 1 VCF; art. 327 WIB 1992.
386 Artikel 92bis, § 3, e van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 verplicht tot het sluiten van samenwerkingsakkoorden “voor de
uitwisseling van informatie in het kader van de uitoefening van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, bedoeld in de [Financieringswet], en van de federale
overheid”. Zie ook artikel 1bis Financieringswet; Adv.RvS 7 december 2015, nr. 58.557/VR/1/3; Adv. RvS 5 december 2016, nr. 60.342/3.
387 Art. 6 KB 20 juli 2001.
388 Advies van de privacycommissie van 26 november 2008 inzake de toegang van parkeerbedrijven tot de DIV.
389 Artikel 50 van het decreet van 23 december 2010 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 (BS 31 december 2010) dat in artikel 34 WIGB een
tweede lid heeft ingevoegd dat als volgt luidt: “De Vlaamse Regering, de verzelfstandigde agentschappen en hun concessiehouders zijn gemachtigd om de overeenkomstig het eerste lid ter beschikking gestelde gegevens in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan te wenden bij de
vestiging en invordering van de belasting.”
390 HvJ 2 december 1997, C-188/95, Fantask, Jur. I-6783, punt 26; HvJ 15 juli1982, C-270/81, Felicitas Rickmers-Linie, Jur. 2771, punt 14.
391 Conclusie van Advocaat-Generaal Cosmas van 20 mei 1999, C-56/98, Modelo Continente SGPS, S.A. tegen Director-Geral dos Registos e Notariado, punt 60.
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kwalificeerd aan de hand van de objectieve kenmerken van de belasting, onafhankelijk van de wijze
waarop zij naar nationaal recht wordt gekwalificeerd.392
Onder Europees recht wordt een belasting omschreven als “de verplichte betaling door de particulier
aan de Staat, zonder specifieke tegenprestatie, in verband met de vervulling van de overheidstaken”.393
Deze definitie bestaat uit meerdere elementen: a) betaling door de particulier aan de Staat, b) verplicht
karakter van die betaling, aangezien de belasting niets vrijwilligs heeft, c) ontbreken van een specifieke
tegenprestatie, en d) de belasting is bedoeld om de overheid in staat te stellen haar specifieke publieke
taken te vervullen, waartoe uiteraard ook het beheer van verscheidene openbare diensten behoort.
Tegenover het betalen van de belasting door de belastingplichtige staat geen specifieke tegenprestatie
van de Staat.394
Indien er tegen het betalen van de heffing door de belastingplichtige een tegenprestatie van de staat is,
is er sprake van een retributie. De retributie wordt betaald voor een door de overheid verleende specifieke dienst en zij dient in het algemeen om de kosten te dekken die de overheid in verband met die
dienstverlening moet maken.395
Voor Europese doeleinden is het niet duidelijk of een wegenheffing als een belasting respectievelijk retributie moet worden aangemerkt. De Europeesrechtelijke kwalificatie zal afhangen van de concrete
omstandigheden (en evt. zal het HvJ zich hierover moeten uitspreken). Wel moet worden gewezen op
de rechtspraak van het Hof van Justitie (minstens inzake btw) die stelt dat tol een retributie zou zijn
vanuit EU oogpunt.396 Bij het ter beschikking stellen van wegeninfrastructuur tegen betaling van tol zou
er een rechtstreeks en noodzakelijk verband bestaan tussen de verrichte dienst en de ontvangen tegenwaarde in geld. Nochtans moet worden benadrukt dat een kwalificatie van tol als een retributie voor
btw-doeleinden niet per definitie transponeerbaar is naar andere EU-rechtsdomeinen, zodat er geen
algemeen geldende kwalificatie van de wegenheffing als retributie op EU-vlak voorhanden is.
(ii)

Richtlijn 2011/16/EU betreffende administratieve samenwerking

Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking
op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG397 voorziet in administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen door onder meer de uitwisseling van inlichtingen,
naargelang het geval op aanvraag, spontaan dan wel op automatische wijze. Richtlijn 2011/16/EU voorziet in volgende vormen van administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen:
1. De uitwisseling van inlichtingen, naargelang het geval op aanvraag, spontaan dan wel op automatische wijze;
2. Aanwezigheid van belastingambtenaren in administratiekantoren en deelname aan het administratief onderzoek in een andere lidstaat;
3. Gelijktijdige controles door belastingambtenaren van verschillende lidstaten, elk op hun eigen
grondgebied;
4. Bijstand voor de administratieve kennisgeving van fiscale akten en besluiten in een andere lidstaat.
De administratieve samenwerking heeft betrekking op “elke vorm van belasting die door of namens een
lidstaat of de territoriale of bestuurlijke onderdelen van een lidstaat, met inbegrip van de lokale overheden, worden geheven”.398 De facto kan de samenwerking geïnitieerd worden voor alle heffingen waarvan de dienst wordt waargenomen bij de belastingdienst, in zoverre deze niet in de bewoordingen van
de Richtlijn 2011/16/EU kwalificeren als “contractueel verschuldigd bedrag, zoals retributies voor openbare nutsvoorzieningen” (in de Engelse bewoordingen “dues of a contractual nature, such as considera392

HvJ 13 februari 1996, C-197/94 en C-252/94, Jur. I-505, punt 39. Zie ook HvJ 27 oktober 1998, Nonwoven, C-4/97, Jur. I-6469, punt 19.
Conclusie van Advocaat-Generaal Cosmas van 20 mei 1999, C-56/98, Modelo Continente SGPS, S.A. tegen Director-Geral dos Registos e Notariado, punt 57, met
verwijzing in voetnoot naar L. Trotabas en J.M. Cotteret, Droit fiscal, Parijs, Dalloz, 1997, punten 2 e.v.
394 Conclusie van Advocaat-Generaal Cosmas van 20 mei 1999, C-56/98, Modelo Continente SGPS, S.A. tegen Director-Geral dos Registos e Notariado, punten 57-58.
395 Conclusie van Advocaat-Generaal Cosmas van 20 mei 1999, C-56/98, Modelo Continente SGPS, S.A. tegen Director-Geral dos Registos e Notariado, punten 57-58.
396 HvJ 12 september 2000, C-276/97, C-358/97, C-359/97, C-408/97 en C-260/98, punten 34-36.
397 Pb L 064, 11 maart 2011, 1.
398 Artikel 2, lid 1 richtlijn 2011/16/EU.
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tion for public utilities”).399 In deze zin werd voor de kilometerheffing expliciet bepaald dat gelet op het
feit dat de kilometerheffing in het Waalse Gewest een retributie is, de richtlijn 2011/16/EU niet toepasbaar zou zijn.400 Retributies, zoals omschreven in het Belgische recht, met name te onderscheiden van
belastingen, worden uitgesloten. In het Belgische recht is het evenwel niet gebruikelijk om in het kader
van contractuele verhoudingen de term ‘retributie’ te gebruiken.
Daarenboven werd erop gewezen dat de richtlijn 2011/16/EU wel toepasbaar zou zijn in het Vlaamse
Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest waar de kilometerheffing het statuut van een belasting
heeft.401 Benadrukt moet evenwel worden dat voor dit standpunt geen verdere bevestiging kan worden
gevonden.
(iii)

Richtlijn 2010/24/EU betreffende wederzijdse invorderingsbijstand

Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de
invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen402 is
van toepassing op “alle vormen van belastingen en rechten, geheven door of ten behoeve van een lidstaat of zijn territoriale of staatkundige onderdelen, lokale overheden daaronder begrepen, dan wel ten
behoeve van de Unie”.403 Uit de bepaling blijkt niet dat retributies worden uitgesloten. De richtlijn sluit
“contractueel verschuldigde bedragen, zoals betalingen voor openbare nutsvoorzieningen” uitdrukkelijk
uit het toepassingsgebied.404
Richtlijn 2010/24/EU voorziet in verschillende vormen van invorderingsbijstand, waaronder uitwisseling
van inlichtingen die normaliter van belang is voor de invordering van belastingvorderingen (o.m. uitwisseling van inlichtingen op verzoek, uitwisseling van inlichtingen zonder voorafgaand verzoek over teruggaven van belastingen) en verzoeken tot invordering van belastingvorderingen.

5.3.4 Evaluatie voor de keuze belasting vs. retributie
Bij een wegenheffing heeft de keuze voor kwalificatie als een belasting of retributie belangrijke gevolgen. Wij menen dat er een voorkeur kan worden uitgesproken voor belastingen.
Een wegenheffing in de vorm van een belasting kan worden ingevoerd voor alle wegen in het Vlaamse
Gewest, waarbij tevens zowel de infrastructuur- als de externe kosten verrekend kunnen worden. Wat
de btw betreft, moet erop worden gewezen dat belastingen door een overheid of openbare instelling in
beginsel niet aan btw onderworpen zijn. Bijgevolg is de terugvordering van btw betaald op systeemkosten door een overheid of openbare instelling niet mogelijk. Bovendien geldt bij de belastingvariant ook
de medewerkingsplicht van openbare instellingen en de Europese administratieve samenwerkingsverplichting.
Vermits een retributie een vergoeding is voor een geleverde dienst, is het betwistbaar of het Vlaamse
Gewest diensten kan aanbieden op basis van infrastructuur die niet de hare is. Bij retributies is het niet
mogelijk om externe kosten door te rekenen als afzonderlijke component in de tariefformule (hoewel dit
ondervangen kan worden door een gedifferentieerde doorrekening van de infrastructuurkost). De hoogte van de retributie dient evenredig te zijn aan de waarde van de geleverde dienst.

399

Artikel 2, lid 3, b richtlijn 2011/16/EU.
Voor de kilometerheffing, zie in dit verband de nota aan de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring en machtiging tot ondertekening van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap in het kader van de richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG en in het kader van de gemengde bilaterale en multilaterale verdragen tussen
het Koninkrijk België en een andere Staat of andere staten die voorzien in een administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, te raadplegen op:
https://www.vlaanderen.be/de/nbwa-news-message-document/document/09013557801c35da.
401 Voor de kilometerheffing, zie in dit verband de nota aan de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring en machtiging tot ondertekening van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap in het kader van de richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG en in het kader van de gemengde bilaterale en multilaterale verdragen tussen
het Koninkrijk België en een andere Staat of andere staten die voorzien in een administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, te raadplegen op:
https://www.vlaanderen.be/de/nbwa-news-message-document/document/09013557801c35da.
402 OJ L 84, 31 maart 2010, 1-12.
403 Artikel 2, 1) a) Richtlijn 2011/24/EU.
404 Artikel 2. 3) c) Richtlijn 2011/24/EU.
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Daarenboven kan er nog op worden gewezen dat op het vlak van de bevoegdheidsverdelende regels de
grondwettelijke rechtsgrond verschillend is, retributies alleen kunnen worden geheven binnen de perken van de materiële bevoegdheid, de federale beperkingsbevoegdheid bij retributies ontbreekt, en de
bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof verschilt. Op het vlak van het procesrecht zou de kwalificatie
van de wegenheffing als retributie tot gevolg hebben dat deze niet onderworpen is aan een verplicht
voorafgaand administratief beroep, en dat geschillen in beginsel ressorteren onder de bevoegdheid van
de vrederechter (en dus niet vatbaar zijn voor hoger beroep, tenzij het geschil 2.500 EUR overschrijdt).
Gelet op de uiteenlopende aandachtspunten, geven we hierna graag nog een korte samenvattende tabel van de aandachtspunten.
Belasting

Retributie

Wegen binnen de toepassingssfeer

Alle wegen

Betwist: alle wegen toebehorend
aan gemeenten

Afdekking kosten

Infrastructuur en externe kosten
mogelijk

Externe kosten, gemeentekosten,
… in principe niet mogelijk

Differentiatie in tarieven

Tariefdifferentiatie
mogelijk

Evenredige
tariefdifferentiatie
inzake infrastructuurkost (en
andere mogelijks doorgerekende
kosten)

Non bis in idem

Toepasbaar

in

beginsel

Niet toepasbaar

Noodzaak van hervorming autofiscaliteit met samenwerkingsakkoord
Uitvoerbare titel

In beginsel geen uitvoerbare titel
(burgerlijke rechtbank voor uitvoerbare titel)

Ja (VCF)

Decreet met voorziening dwangbevel uitvaardigen
Bevoegde rechtbank

Fiscale rechtbank

Vredegerecht (en onder 2.500
geen hoger beroep mogelijk)

Administratieve boetes bij nietvoldoening

Ja

Ja (maar geen fiscale boete)

Btw-recuperatie
kosten

infrastructuur-

In beginsel btw-recuperatie op
weginfrastructuur niet mogelijk

Mogelijke btw-recuperatie wegeninfrastructuur

Btw-recuperatie systeemkosten
(kosten voor wegenheffingssysteem)

Niet mogelijk (belastingen door
een overheid of openbare instelling aangerekend zonder btw)

Mogelijk

Legaliteit

Geen delegatie mogelijk
essentiële elementen

Delegatie mogelijk aan uitvoerende macht (met uitz. van gevallen die aanleiding geven tot heffen van retributie)

Non-discriminatie/gelijke
handeling

be-

Toepasbaar

van

Toepasbaar
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Medewerkingsplicht van openbare instellingen

Toepasbaar

Niet toepasbaar

Europese administratieve
menwerking

sa-

Toepasbaar (afhankelijk van EUkwalificatie)

Niet toepasbaar

Europese wederzijdse invorderingsbijstand

Toepasbaar (afhankelijk van EUkwalificatie)

Niet uitdrukkelijk uitgesloten

Tolrichtlijn (+ opbouw van het
tarief)

Niet-geconcedeerde wegen: infrastructuur- en externekostenheffing

Geconcedeerde wegen:
structuurheffing

Conformiteit met kilometerheffing

In Vlaanderen belasting; conformiteit aangewezen

In Wallonië retributie

infra-

5.4 Btw-belastbaarheid van de wegenheffing
5.4.1 Algemeen
(i)

De terbeschikkingstelling van weginfrastructuur: een dienst voor btw-doeleinden?

(A)

Een dienst volgens de Europese rechtspraak en wetgeving

Na te zijn ingegaan op de begrippen ‘retributie’ en ‘belasting is het van belang uit te maken of de betaling van een wegenheffing de tegenprestatie is voor een dienst of een levering van een goed in de zin
van de btw.
Overeenkomstig art. 2 van de Btw-Richtlijn 2006/112/EC en vaste rechtspraak van het Europees Hof van
Justitie (hierna ook ‘het Hof’) dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan om te spreken van een
dienstprestatie405 in de zin van de btw:
- de handeling moet onder bezwarende titel plaatsvinden;
- er dient een rechtstreeks verband te bestaan tussen de verrichte handeling en de ontvangen tegenwaarde.
Bovendien wordt expliciet in artikel 18, §1, 15° van het W.Btw vermeld dat onder meer als een levering
van een dienst in de zin van de btw wordt beschouwd: “de toekenning van het recht van toegang tot
verkeerswegen en tot de erbij behorende kunstwerken, alsmede de toekenning van het recht gebruik
ervan te maken”.
In geval van een belasting, waarbij er sprake is van een inning van overheidswege waaraan de belastingplichtige zich niet kan onttrekken, kan er worden gesteld dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen de betaling van de belasting en de mate waarin men van een dienst of levering vanwege de overheid
geniet. De btw treft dergelijke overheidsbelastingen niet.406 In geval van een retributie, waarbij het bedrag van de retributie in verhouding staat tot het belang van de verstrekte dienst, zal gemakkelijker
besloten worden dat er voor btw-doeleinden sprake is van een dienstprestatie.
Desalniettemin mag de juridische kwalificatie als ‘belasting’ of als ‘retributie’ geen rechtstreekse gevolgen hebben voor de btw-behandeling. Het is immers vaste rechtspraak dat de bepalingen van de btw-

405

Zie onder meer arresten HvJ 5 februari 1981, Aardappelbewaarplaats, C-154/80; HvJ 8 maart 1988, Apple and Pear Development Council, C-102/86; HvJ 3 maart
1994, Tolsma, C-16/93; HvJ 23 november 1988, Naturally Yours Cosmetics, C-230/87.
406 Btw-handleiding versie 1/02/2015, nr. 88/3
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richtlijn autonome begrippen van gemeenschapsrecht zijn.407 Finaal is het de werkelijke ‘aard’ van de
heffing die primeert en niet de juridische kwalificatie noch de benaming.
De modaliteiten van de heffing zullen dan ook moeten worden getoetst aan bovenvermelde voorwaarden om te bepalen of er al dan niet sprake is van een levering of dienst in de zin van de btw. Het valt dus
niet uit te sluiten dat een wegenheffing die juridisch wordt ingevoerd als een belasting, toch dient te
worden beschouwd als de vergoeding voor een dienst voor btw-doeleinden. Een kwalificatie als dienst
voor btw-doeleinden veronderstelt het bestaan van een rechtstreeks verband tussen een individualiseerbare dienst (i.e. het gebruik van de wegeninfrastructuur) en het bedrag van de heffing. Een kwalificatie als dienst voor btw betekent echter niet dat deze dienst ook effectief onderworpen zal zijn aan
btw.
Het Hof heeft in haar arrest van 12 september 2000 (zaken C-276/97, C-358/97, C-359/97, C-408/97 en
C-260/98) het volgende gesteld:
“34. Blijkens de rechtspraak van het Hof (zie, onder meer, arresten van 8 maart 1988, Apple and
Pear Development Council, 102/86, Jurispr. Blz. 1443, punt 12, en 16 oktober 1997, Fillibeck, C258/95, Jurispr. blz. I-557, punt 12) onderstelt het begrip diensten welke onder bezwarende titel
worden verricht in de zin van artikel 2, sub 1, van de Zesde richtlijn, dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de verrichte dienst en de ontvangen tegenwaarde.
35. Zoals de Commissie terecht heeft opgemerkt, beantwoordt het ter beschikking stellen van
wegeninfrastructuur tegen betaling van tol aan deze definitie. Voor het gebruik van de wegeninfrastructuur moet immers tol worden betaald, waarvan de hoogte onder meer afhangt van de
gebruikte categorie van voertuigen en de afgelegde afstand. Er bestaat derhalve een rechtstreeks en noodzakelijk verband tussen de verrichte dienst en de ontvangen tegenwaarde in geld.
36. Het ter beschikking stellen van wegeninfrastructuur tegen betaling van tol is derhalve een
onder bezwarende titel verrichte dienst in de zin van artikel 2, sub 1, van de Zesde richtlijn.”

(B)

Impact van de modaliteiten van de wegenheffing

Het Hof stelt in de bovenvermelde rechtspraak vast dat het tolbedrag afhangt van de gebruikte categorie van voertuigen en de afgelegde afstand. Het Hof oordeelt dat deze criteria een rechtstreeks en noodzakelijk verband tussen de verrichte dienst en de ontvangen tegenwaarde in geld doen ontstaan.
Bijgevolg, zal afhankelijk van de karakteristieken van de wegenheffing, al dan niet sprake zijn van een
direct verband met een individualiseerbare dienst, zijnde het gebruik van de wegeninfrastructuur. De
vergoeding hoeft hiertoe niet noodzakelijk kostendekkend te zijn. Het gebruik van karakteristieken zoals
onder meer het tijdstip (spits/dal), de locatie (onderliggend wegennet, plaatsen met congestie), de rijrichting en statische voertuigkenmerken kunnen een band creëren tussen de vergoeding en het gebruik
van het wegennet.408 De karakteristieken van een forfaitaire wegenheffing kunnen daarentegen tot het
ontbreken van een dergelijke band leiden.409
Ten slotte is het volgens bepaalde auteurs in geval van niet-geconcedeerde wegen betwistbaar of de
overheid wel een dienst verstrekt. De loutere mogelijkheid om gebruik te maken van de openbare weg
dient immers beschouwd te worden als een “normaal gebruik van de openbare weg”.410
Concluderend kan worden gesteld dat op basis van de btw-wetgeving en de rechtspraak van het Hof, het
terbeschikking stellen van wegeninfrastructuur tegen een betaling van een tol in principe een dienst
uitmaakt in de zin van artikel 2 van de Btw-Richtlijn 2006/112/EC mits het bestaan van een rechtstreeks
verband tussen de verrichte dienst en de ontvangen heffing. Het bestaan van een rechtstreeks verband
407

Zie onder meer arresten HvJ 5 februari 1981, Aardappelbewaarplaats, C-154/80; HvJ 8 maart 1988, Apple and Pear Development Council, C-102/86; HvJ 3 maart
1994, Tolsma, C-16/93; HvJ 23 november 1988, Naturally Yours Cosmetics, C-230/87.
408 De differentiatiecriteria staan ons inziens niet in de weg dat de wegenheffing nog steeds kan worden aangemerkt als de vergoeding voor een dienst, met name
de terbeschikkingstelling van weginfrastructuur.
409 Hierbij kan verwezen worden naar de verkeersbelasting en naar wegenvignetten, waarbij de band tussen de vergoeding en een dienstprestatie minder evident is.
410 T. De Jonckheere en M. De Jonckheere, “Van Eurovignet naar kilometerheffing in het complexe België”, Lokale en Regionale Belastingen 2016, vol. 3/4, 38.
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zal afhankelijk zijn van de modaliteiten waaronder de wegenheffing wordt ingevoerd. Het gebruik van
karakteristieken zoals afgelegde afstand, tijdstip, locatie, enz. creëren een band tussen de heffing en het
gebruik van het wegennet. De juridische kwalificatie en de benaming die aan de heffing wordt gegeven
zijn niet doorslaggevend.
Indien er sprake is van een dienst in de zin van de btw, wil dit echter geenszins zeggen dat de dienst ook
effectief onderworpen is aan btw. Of er al dan niet btw verschuldigd is, zal afhangen van degene die de
wegenheffing int (i.e. het Vlaamse Gewest in geval van niet-geconcedeerde wegen dan wel een concessiehouder in geval van geconcedeerde wegen) en van de beoordeling of er al dan niet sprake is van concurrentieverstoring van enige betekenis.
(ii)

Een dienst verricht door een publiekrechtelijke lichaam is in twee gevallen onderworpen aan
btw

Wanneer de wegenheffing als een dienst wordt beschouwd voor btw-doeleinden, betekent dat niet per
se dat de dienst effectief onderworpen zal zijn aan btw. Om voor btw-doeleinden belastbaar te zijn,
moet een dienst ook door een belastingplichtige worden verricht. Dit is in principe niet het geval wanneer een publiekrechtelijke lichaam de dienst verricht411. In geval van terbeschikkingstelling van wegeninfrastructuur (i.e. de dienst) door een publiekrechtelijke lichaam in de zin van artikel 6 van het W.Btw
(waaronder het Vlaamse Gewest), zal de wegenheffing slechts in twee gevallen aan btw onderworpen
worden:
•

indien de terbeschikkingstelling van de wegeninfrastructuur niet kan worden aangemerkt als een
“overheidshandeling”; of

•

indien de terbeschikkingstelling van de wegeninfrastructuur wél kan worden aangemerkt als een
overheidshandeling, maar het niet onderwerpen van de handeling aan btw “zou leiden tot een concurrentieverstoring van enige betekenis”.

(A)

De terbeschikkingstelling van wegeninfrastructuur is een overheidshandeling

Als ‘overheidshandelingen’ kwalificeren niet enkel de sensu stricto overheidshandelingen (de werkzaamheden die een publiekrechtelijke lichaam krachtens haar ‘soeverein gezag’ verricht op het gebied
van overheidsadministratie, rechtswezen, veiligheid of nationale defensie), maar ook de handelingen
gesteld door publiekrechtelijke lichamen binnen het kader van een voor hen geldend specifiek juridisch
regime met uitsluiting van de handelingen die onder dezelfde juridische voorwaarden als private marktdeelnemers worden verricht.412 Om als overheidshandelingen te kwalificeren, moeten de handelingen
bijgevolg overeenkomstig het nationaal recht worden verricht door het publiekrechtelijke lichaam onder
een reeks juridisch-publiekrechtelijke voorwaarden die verschillen van deze die gelden voor private bedrijven413.
De Europese Commissie heeft in het verleden getracht om tolheffingen aan btw te onderwerpen. In
2000 werden wat betreft de btw-heffing op tolgelden aan het Hof een aantal zaken voorgelegd na een
inbreukprocedure ingeleid door de Europese Commissie tegen Frankrijk, Griekenland, Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. De Europese Commissie was van oordeel dat btw verschuldigd was op
de tolgelden ongeacht of de exploitatie van de tolwegen werd verricht door een publiekrechtelijke lichaam dan wel door een private marktdeelnemer. Het Hof heeft echter geoordeeld dat de Europese

411

Cfr. e.g. art. 6, al. 1 en 2 btw-wetboek: “De Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten van de Belgische Staat, de provincies, de agglomeraties, de gemeenten
en de openbare instellingen 4[...] worden niet als belastingplichtige aangemerkt voor de werkzaamheden of handelingen die zij als overheid verrichten, ook niet
indien zij voor die werkzaamheden of handelingen rechten, heffingen, bijdragen of retributies innen. De hoedanigheid van belastingplichtige wordt hen evenwel
toegekend voor deze werkzaamheden of handelingen voor zover een behandeling als niet-belastingplichtige tot concurrentieverstoring van enige betekenis zou
leiden”.
412 Zie onder meer arrest HvJ 12 september 2000 in de zaken -276/97, C-358/97, C-359/97, C-408/97 en C-260/98
413 HvJ 17 oktober 1989, Comune di Carpaneto Piacentino e.a., 231/87 en 129/88, Jurispr. blz. 3233, punt 16; HvJ 15 mei 1990, Comune di Carpaneto Piacentino e.a.,
C-4/89, Jurispr. blz. I-1869, punt 8, en HvJ 6 februari 1997, Marktgemeinde Welden, C-247/95, Jurispr. blz. I-779, punt 17.
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Commissie in de betreffende zaken niet heeft aangetoond dat de publiekrechtelijke lichamen onder
dezelfde voorwaarden handelen als private marktdeelnemers en dat als gevolg, de terbeschikkingstelling van wegeninfrastructuur nog steeds kan worden aangemerkt als een “overheidshandeling”. Het
Hof heeft dan ook gesteld dat enkel btw verschuldigd is op de tolgelden in de mate dat de wegeninfrastructuur ter beschikking wordt gesteld door een marktdeelnemer die niet kwalificeert als een publiekrechtelijke lichaam. In navolging van deze rechtsprocedure heeft de Europese Commissie haar zienswijze
ook aangepast (zie antwoord van de Commissie op de schriftelijke vraag E-2565/00 van Chris Davies).414
In dit antwoord wordt bevestigd dat tolgelden niet aan btw zijn onderworpen wanneer wegeninfrastructuur ter beschikking wordt gesteld door een publiekrechtelijke lichaam en wel (cumulatief) in het kader
van de specifieke voor hem geldende juridische regeling.
In haar circulaires nrs. 42/2015 en 2017/C/91 betreffende het btw-statuut van publiekrechtelijke lichamen bevestigt de btw-administratie dat zij steeds vertrekt vanuit het uitgangspunt dat publiekrechtelijke
lichamen in principe handelen als overheid voor btw-doeleinden:
“Gelet op de context waarin openbare lichamen in België handelen evenals op de wijze waarop
zij hun werkzaamheden uitoefenen zal de administratie als uitgangspunt nemen dat publiekrechtelijke lichamen in België, in principe, steeds handelen als overheid in de zin van artikel 6,
eerste lid, van het Wetboek, en dus niet de hoedanigheid hebben van btw-belastingplichtige,
onverminderd uiteraard de mogelijke toepassing van artikel 6, tweede of derde lid, van het Wetboek.”415
Inzake de terbeschikkingstelling van wegeninfrastructuur door het Vlaamse Gewest tegen betaling van
een heffing kan dus worden aangenomen dat er nog steeds sprake is van een overheidshandeling die in
beginsel niet is onderworpen aan btw. Echter, indien het niet onderwerpen van de overheidshandeling
aan btw leidt tot een concurrentieverstoring van enige betekenis, zal de wegenheffing alsnog met btw
dienen te worden belast.

(B)

Concurrentiecriterium omvat risico tot kwalificatie als retributie mét btw (belastbare
dienst)

De bepaling van artikel 6, tweede lid, van het Btw-Wetboek met betrekking tot het concurrentiecriterium vormt een afwijking op de uitzondering die de niet-belastingplicht is, waardoor men terugvalt op de
algemene regel van de belastingplicht.416
De Belgische btw-administratie hanteerde in het verleden steeds een heel restrictieve interpretatie van
het begrip “concurrentieverstoring van enige betekenis”. In haar Circulaire nr. 24/2007 stelde de Belgische btw-administratie het volgende:
“Of er sprake is van concurrentieverstoring is een feitenkwestie, die dient te worden onderzocht
op basis van een gemotiveerd verzoekschrift door de operator die zich benadeeld voelt door de
niet-belastingplicht van een overheidslichaam of publiekrechtelijke instelling. In flagrante gevallen kan de concurrentieverstoring ambtshalve door de belastingadministratie of door de betrokken overheid zelf worden opgeworpen417.”
Op basis van de voorgaande circulaire, zal de Belgische btw-administratie slechts besluiten tot onderwerping aan btw wanneer een operator die zich benadeeld voelt, een verzoekschrift indient.
Volgens het Hof moet aan dit begrip echter een veel ruimere interpretatie worden gegeven. Zo is het
niet noodzakelijk dat het publiekrechtelijke lichaam en de private marktdeelnemer binnen dezelfde
markt zijn gevestigd en is het voldoende dat er sprake is van “potentiële” concurrentieverstoring.418 In
diens meest recente arrest ‘National Roads Authority tegen The Revenu Commissioners’ in verband met
tolheffingen, schept het Hof iets meer duidelijkheid rond de draagwijdte van het vage concurrentiecrite414

Schriftelijke vraag E-2565/00 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie, d.d. 1 augustus 2000.
zie ook punt 11 van circulaire AAFisc Nr. 42/2015
416 Btw-Commentaar, Boekwerk 1, Hoofdstuk 1, Afdeling 6, 1E, ten laatste, d.d. 7 september 2018.
417 Circulaire nr. AOIF 24/2007 (E.T. 113.252) dd. 29.08.2007, randnummer 21.
418 HvJ 16 september 2008, C-288 /07, Isle of Wight en andere; HvJ 4 juni 2009, C-102/08, Salix Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenback
KG; en HvJ 19 januari 2017, C-344/15, National Roads Authorities.
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rium van artikel 13, lid 1, tweede alinea, van de btw-richtlijn.419 Volgens deze bepaling moeten publiekrechtelijke lichamen voor werkzaamheden of handelingen die zij als overheid verrichten, als belastingplichtige worden aangemerkt indien een behandeling als niet-belastingplichtige tot een verstoring van
de mededinging van enige betekenis zou leiden. Het Hof herneemt haar visie dat de zuiver theoretische
mogelijkheid dat een private marktdeelnemer werkzaam wordt op de relevante markt, die door geen
enkel feitelijk element, door geen enkel objectief teken of door geen enkele marktanalyse wordt onderbouwd, niet kan worden gelijkgesteld met potentiële concurrentie.420 Uiteindelijk komt het aan de nationale rechter toe om uit te maken of er al dan niet sprake is van een economische activiteit. Maar het
Hof bepaalt dat de loutere aanwezigheid van private marktdeelnemers op een markt, zonder dat feitelijke elementen, objectieve tekens of een analyse van deze markt in aanmerking worden genomen, niet
het bestaan van een daadwerkelijke of potentiële mededinging of van een verstoring van de mededinging van enige betekenis kan aantonen.421
Volgend op Europese rechtspraak publiceerde de administratie de circulaires nrs. 42/2015 en 2017/C/91
die vertrekken vanuit het uitgangspunt dat publiekrechtelijke lichamen in principe handelen als overheid
voor btw-doeleinden:
“Gelet op de context waarin openbare lichamen in België handelen evenals op de wijze waarop
zij hun werkzaamheden uitoefenen zal de administratie als uitgangspunt nemen dat publiekrechtelijke lichamen in België, in principe, steeds handelen als overheid in de zin van artikel 6,
eerste lid, van het Wetboek, en dus niet de hoedanigheid hebben van btw-belastingplichtige,
onverminderd uiteraard de mogelijke toepassing van artikel 6, tweede of derde lid, van het Wetboek.”422
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, tweede lid, van het Btw-Wetboek wordt de hoedanigheid van btw-belastingplichtige evenwel aan publiekrechtelijke lichamen toegekend voor die
werkzaamheden of handelingen waarvoor een behandeling als niet-belastingplichtige tot concurrentieverstoring van enige betekenis zou leiden.
De vraag of een bepaalde werkzaamheid die wordt verricht door een publiekrechtelijk lichaam
aanleiding geeft tot 'concurrentieverstoring van enige betekenis' is een feitenkwestie die geval
per geval en voor elke werkzaamheid afzonderlijk beschouwd dient te worden onderzocht.“
Ook in diens meest recente circulaire 2017/C/91 met betrekking tot publiekrechtelijke lichamen, benadrukt de administratie dat de beoordeling van ‘concurrentieverstoring van enige betekenis’ een feitenkwestie is. Bovendien voorziet deze circulaire in een reeks voorbeelden waarbij op praktische wijze
wordt geoordeeld of er sprake is van concurrentieverstoring van enige betekenis of niet. Onder deze
voorbeelden, ook het voorbeeld van de exploitatie van parkeergelegenheden die zich al dan niet op de
openbare weg bevinden.
“Is een gemeente belastingplichtig voor het aanbieden van parkeerplaatsen op de openbare weg
tegen betaling van een retributie dan wel voor de exploitatie van een niet op de openbare weg
gelegen parkeergelegenheid (bv. ondergrondse parking)?
Daar enkel de publieke overheid rechten kan verlenen op haar openbaar domein kan het ter beschikking stellen van parkeerplaatsen op de openbare weg door een gemeente niet worden aangemerkt als de exploitatie van een parkeergelegenheid in de zin van artikel 6, derde lid, 8°, van
het Btw-Wetboek. Om dezelfde reden is de terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen op de
openbare weg in beginsel niet concurrentieverstorend. Bijgevolg wordt de gemeente niet als
btw-belastingplichtige aangemerkt voor het ter beschikking stellen van parkeerplaatsen op de
openbare weg tegen betaling van een retributie.

419

HvJ 19 januari 2017, C-344/15, National Roads Authorities.
HvJ 16 september 2008, C-288/07, Isle of Wight Council e.a, 64.
421 HvJ 19 januari 2017, C-344/15, National Roads Authorities, 44.
422 zie ook punt 11 van circulaire AAFisc Nr. 42/2015

420

Uitrol van een systeem van wegenheffing: juridisch-fiscale analyse (OIWP7)
Pagina 106 van 185

De gemeente is evenwel btw-belastingplichtig voor de exploitatie van een niet op de openbare
weg gelegen parkeergelegenheid (bv. een ondergrondse parking) voor zover deze exploitatie niet
van onbeduidende omvang is. De administratie gaat er hierbij van uit dat de exploitatie van een
dergelijke parkeergelegenheid niet langer van onbeduidende omvang is wanneer de jaarlijkse
omzet van deze werkzaamheid het bedrag van 25.000 euro overschrijdt.”423
Naar analogie met de terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen op de openbare weg door publiekrechtelijke lichamen, kan worden gesteld dat het Vlaamse Gewest niet zal worden aangemerkt als een belastingplichtige wanneer zij, tegen betaling, openbare wegeninfrastructuur ter beschikking stelt. In beginsel
zou een dergelijke activiteit dus als niet concurrentieverstorend dienen te worden beschouwd, zeker in
het licht van deze vergelijking.
De recentste versie van de Btw-Commentaar424 herhaalt dezelfde principes aangehaald in bovenstaande
rechtspraak en circulaires teneinde te bepalen of er al dan niet sprake is van concurrentieverstoring van
enige betekenis.
Ten slotte bepaalt de meest recente versie van de Btw-Commentaar dat het btw-controlecentrum op
basis van de feitelijke elementen en nadat het kennis heeft genomen van de argumenten van het openbaar lichaam, zal beslissen of er sprake is van concurrentieverstoring van enige betekenis in de zin van
artikel 6, tweede lid W.Btw. In geval van twijfel zal het btw-controlecentrum het advies inwinnen van de
centrale diensten btw van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.

(C)

Geen concurrentieverstoring in huidige kilometerheffingssysteem

In het huidige gemengde systeem voor zware voertuigen, beheert Sofico op basis van een concessie het
wegennet van het Waals Gewest. Sofico rekent over de terbeschikkingstelling van haar wegennet btw
aan. Dit in tegenstelling tot de andere Gewesten (i.e. Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijke Gewest) voor
wat betreft de niet-geconcedeerde wegen. Dit ”gemengde systeem” van toepassing op zware voertuigen waarbij op de kilometerheffing voor het geconcedeerde wegennet in Wallonië btw dient te worden
geheven en op de kilometerheffing voor de niet-geconcedeerde wegen in het Vlaamse en Brussels
Hoofdstedelijke Gewest geen btw dient te worden geheven, werd door de centrale diensten van de btwadministratie bij wege van een administratieve beslissing bevestigd. De btw-administratie heeft in deze
administratieve beslissing bevestigd dat het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijke Gewest niet btwbelastingplichtig worden wat betreft de inning van de kilometerheffing en dus niet in concurrentie treden met private marktdeelnemers. Er zou echter geargumenteerd kunnen worden dat er concurrentieverstoring is in het nadeel van het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijke Gewest, daar zij geen recht op
aftrek hebben van btw betaald op wegeniswerken indien de wegenheffing niet aan btw is onderworpen
terwijl de concessiehouders wel een (geheel of gedeeltelijk) recht op aftrek van btw hebben op wegeniswerken.425
De beslissing van de administratie met betrekking tot het kilometerheffingssysteem voor zware voertuigen vormt een belangrijk precedent voor de invoering van het wegenheffingssysteem voor lichte voertuigen. Desalniettemin, dient de oefening met betrekking tot het wegenheffingssysteem voor lichte
voertuigen opnieuw gemaakt te worden. De combinatie van geconcedeerde wegen waarop een btwbelaste wegenheffing zou worden geïnd en niet-geconcedeerde wegen waarop een niet btw-belaste
wegenheffing zou worden geïnd, maakt de analyse omtrent de concurrentieverstoring pertinenter en
verhoogt ook het risico om als concurrentieel te worden beschouwd. Het Vlaamse Gewest zou in dergelijk geval ook zélf concurrentieverstoring in haar nadeel kunnen inroepen gezien zij, in tegenstelling tot
de concessiehouders, geen recht op aftrek van btw kan uitoefenen op kosten gelinkt met haar nietgeconcedeerde wegeninfrastructuur.

423

Circulaire 2017/C/91 betreffende praktische toepassingsgevallen inzake de belastingplicht van publiekrechtelijke lichamen, d.d. 22.12.2017, 14.
Btw-Commentaar, Boekwerk 1, Hoofdstuk 1, Afdeling 6, 1E, ten laatste, d.d. 7 september 2018.
425 In onderdeel 5.4.5 (i) Wegenheffing naar het voorbeeld van de Waalse kilometerheffing, wordt besproken welke impact het in concessie geven van weginfrastructuur heeft.
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Op basis van circulaires nr. 42/2015 en 2017/C/91 en de btw-commentaren dient het al dan niet concurrentieverstorend karakter afgetoetst te worden met de btw-administratie die een beslissing zal nemen
op basis van de feitelijke elementen en rekening houdend met de argumenten van het publiekrechtelijk
lichaam. Verwijzend naar de visie van de btw-administratie omtrent de terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen op de openbare weg (niet-concurrentieverstorend) en omtrent de btw-behandeling van de
kilometerheffing voor het gebruik van de niet-geconcedeerde wegen (niet-concurrentieverstorend niettegenstaande combinatie van geconcedeerde en niet-geconcerdeerde wegen), is het aannemelijk dat
ook voor de wegenheffing voor lichte voertuigen voor de niet-geconcedeerde wegen wordt besloten dat
het Vlaamse Gewest niet concurrentieverstorend werkt zelfs in geval van een combinatie van geconcedeerde en niet-geconcedeerde wegen.
Indien de btw-administratie echter van mening is dat het niet onderwerpen aan btw van de wegenheffing voor de niet-geconcedeerde wegen resulteert in concurrentieverstoring van enige betekenis, zal dit
de btw-belastingplicht voor het Vlaamse Gewest met zich meebrengen alsook de verschuldigdheid van
btw op de wegenheffing voor de lichte voertuigen. Indien de wegenheffing dient te worden belast met
btw, betekent dit uiteraard dat het Vlaamse Gewest ook een recht op aftrek van btw verkrijgt op kosten
gelinkt met haar wegeninfrastructuur. Het gaat evenwel slechts om een gedeeltelijk recht op aftrek aangezien de bestaande kilometerheffing geen recht op aftrek verleent. Niettemin kan de btw-administratie
hierdoor ook de bestaande kilometerheffing in vraag stellen. De kans dat de btw-administratie die zou
doen, lijkt ons evenwel eerder klein.
(iii)

Administratieve beslissing aangewezen om rechtszekerheid te bekomen

Ongeacht de benaming en juridische kwalificatie van de heffing, zal het afhangen van de kenmerken van
de wegenheffing of al dan niet sprake is van een dienst in de zin van de btw. Of in geval van een kwalificatie als dienst ook effectief btw moet worden toegepast, zal bovendien afhangen van degene die de
wegenheffing int (i.e. het Vlaamse Gewest in geval van niet-geconcedeerde wegen dan wel een concessiehouder in geval van geconcedeerde wegen) en van de beoordeling of er al dan niet sprake is van concurrentieverstoring van enige betekenis.
In de beslissing verkregen op 1 februari 2013 van de centrale diensten van de btw-administratie met
betrekking tot de invoering door de Gewesten van het kilometerheffingssysteem voor vrachtwagens van
+3,5 ton, werd besloten dat het verlenen van het recht op toegang tot een deel van de openbare weg
door een overheidslichaam tegen betaling van een vergoeding die in verhouding staat tot de afgelegde
afstand en de categorie van het voertuig geen aanleiding geeft tot concurrentieverstoring in de zin van
deze bepaling.426
Maar of er al dan niet sprake is van een overheidshandeling die leidt tot concurrentieverstoring van
enige betekenis, kan alleen met zekerheid uitgesloten worden door het aanvragen en bekomen van een
schriftelijke beslissing van de administratie (centrale diensten van de btw-administratie of eventueel de
Dienst Voorafgaande Beslissingen). Publiekrechtelijke lichamen zijn er trouwens toe gehouden voor de
werkzaamheden waarvan de inkomsten de drempel van 25.000 euro overschrijden onverwijld contact
op te nemen met de btw-administratie.427

5.4.2 Inning wegenheffing middels reseller- of agentmodel
(i)

Impact op de btw-behandeling en facturatiewijze

Het Vlaamse Gewest kan ervoor opteren om het invorderen van de wegenheffing toe te vertrouwen aan
een derde partij. Dit belet niet dat het Vlaamse Gewest haar reglementeringsbevoegdheid en haar beheersmacht ten aanzien van de openbare weg behoudt. De wijze waarop de diverse juridische rechts-

426

De centrale diensten merken hierbij op dat ze inlichtingen hebben ingewonnen over Duitsland, waaruit blijkt dat de invoering van een kilometerheffing, gelijkaardig als deze die het voorwerp uitmaakte van het toenmalige advies, aldaar geen aanleiding gaf tot belastingplicht van de betrokken overheid.
427 Circulaire 2017/C/91 betreffende praktische toepassingsgevallen inzake de belastingplicht van publiekrechtelijke lichamen, d.d. 22.12.2017, randnummer 1;
Circulaire 42/2015 (E.T.125.567), d.d. 10.12.2015, randnumemr 17.
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verhoudingen en de hoedanigheid, alsook de rol van de verschillende actoren zal worden ingevuld, kan
een impact hebben op de btw-behandeling van de heffing en de facturatiewijze.
(ii)

Reseller-model

(A)

De tussenpersoon is zowel aankoper als verkoper en handelt in eigen naam

In geval het reseller-model of aankoop/verkoop-model wordt toegepast, handelt de tussenpersoon in
eigen naam, doch voor rekening van het Vlaamse Gewest.428 Ten aanzien van het Vlaamse Gewest zal
deze tussenpersoon (dienstverrichter) optreden als ‘aankoper’ van de dienst (i.e. toekenning van het
recht op toegang tot verkeerswegen). Daartegenover zal de tussenpersoon (dienstverrichter) ten aanzien van de weggebruiker optreden als ‘verkoper’ van de dienst (i.e. toekenning van het recht op toegang tot verkeerswegen).
Het feit dat een derde partij werkzaamheden zou verrichten die tot de prerogatieven van de overheid
behoren, doet niets af aan diens hoedanigheid van btw-belastingplichtige. Een overheidslichaam kan
kwalificeren als belastingplichtige wanneer diens activiteiten aanleiding geven tot concurrentieverstoring. Maar een belastingplichtige zal niet kwalificeren als een publiek lichaam in de zin van art. 6, eerste
lid W.Btw louter en alleen omwille van diens handelingen die tot de prerogatieven van de overheid behoren.429
Dit betekent dan ook dat in geval van toepassing van het reseller-model, de wegenheffing in de relatie
tussen de tussenpersoon en de gebruiker in principe aan de btw zal dienen te worden onderworpen
indien de tussenpersoon niet kwalificeert als een publiekrechtelijke lichaam in de zin van artikel 6 van
het W.Btw.

(B)

Het reseller-model kan bezwaarlijk worden toegepast zonder dienstprestatie

Het toepassen van het reseller-model op de Vlaamse niet-geconcedeerde wegen zou minstens voor
btw-doeleinden tot twee problemen kunnen leiden.430 Enerzijds stelt zich de vraag of de aan- en verkoop van een “belasting” wel mogelijk is. Vanuit het uitgangspunt dat de wegenheffing als een belasting
sensu stricto kwalificeert, d.w.z. geen rechtstreekse band tussen de verrichte dienst en de ontvangen
heffing (en met als gevolg ook geen “dienst” in de zin van de btw), lijkt ons het reseller-model niet toepasbaar gezien er geen sprake kan zijn van een aankoop van een dienst en een verkoop van een dienst.
In geval van een belasting sensu stricto (geen dienst voor de toepassing van de btw) zal eerder het
agentmodel aan de orde zijn.
Anderzijds zou de toepassing van het reseller-model afwijken van het huidige systeem van de kilometerheffing waar het agent-model wordt toegepast, en mogelijks het systeem in vraag stellen.

(C)

Eenvoudigere facturatie indien keuze voor reseller-model

Wanneer het reseller-model wordt toegepast, dient het Vlaamse Gewest slechts één document431, waarin alle dienstprestaties aan de gebruikers worden samengevat, uit te reiken (en te rapporteren) voor
elke periode aan de reseller. De reseller zal daarentegen belast zijn met het uitreiken van een factuur
aan elke individuele gebruiker.
(iii)

Agent-model

428

Toepassing van het commissionairsprincipe voorzien bij art. 28 Richtlijn 2006/112/EG en art. 20, §1 W.Btw.
HvJ 12 september 2000, C-276/97, Commissie v. Frankrijk, 45.
430 Andere problematieken voortkomend uit het reseller-model (e.g. moeilijkheden in verband met het innen van externe kosten en andere heffingen) zijn, zoals
eerder aangehaald, voor btw-doeleinden minder van belang.
431 Dit document moet een factuur zijn in het geval het Vlaamse Gewest beschouwd zou worden als een overheid die belastbare diensten verricht (art. 1 KB n°5),
bijvoorbeeld wanneer het Vlaamse Gewest niet als een publieke overheid handelt met betrekking tot niet-geconcedeerde wegen. Daarentegen zal een document
overeenkomstig de publieke boekhoudregels volstaan in het geval er geen btw-belastbare dienst is.
429
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(A)

Tussenpersoon in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest

In geval het agent-model wordt toegepast, handelt de tussenpersoon niet in “eigen naam” ten aanzien
van de gebruiker. De tussenpersoon zal optreden in naam van het Vlaamse Gewest.
Concreet betekent dit, indien sprake is van een dienstprestatie voor de toepassing van de btw, dat de
dienst (de terbeschikkingstelling van wegeninfrastructuur) rechtstreeks wordt verleend door het Vlaamse Gewest aan de gebruikers. De lasthebber treedt met andere woorden op als een transparante tussenpersoon.
De transparante tussenpersoon zal onder meer instaan voor de facturatie en inning van de wegenheffing, maar in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest. De btw-behandeling van de wegenheffing
zelf zal de principes volgen die hierboven vermeld zijn (i.e. al dan niet een belastbare dienst of een belasting buiten het toepassingsgebied van de btw). Daarentegen wordt de tussenkomst van de transparante tussenpersoon an sich als een in art. 18, § 1, tweede lid, 1° W.Btw bedoelde dienst aangemerkt.
De belastbaarheid van de hoofdhandeling, in casu het verlenen van toegang tot de openbare weg, heeft
geen impact op de btw-behandeling van het commissieloon.432

(B)

Facturatie indien keuze voor agent-model

In een agent-model en indien er een facturatievereiste bestaat (met name wanneer er sprake is van een
btw-belastbare dienst), zal de tussenpersoon een factuur uitreiken “in naam en voor rekening van” het
Vlaamse Gewest. De factuur uitgereikt door de transparante tussenpersoon in naam en voor rekening
van het Vlaamse Gewest dient te worden beschouwd als een factuur uitgereikt door het Vlaamse Gewest en dient dan ook de coördinaten van het Vlaamse Gewest te vermelden (naam, adres, in voorkomend geval btw-nummer). De factuur dient opgenomen te worden in de boekhouding van het Vlaamse
Gewest en het bedrag van de wegenheffing en indien van toepassing, het overeenkomstig bedrag van
de verschuldigde btw, dient gerapporteerd te worden in de btw-aangifte van het Vlaamse Gewest.

5.4.3 Gevolgen van een wegenheffing onderworpen aan btw
(i)

Recht op aftrek van input btw

In geval de wegenheffing dient te worden belast met btw, creëert dit in hoofde van het Vlaamse Gewest
een recht op aftrek van btw. In principe opent elke kost die in het kader van een belastbare activiteit
wordt gemaakt het recht op aftrek van de btw.433 Echter, gelet op het feit dat een gedeelte van het
Vlaamse wegennet ook door de zware voertuigen wordt gebruikt, lijkt het ons dat dit recht op aftrek van
btw in hoofde van het Vlaamse Gewest niet volledig zal zijn (bv. de btw op de wegeniswerken voor de
snelwegen). Voor de zware voertuigen werd immers gekozen voor een systeem waarbij er geen btw op
de kilometerheffing dient te worden geheven. Btw-technisch zou men ook tot een heel complexe en
mogelijks betwistbare situatie komen wanneer de wegenheffing voor lichte voertuigen wel zou worden
onderworpen aan btw en de kilometerheffing niet.
(ii)

Facturatieverplichtingen

Ongeacht het organisatiemodel, zal de met btw belaste dienst als gevolg hebben dat de facturatieverplichtingen van KB nr. 1 dienen te worden nageleefd.434

5.4.4 Gevolgen van een wegenheffing buiten toepassingsgebied van btw
(i)

Geen recht op aftrek van input btw

432

M. GOVERS, “Hoofdstuk V: BTW-tarief”, Tussenpersonen en btw, Mechelen, Kluwer, 2007, 59.
Het recht op aftrek is beperkt tot de kosten die de btw-belastingplichtige oploopt specifiek in het kader van zijn btw-belastbare activiteit. Bij gebrek aan rechtstreekse link met de btw-belaste activiteit (met name terbeschikkingstelling van weginfrastructuur voor lichte voertuigen onderworpen aan btw) zal de btw opgelopen in het kader van de aanleg van fietspaden in beginsel niet aftrekbaar zijn . Hetzelfde geldt (i.e. niet-aftrekbare btw) voor kosten die opgelopen zouden worden
door andere entiteiten dan de belastingplichtige die de belastbare wegenheffing int.
434 Art. 5 KB nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.
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Indien de wegenheffing buiten het toepassingsgebied van btw valt, zal het Vlaamse Gewest geen recht op
aftrek van btw kunnen claimen op kosten gelinkt met haar wegeninfrastructuur. Evenmin zal het Vlaamse
Gewest recht op aftrek van btw kunnen claimen op de kosten voor de diensten van de tussenpersoon voor
zijn tussenkomst bij de facturatie en inning van de wegenheffing.

(ii)

Geen facturatieverplichtingen

Ongeacht het organisatiemodel, zal een wegenheffing buiten toepassingsgebied van btw als gevolg hebben dat geen bijzondere facturatieverplichtingen dienen te worden nageleefd, zelfs al zouden de gebruikers van de wegen een document (e.g. een betalingsbewijsstrook/betalingsticket) ontvangen als
bewijs voor de dienstverstrekking en betaling. Indien echter wordt gekozen om (vrijwillig) een factuur
uit te reiken, dient ook aan de facturatievereisten van KB nr. 1435 te worden voldaan.436

5.4.5 Vergelijking met huidige systeem kilometerheffing
(i)

Wegenheffing naar voorbeeld van de Waalse kilometerheffing

(A)

Concessie-model met tussenkomst van service provider als agent

Het Vlaamse Gewest zou ervoor kunnen opteren om een wegenheffing voor lichte voertuigen als retributie in te voeren naar het voorbeeld van de Waalse kilometerheffing. Hiertoe dient het Vlaamse Gewest haar weginfrastructuur – inclusief die van de lokale besturen (zie ter zake ook onderdeel
4.3.2.(i).(B) waar de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest t.a.v. de gemeentelijke wegen wordt geanalyseerd) – in concessie te geven aan een derde partij (cfr. Sofico).437
Afhankelijk van de modaliteiten waaronder de heffing zal worden ingevoerd, zal al dan niet sprake zijn
van een heffing die verband houdt met het gebruik van de weginfrastructuur en zal deze terbeschikkingstelling van de weginfrastructuur een dienst zijn voor btw-doeleinden.438
Of er echter sprake zal zijn van een dienst onderworpen aan btw, zal eveneens afhangen van de hoedanigheid van de concessiehouder, rekening houdend dat de service provider optreedt als transparante
tussenpersoon (agent-model). Indien de concessiehouder een publiekrechtelijk lichaam is in de zin van
art. 6 W.Btw, kan de wegenheffing buiten het toepassingsgebied van de btw blijven. Echter, in geval de
concessiehouder zelf niet wordt aangemerkt als een publiekrechtelijk lichaam in de zin van art. 6 W.Btw
met het oog op de terbeschikkingstelling van wegen, krijgt deze de hoedanigheid van btwbelastingplichtige indien sprake is van een dienst, die ons inziens aan btw zal onderworpen zijn. Dergelijke onderwerping aan btw zal echter in hoofde van de concessiehouder een recht op aftrek van btw
met zich meebrengen.
Indien het Vlaamse Gewest haar weginfrastructuur in concessie geeft aan een derde partij, zal dit ook
het systeem van de kilometerheffing beïnvloeden. In het systeem van de kilometerheffing is geen sprake
van een concessiemodel in Vlaanderen en is het Vlaamse Gewest de tolheffende instantie. Het lijkt ons
moeilijk realiseerbaar om voor dezelfde wegen enerzijds te blijven optreden als tolheffende instantie
(voor de kilometerheffing) en anderzijds te werken met een concessiemodel (voor de wegenheffing voor
lichte voertuigen).439 Het in concessie geven van een gedeelte van haar weginfrastructuur zal er in beginsel toe leiden dat de wegenheffing voor lichte voertuigen voor het gebruik van het geconcedeerd
gedeelte aan de btw onderworpen is (in de veronderstelling dat de concessiehouder niet kwalificeert als
een overheidslichaam in de zin van art. 6 van het W.Btw). Dit zal dan ook naar alle waarschijnlijkheid de
btw-belastbaarheid van de kilometerheffing voor het gebruik van deze geconcedeerde wegen met zich
meebrengen.

435

Art. 5 KB nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.
Vrijwillige facturatie, zie Circulaire AAFisc 14/2014 (E.T. 120.000) dd. 04.04.2014, 15.
437 In onderdeel 5.4.5, i, (A), in fine zal blijken dat dit allerminst evident is.
438 Zie ook onderdeel 5.4.1, (i), B, (C)(B) Impact van de modaliteiten van de wegenheffing.
439 Zie ook onderdeel 5.4.3 (i) Recht op aftrek van input btw.

436

Uitrol van een systeem van wegenheffing: juridisch-fiscale analyse (OIWP7)
Pagina 111 van 185

(B)

Concessie-model met tussenkomst van service provider als reseller

In tegenstelling tot voormelde situatie (punt A) zoals die momenteel bestaat voor de Waalse kilometerheffing, zou ook als variant kunnen worden geopteerd voor het concessie-model (waarbij het Vlaamse
Gewest de weginfrastructuur in concessie geeft aan een derde partij) met tussenkomst van de service
provider als reseller. Zoals eerder beschreven, wordt de reseller geacht de dienstprestatie vooreerst aan
te kopen (in voorkomend geval van de concessiehouder) en vervolgens te verkopen (in zijn relatie naar
de gebruiker toe). Wat betreft de aankoop van de concessiehouder, zal de wegenheffing (indien een
dienst in de zin van de btw), ons inziens onderworpen zijn aan btw indien de concessiehouder niet kwalificeert als een publiekrechtelijk lichaam in de zin van artikel 6 van het W.Btw.
In de relatie tussen de service provider en de gebruiker, speelt de hoedanigheid van de concessiehouder
geen rol en zal de heffing aan btw onderworpen zijn uitgaande van de veronderstelling dat de service
provider een private partij is en geen publiekrechtelijk lichaam.
Zoals we eerder hebben opgemerkt, kan er ons inziens bezwaarlijk toepassing worden gemaakt van het
reseller-model wanneer er geen sprake is van een dienstprestatie; i.e. in geval van een belasting sensu
stricto die niet kwalificeert als een dienst in de zin van de btw.
Opnieuw, indien het Vlaamse Gewest haar weginfrastructuur in concessie zou geven aan een derde partij, zal dit ook het systeem van de kilometerheffing beïnvloeden (zie hierboven).
(ii)

Wegenheffing naar voorbeeld van de Vlaamse kilometerheffing

(A)

Vlaamse Gewest als tolheffende instantie met tussenkomst van service provider als
agent

Het Vlaamse Gewest zou er voor kunnen opteren om een wegenheffing in te voeren naar het voorbeeld
van de Vlaamse kilometerheffing. Hierbij treedt het Vlaamse Gewest op als tolheffende instantie (wegen
niet-geconcedeerd) wat resulteert in een niet-btw-belaste kilometerheffing. De factuur voor de kilometerheffing wordt in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest verstuurd door Satellic NV of één
van de andere service provider aan de gebruikers. Satellic NV of één van de andere service providers
treden hierbij op als een transparante tussenpersoon (agent-model).
Een systeem gelijkaardig aan dat van de kilometerheffing kan worden ingevoerd voor de wegenheffing
voor lichte voertuigen. Dit zal er dan wellicht toe leiden dat de wegenheffing voor lichte voertuigen, met
het Vlaamse Gewest als tolheffende instantie, niet onderworpen zal zijn aan de btw tenzij de btwadministratie haar visie ingenomen in het kader van de kilometerheffing zou wijzigen en het standpunt
innemen dat er toch sprake is van concurrentieverstoring (dit risico zal ons inziens groter zijn in geval
van een combinatie van geconcedeerde en niet-geconceerde wegen). Indien niet onderworpen aan btw,
zal er ook geen recht op aftrek van btw zijn in hoofde van het Vlaamse Gewest. De manier van facturatie
kan echter op een gelijkaardige manier worden toegepast voor de wegenheffing voor lichte voertuigen.

5.5 Vraag naar de aftrekbaarheid van de wegenheffing als beroepskost in de
inkomstenbelastingen
5.5.1 Aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting (geen verworpen uitgave)
Een ‘eigenlijke gewestelijke belasting’ of retributie is in de regel niet aftrekbaar als beroepskost in de
vennootschapsbelasting. De fiscale wetgever maakte echter een uitzondering voor gebruiksheffingen
van de openbare weg. Belastingen, heffingen en retributies ingevoerd door de gewesten “op het gebruik
van voertuigen of op het gebruik van de openbare weg”440 worden onttrokken aan het aftrekverbod op
het gebied van gewestbelastingen in het kader van de vennootschapsbelasting. Bijgevolg valt de wegen440

Artikel 198, § 1, 5° WIB 1992.
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heffing dus wel onder de fiscaal aftrekbare beroepskosten en is er geen verworpen uitgave, ongeacht de
kwalificatie ervan als een belasting dan wel retributie.441

5.5.2 Aftrekbaarheid in de personenbelasting als beroepskost
Anders dan bij de vennootschapsbelasting, worden de ‘eigenlijke gewestelijke belastingen’ en retributies
in de personenbelasting niet uitgesloten als aftrekbare beroepskosten. De verantwoorde kosten die de
heffingsplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te
verkrijgen zijn aftrekbaar als beroepskosten.442 De wegenheffing kan dus door elke natuurlijke persoon
onder de gebruikelijke voorwaarden worden afgetrokken als beroepskost, ongeacht de kwalificatie ervan als een belasting dan wel retributie.

5.6 Toets aan het fiscaal gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel (artikelen
10, 11 en 172 van de Grondwet)
5.6.1 Afbakening van de precieze doelstellingen en toepassingsgebied
Het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel, uitgedrukt in de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet,
verbiedt elk niet gerechtvaardigd verschil (of gelijkaardigheid) in behandeling. Artikel 172 van de
Grondwet bepaalt in deze zin dat inzake belastingen geen voorrechten kunnen worden ingevoerd en dat
geen vrijstelling of vermindering van belasting kan worden ingevoerd dan door een wet. Deze bepaling
fungeert als precisering van het grondwettelijk gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel in de artikelen
10 en 11 van de Grondwet.443 De toepassing van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel in fiscale
zaken impliceert dat er in beginsel geen sprake mag zijn van een verschillende behandeling van gelijkaardige situaties of gelijke behandeling van verschillende situaties.444 Een onderscheid in belastingheffing is weliswaar toegelaten voor zover het onderscheidend criterium kennelijk en redelijkerwijs te verantwoorden is rekening houdend met de aard en het doel van de belasting.445 De redelijke verantwoording moet worden getoetst aan de volgende criteria: het onderscheid mag niet willekeurig zijn, het onderscheid moet steunen op pertinente criteria die in een kennelijk en redelijk verband staan met de
aard en de gevolgen van de belastingmaatregel en de aangewende middelen moeten in een redelijke
verhouding staan tot het nagestreefde doel.
De invoering van een wegenheffing (per hypothese als belasting) in het Vlaamse Gewest doet de belastingen van Gewest tot Gewest verschillen. Dit is echter het gevolg van een verschillend fiscaal beleid,

441

Ten aanzien van buitenlandse heffingsplichtigen kan de vraag worden gesteld of er een potentiële schending voorligt van het gelijkheidsbeginsel, de Europese
vrijheden of andere non-discriminatieprincipes (bijvoorbeeld voortvloeiend uit dubbelbelastingverdragen) in de mate dat de kosten van de wegenheffing als beroepskost aftrekbaar worden gesteld in de Belgische vennootschapsbelasting en zij dat niet zouden zijn voor buitenlandse heffingsplichtigen in het land waar zij aan
de vennootschapsbelasting of een gelijkaardige inkomstenbelasting zouden worden onderworpen. Dergelijk eventueel verschil zou dan evenwel niet voortkomen
uit de Belgische wetgeving zelf (maar wel uit de lokale wetgeving van het land van de buitenlandse heffingsplichtige) en kan dan ook bezwaarlijk een schending van
voornoemde beginselen uitmaken. De inrichting van het belastingstelsel behoort tot de fiscale soevereiniteit van elk land.
De analyse zou echter wel anders zijn indien de Belgische fiscale wetgeving (in afwijking van haar principes) een terugbetaling zou mogelijk maken aan Belgische
belastingplichtigen waardoor zij de facto minder wegenheffing zouden betalen dan buitenlanders. In dit verband kan bijvoorbeeld worden gewezen op het beroep
ingesteld tegen Duitsland aangezien alle gebruikers van het Duitse snelwegennet gehouden zijn tot betaling van infrastructuurheffing, waarvan de hoogte afhangt
van de emissieklasse van het betreffende voertuig. In Duitsland woonachtige weggebruikers krijgen evenwel ten minste hetzelfde bedrag terugbetaald via een
belastingvrijstelling ten belope van een bepaald bedrag. De infrastructuurheffing en de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting zijn ten belope van hetzelfde bedrag
ingevoerd en hangen inhoudelijk samen, zodat de infrastructuurheffing feitelijk alleen op buitenlandse weggebruikers drukt. Oostenrijk is van mening dat beide
maatregelen leiden tot indirecte discriminatie. Zie beroep ingesteld op 12 oktober 2017, C-591/17. Het Hof van Justitie (in afwijking van de analyse van de AdvocaatGeneraal) heeft inzake het Duits systeem besloten tot een schending van de EU-regels rond discriminatie en vrij verkeer en vervoer. Het Hof oordeelde dat de
economische last van de heffing zo goed als volledig bij buitenlandse bestuurders lag, aangezien de vrijstelling van de bestaande belasting de Duitse ingezetenen
integraal compenseerde.De uitzondering op de niet-aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen voorzien in artikel 198, §1, 5° WIB 1992 valt o.i. evenwel niet te
zien als een dergelijke afwijking van de eigen principes van de vennootschapsbelasting. Immers, in beginsel zijn kosten in de vennootschapsbelasting steeds aftrekbaar. Slechts door de bijzondere Belgische staatsstructuur (m.o.o. de verdeling van de financiële middelen tussen het federale en het regionale niveau) is er aanvankelijk een aftrekbeperking voorzien voor gewestelijke belastingen, maar de bestaande belastingen op de autovoertuigen waren daar reeds van uitgesloten, zodat
o.i. moeilijk te verdedigen valt dat de uitsluiting van de wegenheffing als een onaanvaardbare inconsistentie moet worden gezien.
442 Artikel 49 WIB 1992.
443 Arbitragehof 4 juli 1991, nr. 20/91; Arbitragehof 16 november 2000, nr. 115/2000.
444 Artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet.
445 J. Van Houtte, Beginselen v an het Belgisch Belastingrecht, Gent, Story-Scientia, 1979, 143; M. De Jonckheere, Handboek lokale en regionale belastingen, Brugge,
die Keure, 2015, 31.
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eigen aan de toegekende fiscale autonomie, en houdt op zich geen schending in van het gelijkheidsbeginsel.446
Voor de verantwoording van de invoering van een wegenheffing in het Vlaamse Gewest is het wel erg
belangrijk dat de precieze doelstellingen (naast het effectieve toepassingsgebied en de geografische
afbakening van het aangewezen belastbaar gebied) op afdoende wijze worden bepaald en omschreven.
De drie vooropgestelde doelstellingen strekken ertoe de congestie te doen dalen, externe kosten te
internaliseren en/of de gebruiker te laten betalen volgens gebruik (‘de vervuiler betaalt’), zodat het niet
zonder redelijke verantwoording is dat de Vlaamse decreetgever een wegenheffing zou invoeren aangezien de voertuigen kosten inzake mobiliteit, milieu en verkeersveiligheid met zich meebrengen.
Voor de wegenheffing moet worden gedefinieerd welke doelstellingen worden nagestreefd en welke
elementen en waarden worden meegenomen. Daaronder kunnen onder meer ressorteren het doen
dalen van de congestie, het internaliseren van de externe kosten en de gebruiker laten betalen volgens
gebruik. Bepaalde rechtsleer wijst erop dat de rechtspraak toelaat dat een fiscaal verschil bovendien
gerechtvaardigd kan zijn door milieubeleidsdoelstellingen.447
Wat betreft het effectieve toepassingsgebied van de wegenheffing, moet in het licht van het gelijkheidsen non-discriminatiebeginsel in de eerste plaats voldoende aandacht worden besteed aan de voertuigen
die aan de wegenheffing onderworpen zullen zijn. Dit geldt in het bijzonder indien voor bepaalde voertuigen of voertuigcategorieën in vrijstellingen zou worden voorzien.448 Voor elke vrijstelling zal – uitgaande van de doelstellingen waarvoor gekozen is bij het invoeren van de regeling – een relevante en
afdoende motivering moeten kunnen worden aangereikt.
Een ander belangrijk aandachtspunt in het kader van deze beginselen betreft de vergelijking met het
systeem van de kilometerheffing. Er dient bij de concrete uitwerking van het systeem te worden nagegaan of er een afdoende verantwoording is voor eventuele verschillen tussen de systemen. In het licht
van de concrete doelstellingen van de wegenheffing (gebruik van de weg, congestie te doen dalen en/of
externe kosten internaliseren) lijkt er zich in dit opzicht in beginsel geen probleem te stellen.
Aangezien een gebiedsdekkende wegenheffing wordt gekozen, stelt de geografische afbakening geen
probleem. Alle Vlaamse wegen worden in beginsel onderworpen aan de wegenheffing. Anders dan bij
een lokale wegenheffing, dienen de wegen en weggedeelten niet op een objectieve en vergelijkbare
manier te worden geselecteerd (teneinde te verantwoorden waarom bepaalde wegen niet onder een
heffing vallen of vrijgesteld zijn, terwijl andere gebieden/wegen wel aan de heffing onderworpen zijn).
Bij een wegenheffing moet dus geen rekening worden gehouden met het feit dat de geografische afbakening geregeld herzien zal moeten worden, m.n. als de achterliggende inherente motivatie voor de
gedifferentieerde behandeling niet meer geldt doordat er een gedragswijziging gerealiseerd werd (bv.
minder congestie of minder lokale lucht- of klimaatverontreiniging). Uiteraard zal wel ten aanzien van de
individuele congestiezones een geografische afbakening moeten gebeuren, op een objectieve wijze, die
desgevallend wordt herzien.

5.6.2 Evaluatie voor de keuze belasting vs. retributie
Een onredelijke en willekeurige heffing kan een mogelijke schending van het (fiscaal) gelijkheidsbeginsel
tot gevolg hebben. Aldus vormt het fiscaal gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel zeker een aandachtspunt bij het uitwerken van een wegenheffing . De essentiële doelstellingen en het precieze toepassingsgebied van de wegenheffing zullen met aandacht voor deze beginselen bepaald moeten worden
en ook na de invoering geregeld opnieuw geëvalueerd worden.
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Arbitragehof 8 mei 2002, nr. 85/2002; Arbitragehof 14 oktober 1999, nr. 109/99.
B. Vanheusden, E. Traversa en A. Pirlot, “Juridische grenzen aan milieufiscale maatregelen voor een duurzaam materialenbeheer”, TFR 2015, afl. 489, 818, met
verwijzing naar RvS 18 april 2008, nr. 182.145, SA Mediapub (heffing op gratis pers en reclame); Arbitragehof 1 december 2004, nr. 195/2004, overw. B.17.3 (heffing
op drankverpakkingen voor eenmalig gebruik).
448 In dat verband moet worden gewezen op de voorgestelde wijziging van de tolrichtlijn die het toepassingsgebied uitbreidt naar alle zwaar verkeer (bussen, zware
campers). Zie: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het
gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (COM(2017) 275 van 31 mei 2017).
447
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De analyse inzake het (fiscaal) gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel heeft zowel betrekking op een
belasting als een retributie.

5.7 Privégebruik van bedrijfswagens in de inkomstenbelastingen
Onder het huidige systeem inzake het privégebruik van bedrijfswagens wordt het voordeel van alle aard
(VAA) in grote mate forfaitair gewaardeerd.449 De gereden afstand/het gebruik van de wagen is niet
relevant. Het VAA-systeem is sturend op het moment van de aankoop, maar heeft slechts een zeer minimaal sturend effect op het gedrag van de bestuurder tijdens het gebruik van de bedrijfswagen. Dit
forfaitair systeem doorkruist in zekere mate de doelstellingen van de beoogde wegenheffing doordat
niet de werknemer maar de werkgever de kost zou dragen voor de bijkomende privé gereden kilometers
met de bedrijfswagen.450 Indien werknemers zonder eigen meerkost voor zichzelf kunnen blijven rijden
waar en wanneer ze normaal een hogere wegenheffing zouden betalen, is er ogenschijnlijk geen reden
om de verplaatsingen te verminderen. Het is evenwel ook verre van zeker dat de werkgevers de kosten
verbonden aan de wegenheffing voor privéverplaatsingen zonder meer zelf ten laste zouden nemen en
niet zouden doorrekenen aan hun werknemers. In dit opzicht kan dus niet met stelligheid beweerd worden dat het loutere gegeven dat het VAA-systeem forfaitair is opgevat noodzakelijkerwijze de doelstellingen van de wegenheffing zal doorkruisen. Het feit blijft dat er voor het bijkomend weggebruik zal
worden betaald (alleen zal de praktijk moeten uitwijzen wie dit uiteindelijk ten laste neemt).
Indien er (toch) geoordeeld zou worden dat het huidige systeem niet billijk is of een doorkruising van de
doelstellingen van het wegenheffingssysteem in de hand werkt, zou er een hervorming kunnen worden
nagestreefd waarbij het privégebruik van de wagen en niet het loutere (privé)bezit van de bedrijfswagen
mee in rekening wordt genomen. Een studie van de hervorming van de autofiscaliteit valt evenwel buiten het bestek van huidig onderzoek. Niettemin kunnen hier alvast volgende opmerkingen worden geformuleerd:
•

•

•

Vooreerst moet worden aangestipt dat de wegenheffing een gewestelijke bevoegdheid is, terwijl het VAA-stelsel van bedrijfswagens een exclusief federale bevoegdheid is. Voor het Vlaamse
Gewest is het uiterst moeilijk om een alomvattend mobiliteitsbeleid te voeren via fiscale stimulansen. Bedrijfswagens zijn niet de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. De vraag kan worden
gesteld of, en hoe, de federale overheid warm gemaakt kan worden voor een oplossing.451
Voor de werkgever is de prikkel veelal niet sterk genoeg om de hoeveelheid gebruik te beperken
doordat enkel de brandstofkost toeneemt met de gereden afstand. Indien hierbij ook de kost
van de wegenheffing zou komen, wordt die prikkel wel sterker en kunnen werkgevers meer geneigd zijn beperkingen op te leggen aan het (privé)gebruik van een bedrijfswagen, wat de keuze
voor een bedrijfswagen als onderdeel van het loon minder aantrekkelijk maakt. Maar een andere reactie van de werkgevers zou er evengoed kunnen in bestaan om de wegenheffing gekoppeld aan privégebruik door te rekenen aan de werknemers. Beide benaderingen zouden aldus
toch tot gevolg kunnen hebben dat de wegenheffing een effect zou hebben op het privégebruik
en dus niet geheel onderuit gehaald wordt door het VAA-systeem.
Voor de werknemer:
o Door de invoering van een wegenheffingssysteem kunnen de gereden kilometers geregistreerd worden, zodat eventueel gestreefd kan worden naar een VAA-formule die re-

449

Art. 36 WIB 1992.
Het VAA voor privégebruik (werkelijke privéverplaatsingen alsook woon-werkverkeer) wordt in hoofde van de werknemer/bedrijfsleider gewaardeerd aan de hand
van de toepassing van een CO2-percentage op 6/7den van de cataloguswaarde van het kosteloos ter beschikking gestelde voertuig x leeftijdsfactor.
450 De volgende neveneffecten van het huidige VAA-systeem van bedrijfswagens kunnen worden genoemd: tussenkomst van de werkgever vermindert stimulans tot
gedragsverandering bij de werknemer, sociale ongelijkheid doordat werknemers met bedrijfswagens gemakkelijker hun kosten kunnen verhalen op de werkgever
dan anderen; bestuurders zullen kosten wegenheffing niet voor rekening nemen, zullen in de spits blijven rijden ondanks hogere kosten, en behalen aldus extra
voordeel door de afname van files.
451 Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door Dirk de Kort en Joris Vandenbroucke over de nota van de Vlaamse Regering
ingediend door minister Ben Weyts (conceptnota: stand van zake onderzoek naar een mogelijke introductie van een wegenheffing voor lichte voertuigen in Vlaanderen), 13 oktober 2017, nr. 2. Te raadplegen op: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1338106.
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kening houdt met een factor privégebruik.452 Ter vergelijking: sinds inkomstenjaar 2017
is er ook een verhoging van het VAA ingevoerd wanneer de werkgever een tankkaart ter
beschikking stelt.453 Een gelijkaardige forfaitaire regeling zou kunnen worden overwogen
bij een volledige tenlasteneming van de kilometerheffing door de werkgever. Alternatief
zou een meer gedetailleerde afrekening kunnen worden overwogen, waarbij alle niet
professioneel verantwoorde kilometers zouden worden aangemerkt als privégebruik
waarvoor de wegenheffing dan als VAA aan de werknemer moet worden doorgerekend.
Op deze wijze kunnen werknemers/bedrijfsleiders met bedrijfswagens in de richting van
een meer milieuvriendelijk gebruik gestuurd worden.
De vraag kan ook worden gesteld of een oplossing eruit kan bestaan door niet de werkgever, maar de natuurlijke persoon (als gebruiker van het voertuig) als belastingplichtige
aan te merken zodat deze dan de kost van de wegenheffing zou dragen. De praktische
implementatie zal evenwel wellicht gepaard gaan met bijkomende administratieve
moeilijkheden, gezien het onder bepaalde omstandigheden moeilijk te achterhalen is
wie de natuurlijke persoon achter de bedrijfswagen is (bv. in poolsituaties, al is dit een
beperkte problematiek). Evenwel zou de werkgever een tussenkomst kunnen geven
voor het professioneel gebruik van het voertuig, zoals nu het geval is voor professionele
verplaatsingen die werknemers uitvoeren met de eigen wagen.

5.8 Vrijstellingen in internationale context
De hiernavolgende analyse is bedoeld als een algemeen kader dat de hoofdlijnen weergeeft van de vrijstellingen die inzake de wegenheffing van toepassing kunnen zijn. Over het al dan niet gerechtvaardigd
zijn van de vrijstellingen wordt geen standpunt ingenomen. Zonder hierbij een exhaustief overzicht te
beogen wordt hierna een overzicht geboden van de wetten en besluiten die opgenomen zijn in de Belgische interne wetgeving, zomede van de door België gesloten belastingverdragen, bilaterale consulaire
overeenkomsten en multilaterale diplomatieke en consulaire verdragen waarin bepalingen ter regeling
van de voorrechten en immuniteiten voorkomen.454 In de mate dat de bestaande multilaterale, supranationale, internationale, bilaterale verdragen en individuele regelingen voorrang hebben op gewestelijke
regelgeving, zullen de vrijstellingen van toepassing zijn.
Opgemerkt moet worden dat voor zover de belastingverdragen, overeenkomsten en andere verdragen
een belastingvrijstelling verlenen, dit slechts gelding zou hebben voor een wegenheffing in de vorm van
een belasting (en dus niet voor retributies). Zoals hierna wordt vermeld, sluiten bepaalde verdragen ook
expliciet ‘heffingen wegens bepaalde diensten’ uit van een vrijstelling.
Een grondslag voor het verlenen van een vrijstelling van de wegenheffing kan worden gebaseerd op:

5.8.1 Diplomatieke en consulaire ambtenaren
Het vrijstellingsstelsel inzake de wegenheffing in de vorm van een belasting kan als volgt worden samengevat:
- Vrijstelling voor alle wagens van diplomatieke ambtenaren;
452

De verhouding privégebruik (waaronder het woon-werkverkeer) en beroepsgebruik kan op het tijdstip waarop het vervoermiddel wordt aangekocht worden
vastgesteld op basis van een raming van de af te leggen kilometers. Het definitief vaststellen van het gebruik van een vervoermiddel kan in principe worden gestaafd
door bewijskrachtige gegevens.
Geïnspireerd door de bepalingen m.b.t. het recht op aftrek op het vlak van btw, kan gedacht worden aan de volgende methoden:
Rittenadministratie door de heffingsplichtige via manuele invoer (bv. rittenboekje, software-programma) of op geautomatiseerde wijze (bv. aangepast
gps-systeem) (d.w.z. kilometerafstand bij het begin en einde van de periode; in de regel per kalenderjaar);
Een percentage privé-gebruik berekend aan de hand van een bepaalde formule (voor btw: (afstand woon-werk x 2 x 200 + 6.000 km) / (totaal aantal km
afgelegd op jaarbasis) x 100));
Vaststelling percentage beroepsgebruik via een algemeen forfait (bv. zoals bij btw op 35%).
Zie Circulaire AAFisc nr. 36/2015, 23 november 2015, www.fisconet.be. De circulaire vervangt de beslissing 20 oktober 2011, nr. E.T. 119.650 (basisbeslissing), de
beslissing 11 december 2012, nr. E.T. 113.650/3 (addendum) en de beslissing van 9 september 2013, nr. E.T. 119.650/4 voor de handelingen verricht vanaf 1 januari
2016.
453 Artikel 198, § 1, 9bis WIB 1992, zoals ingevoerd met de Programmawet van 25 december 2016, BS 28 december 2016.
454 J. Van den Einde, “Overzicht van de diplomatieke, consulaire en internationale voorrechten inzake inkomstenbelastingen en verkeersbelasting”, Bull.Bel. 1988,
afl. 677, 67-69.
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Vrijstelling voor alle wagens van consulaire ambtenaren en consulaire bedienden.

Instrument

Toepasselijke bepaling

Vrijstelling wegenheffing?

Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961, BS 6
juni 1968

Artikelen 34, e):

Vrijstelling voor alle wagens van diplomatieke ambtenaren

Verdrag van Wenen inzake consulair
verkeer van 24 april 1963, BS 14 november 1970

“Een diplomatieke ambtenaar is vrijgesteld van alle belastingen en rechten,
zowel persoonlijke als zakelijke, hetzij
landelijke, gewestelijke of gemeentelijke belastingen, met uitzondering van
[…] e) heffingen wegens bepaalde
verleende diensten […]”
Artikel 49, e): “Consulaire ambtenaren
en consulaire bedienden alsmede hun
inwonende gezinsleden zijn vrijgesteld
van alle belastingen en rechten, zowel
persoonlijke als zakelijke, hetzij landelijke, dan wel gewestelijke of gemeentelijke belastingen, met uitzondering
van […] e) heffingen wegens bepaalde
verleende diensten […]”

Vrijstelling voor alle wagens van consulaire ambtenaren en consulaire
bedienden

5.8.2 Internationale organisaties
Een aantal overeenkomsten voorzien een aantal voorrechten en immuniteiten, die door het Vlaamse
Gewest dienen te worden gerespecteerd. De concreet toegepaste voorrechten en immuniteiten verschillen tussen de overeenkomsten onderling.455
Kort samengevat, heeft België door akkoorden/verdragen/regelingen soms in fiscale vrijstellingen voorzien, zoals onder andere op het vlak van directe belastingen/verkeersbelasting voor:
- De voertuigen die toebehoren aan internationale organisaties (bv. VN, NAVO, EU);
- De particuliere voertuigen die toebehoren aan sommige leden van internationale organisaties
(bv. SHAPE).
De akkoorden/verdragen/regelingen geven geen definitie van de notie “directe belastingen” resp. “verkeersbelasting”.
Overeenkomstig het statuut is (het personeel van) een internationale organisatie vaak vrijgesteld van
alle directe belastingen met uitzondering van de belastingen, heffingen of rechten welke niet anders zijn
dan retributies voor algemene overheidsdiensten. Op basis van de tekst van de verdragen is niet duidelijk of de wegenheffing moet worden gezien als een directe belasting voor doeleinden van het verdrag
en of de wegenheffing aldus onder de vrijstelling van directe belastingen kan vallen. Beargumenteerd
kan worden dat de wegenheffing niet als een directe belasting moet worden beschouwd en dit om tweeerlei redenen.456 Ten eerste is de wegenheffing in theorie geen directe belasting. Het Hof van Cassatie
omschrijft een directe belasting als de belasting waarvan de grondslag niet bestaat in afzonderlijke of
voorbijgaande door de belastingschuldige gepleegde feiten doch in een uiteraard duurzame toestand.457
Op basis van deze definitie valt te beargumenteren dat een wegenheffing, met het (effectieve) gebruik
455

Voor
een
overzicht
van
de
belangrijkste
overeenkomsten/zetelakkoorden
gesloten
door
België
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/interministerieel_comite_zetelbeleid/belangrijkste_zetelakkoorden_en_verdragen

in

dit

opzicht,

zie:

456 Daarentegen moet wel erop worden gewezen dat de wegenheffing als een met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen zou worden beschouwd. De
met de in de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen worden volgens bepaalde rechtsleer als directe belastingen beschouwd en worden daarom gevestigd,
geïnd en vervolgd door de administratie van de directe belastingen volgens dezelfde procedure als deze voorzien voor de inkomstenbelastingen. Zie: A. Tiberghien,
Handboek fiscaal recht 2018-2019, Mechelen, Kluwer, 1184.
Vanaf 1 januari 2011 heeft het Vlaamse Gewest de inning van de verkeersbelasting overgenomen. De invordering gebeurt door de Vlaamse belastingdienst als de
woonplaats van de natuurlijke persoon of de vestigingsplaats van de rechtspersoon op wiens naam het voertuig is ingeschreven (of ingeschreven zou moeten zijn)
zich in het Vlaamse Gewest bevindt. Art. 3.4.2.0.1. VCF. De belasting moet worden betaald binnen een termijn van twee maanden vanaf het versturen van het
aanslagbiljet (art. 3.4.2.0.1. VCF).
457 Cass. 2 mei 1967, Pas. 1967, I, 1024.
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van de weg als grondslag, niet als een directe belasting moet worden beschouwd. Een verkeersbelasting,
die in eerste instantie toch voornamelijk het bezit/exploitatie van een wagen als voorwerp heeft (cf.
supra), treft daarentegen een duurzame toestand en zou wel als een directe belasting moeten worden
beschouwd. Ten tweede werd in deze context ook gesteld dat bepaalde wegenheffingen, ingesteld door
het Vlaamse Gewest op grond van de eigen fiscale autonomie ingevolge artikel 170, § 2, eerste lid van
de Grondwet, van toepassing kunnen zijn op internationale organisaties (ondanks hun vrijstelling voor
‘directe’ belastingen).458
Naast een vrijstelling van (alle) directe belastingen, bevatten een aantal akkoorden/verdragen/regelingen een vrijstelling van de verkeersbelasting voor (het personeel van) een internationale organisatie. Ook voor de “verkeersbelasting” blijft een definitie in de regelingen uit. Vooraf
valt het evenwel niet te stellen dat een verkeersbelasting zo eng begrepen moet worden dat de wegenheffing er onmogelijk zou kunnen onder vallen. Integendeel menen wij dat een interpretatie conform de
principes van het Weens Verdrag inzake het verdragenrecht inhoudt dat alle belastingen die betrekking
hebben op het in het verkeer hebben van voertuigen moeten worden vrijgesteld.459
Voor de vrijstellingen van de wegenheffing kan inspiratie worden gevonden in de hogergenoemde vrijstellingen van de verkeersbelasting in een internationale context.
Uit de hiernavolgende akkoorden/verdragen/regelingen is duidelijk dat retributies in de regel van vrijstelling worden uitgesloten. Onderstaand niet-limitatief overzicht wordt gegeven vanuit de hypothese
dat de wegenheffing zou worden ingevoerd als een belasting.
Instrument

Toepasselijke bepaling

Wereldorganisatie
voor Diergezondheid460

Zetelakkoord tussen het Koninkrijk
België en de Wereldorganisatie voor
Diergezondheid,
ondertekend
te
Brussel op 14 maart 2013 (Decreet tot
instemming)

Artikel 9: “Het Bureau, zijn bezittingen, inkomsten en andere
goederen, die bestemd zijn voor zijn officieel gebruik, zijn vrijgesteld van alle directe belastingen”.

Rode Kruis461

Zetelakkoord tussen het Koninkrijk
België en het Internationaal Comité
van het Rode Kruis, ondertekend te
Brussel op 19 april 1999 (Wet van 4
maart 2002 houdende instemming
met het Zetelakkoord tussen het
Koninkrijk België en het Internationaal
Comité van het Rode Kruis)

Artikel 7: “Het ICRK, zijn bezittingen, inkomsten en andere goederen zijn vrijgesteld van alle directe belastingen”.

VN462

Verdrag nopens de voorrechten en
immuniteiten van de Verenigd, 13
februari 1946e Naties

Artikel 2, § 7: “De Verenigde Naties, haar bezittingen, inkomen
en verdere eigendommen zullen (a) vrijgesteld zijn van alle directe belastingen; het is echter wel te verstaan, dat de Verenigde
Naties geen vrijstelling zullen opeisen van belastingen, die in feite
niet anders zijn dan retributies voor algemeen overheidsdiensten”.

UNESCO463

Akkoord tussen het Koninkrijk België
en de Organisatie van de Verenigde
Naties voor Onderwijs, Wetenschap
en Cultuur inzake de vestiging in België door deze organisatie van een
verbindingsbureau bij de instellingen
van de Europese Unie, gedaan te

Artikel 2, lid 1: “Alle ambtenaren van UNESCO, aangesteld bij het
Bureau, genieten vrijstelling van elke belasting op de salarissen,
emolumenten en vergoedingen welke hen door UNESCO worden
uitgekeerd”.

458

Ontwerp van decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de vestiging in België door deze organisatie van een verbindingsbureau bij de instellingen van de Europese Unie, met Bijlage, gedaan te
Parijs op 3 juli 2013, 2017-2018, nr. 1, 4.
459 Artikel 31.1. van het Weens Verdrag bepaalt dat een verdrag te goeder trouw moet worden uitgelegd in overeenstemming met de gewone betekenis van deze
termen van het Verdrag in hun context en in het licht van voorwerp en doel van het Verdrag.
460 https://www.fdfa.be/sites/default/files/atoms/files/1036_Decreet.pdf.
461 https://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=33612788&LANG=nl#2-839/1_3.
462

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/6a%20Algemeen%20verdrag%20nopens%20de%20voorrechten%20en%20immuniteiten%20van%20d
e%20VN%201946.pdf.
463 http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1373494.
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Parijs op 3 juli 2013 (Decreet van 4
mei 2018 tot instemming met het
akkoord)
Eurokorps464

Verdrag van 22 november 2004 betreffende het Eurokorps en de rechtspositie van zijn Hoofdkwartier tussen
de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België,
het Koninkrijk Spanje en het Groothertogdom Luxemburg, en de Slotakte,
ondertekend in Brussel (BS 20 februari
2009)

Artikel 24: “In het kader van hun officieel gebruik zijn de tegoeden, de inkomsten en de andere goederen van het Hoofdkwartier
van alle directe belastingen vrijgesteld”.

NAVO465

Regeling tussen het Koninkrijk België
en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie aangaande de rechtspositie
van het personeel van de Internationale Militaire Staf van het Militair
Comité van de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie, gevestigd op het
grondgebied van het Koninkrijk België

Artikel 7, lid 2: “De particuliere voertuigen die aan de leden van
de IMS toebehoren zijn vrijgesteld van de verkeersbelasting op de
autovoertuigen indien ze voornamelijk worden gebruikt voor de
verplaatsingen tussen de zetel van de IMS en het privé-verblijf.
De vrijstelling wordt beperkt tot één enkel voertuig per begunstigde. Zij is niet van toepassing op voertuigen die toebehoren
aan Belgische onderdanen”.

Regeling tussen het Koninkrijk België
en de Noord-Atlantische verdragsorganisatie betreffende de rechtspositie
van sommige personeelscategorieën
van de agentschappen van de NAVO
die op het grondgebied van het Koninkrijk België gevestigd zijn, ondertekend te Brussel op 20 mei 2016

Artikel 4. 1.2.: “Zijn vrijgesteld van de verkeersbelasting op een
voertuig dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de verplaatsingen
tussen de plaats van tewerkstelling en hun privé-woning. Deze
vrijstelling is beperkt tot één voertuig per begunstigde. Ze geldt
niet voor voertuigen die eigendom zijn van Belgische onderdanen.”

Wet van 1 februari 1955 houdende
goedkeuring van de overeenkomst
betreffende de rechtspositie van de
organisaties van het Noord-Atlantisch
verdrag, van de nationale vertegenwoordigers en van het internationaal
personeel, zomede van de verklaring
van de Belgische, de Luxemburgse en
Nederlandse regering, ondertekend te
Ottawa, op 20 september 1951.

Artikel 9: “De Organisatie, haar bezittingen, inkomsten en andere
eigendommen zullen zijn vrijgesteld: a) van alle directe belastingen: de Organisatie zal echter geen vrijstelling eisen van die
belastingen, heffingen of rechten, welke niet anders zijn dan
retributies voor algemene overheidsdiensten”.

Akkoord België-Shape, 1967

Artikel 9: “SHAPE, zijn vermogen, inkomsten en andere goederen
zijn vrijgesteld van directe belasting, met uitzondering van de
heffingen ter zake van bewezen diensten”;

SHAPE466

“De particuliere voertuigen die toebehoren aan leden van SHAPE
worden vrijgesteld van de verkeersbelasting op de autovoertuigen, indien zij voornamelijk worden gebruikt voor de verplaatsingen tussen het Hoofdkwartier en het privé-verblijf. Deze vrijstelling wordt beperkt tot één enkel voertuig per begunstigde. Zij is
niet van toepassing op voertuigen die toebehoren aan Belgische
onderdanen”.
EU467

Verdrag tot instelling van een Raad en
een Commissie welke de Europese
Gemeenschappen gemeen hebben,
1967

Artikel 3, lid 1: “De Gemeenschappen, hun bezittingen, inkomsten en andere eigendommen zijn vrijgesteld van alle directe
belastingen”.

464

http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/traiverd%5C8145.pdf.
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/6g%20Akkoord%20BE-NAVO%20aangaande%20de%20rechtspositie%20van%20het%20IMSpersoneel%201968.pdf.
466 https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/6e%20Akkoord%20Belgi%C3%AB-Shape%201967.pdf.
465

467

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/6f%20Protocol%20betreffende%20de%20voorrechten%20en%20immuniteiten%20van%20de%20EG%
201965.pdf.
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5.8.3 Bilaterale internationale overeenkomsten inzake het internationale wegvervoer
België heeft een aantal akkoorden gesloten over het wegvervoer, die als doelstelling hebben de handelsrelaties tussen de verdragspartijen verder te ontwikkelen via het bevorderen van vervoer. Uit het
hiernavolgende niet-limitatieve overzicht van de akkoorden inzake het internationale wegvervoer is
duidelijk dat geen vrijstelling wordt gegeven voor de tolgelden en de gebruiksrechten. Indien de wegenheffing een heffing is op het effectieve gebruik van de weg, zou geen vrijstelling van de wegenheffing
verleend moeten worden onder deze akkoorden.
Instrument

Toepasselijke bepaling

Vrijstelling wegenheffing?

Akkoord tussen de Regering van het
Koninkrijk België en de Regering van de
Russische Federatie over het internationale wegvervoer, ondertekend op 2
maart 2007

Artikel 7:

Nee

“1. De vervoerders van de Overeenkomstsluitende Partijen, die reizigersen goederenvervoer verrichten onder
dekking van dit Akkoord worden wederzijds vrijgesteld van alle belastingen,
bijdragen en lasten geheven op de
inverkeerstelling of het bezit van voertuigen op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij.
2. De vrijstelling uit punt 1 van het
huidige artikel wordt niet uitgebreid tot
het wegennet dat aan tolheffing of
infrastructuurgebruiksrechten is onderworpen, noch tot betalende bruggen of
tunnels, zolang dat dergelijke maatregelen niet op een discriminatoire wijze
worden toegepast en betrekking hebben
op de vervoerders van beide Overeenkomstsluitende Partijen, voor zover er
alternatieve niet-betalende wegen
bestaan.
(…)”.

Akkoord tussen de Regering van het
Koninkrijk België en de Regering van het
Republiek Albanië betreffende het
internationaal wegvervoer, ondertekend op 25 april 2006 (inwerkingtreding
op 1 februari 2016)

Artikel 7:
“1. De voertuigen, inclusief hun wisselstukken, die aangewend worden voor
vervoer dat in overeenstemming is met
de bepalingen van dit akkoord, zullen
wederzijds vrijgesteld worden van alle
belastingen en lasten geheven op het
bezit en de in verkeerstelling van voertuigen.

Nee

2. De belastingen en lasten op brandstoffen, de belasting op de toegevoegde
waarde (BTW) op vervoerdiensten, de
tolgelden en gebruiksrechten evenals de
taksen voor de afgifte van de in artikel 4
bedoelde speciale vergunningen, zijn
niet vrijgesteld.
(…)”
Akkoord over het wegvervoer tussen de
Regering van het Koninkrijk België en de
Regering van Georgië, ondertekend op
19 maart 2002.

Artikel 7:

Nee

“1. Voertuigen, wisselstukken in begrepen, die vervoer verrichten overeenkomstig dit Akkoord worden op basis
van de uitgewisselde vergunningen
wederkerig vrijgesteld van alle belastingen en lasten geheven op het bezit en
de in verkeerstelling van de voertuigen,
alsook van alle bijzondere taksen of
lasten geheven op vervoersverrichtingen
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verricht op het grondgebied van de
andere Overeenkomstsluitende Partij.
2. Het vervoer dat gedekt wordt door de
bepalingen van dit Akkoord, is in het
gastland onderworpen aan de tolgelden, heffingen en lasten geheven op het
gebruik van het wegennet en de bruggen. De tolgelden, heffingen en lasten
worden, zonder discriminatie, geheven
op zowel verblijfhoudende als nietverblijfhoudende vervoerders.
(…)”
Akkoord over het wegvervoer tussen
Belgische Regering en de Macedonische
Regering, ondertekend op 10 september 1998 (inwerkingtreding 1 februari
2016)

Artikel 7:

Nee

“De in toepassing van dit Akkoord voor
het vervoer gebruikte voertuigen, wisselstukken inbegrepen, worden wederkerig vrijgesteld van alle belastingen en
lasten geheven op het bezit en de in
verkeerstelling van voertuigen.
2. Deze vrijstelling slaat niet op belastingen en lasten, op het gebruik van
wegen en op de brandstoffen, op de
BTW op de vervoerdiensten, op de
tolgelden en op de taksen voor de afgifte van de in artikel 4 bedoelde speciale
vergunningen.
(…)”

Akkoord over het internationaal wegvervoer tussen de Regering van het
Koninkrijk België en de Regering van het
Republiek Kosovo, ondertekend op 18
juni 2010.

Artikel 7:

Nee

“1. De voertuigen, inclusief hun wisselstukken, die aangewend worden voor
vervoer
dat in overeenstemming is met de bepalingen van dit Akkoord, zullen wederzijds
vrijgesteld worden van alle belastingen
en lasten geheven op het bezit en de in
verkeerstelling van voertuigen.
2. De belastingen en lasten op brandstoffen, de belasting op de toegevoegde
waarde (BTW) op vervoerdiensten, de
tolgelden en gebruiksrechten evenals de
taksen voor de afgifte van de in artikel 4
bedoelde speciale vergunningen, zijn
niet vrijgesteld.
(…)”

5.8.4 Vervoer van goederen tussen lidstaten
Artikel 6 van de richtlijn 92/106/EEG van 7 december 1992 van de Raad houdende vaststelling van de
gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tus-
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sen lidstaten468 bepaalt dat de lidstaten in een terugbetaling of vermindering van de “verkeersbelasting
op de autovoertuigen” moeten voorzien in geval van gecombineerd vervoer469:
“1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat in lid 3 vermelde belastingen op
de wegvoertuigen (vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens of opleggers), wanneer zij een traject afleggen in gecombineerd vervoer, binnen de grenzen, onder de voorwaarden en overeenkomstig de modaliteiten die zijn na overleg met de Commissie vaststellen, of wel forfaitair, of wel in verhouding tot het
door deze voertuigen per spoor afgelegde traject, worden verminderd of terugbetaald”.
Uit deze bepaling is duidelijk dat retributies in de regel van vrijstelling worden uitgesloten. Voor België
bepaalt de richtlijn 92/106/EEG in artikel 6, lid 3 dat onder de “in lid 1 en 2 vermelde belastingen op de
wegvoertuigen” de verkeersbelasting op de autovoertuigen wordt begrepen. Voor wat betreft de wegenheffing in de vorm van een belasting, moet erop worden gewezen dat het begrip “verkeersbelasting
op de autovoertuigen” niet wordt gedefinieerd. In tegenstelling tot andere akkoorden inzake internationaal wegvervoer, wordt in de richtlijn niet expliciet bepaald dat gebruiks/tolrechten van de vrijstelling
worden uitgesloten. Vooraf valt het niet te stellen dat een verkeersbelasting zo eng begrepen moet
worden dat de wegenheffing er onmogelijk zou kunnen onder vallen. Voor dit standpunt kan inspiratie
worden gevonden in de considerans dat stelt dat “Overwegende dat de ontwikkeling van het gecombineerd vervoer tevens zal worden vergemakkelijkt door stimulerende maatregelen; dat het derhalve dienstig is dat de belasting op het bezitten van en het rijden met bedrijfsvoertuigen wordt verminderd naar
de mate waarin deze voertuigen per spoor worden vervoerd, en dat het begin- en eindtrajecten over de
weg worden vrijgesteld van alle verplichte heffingen”. In het oog houdende het uitblijven van een verdere invulling van de notie “verkeersbelasting op de autovoertuigen”, kan worden beargumenteerd dat op
basis van een tekstuele uitleg (niet uitsluiting uit het toepassinsgebied) in geval van gecombineerd vervoer aldus vrijstelling van de wegenheffing toegekend zou moeten worden.

5.9 Tussenbesluit
Voor de concrete toetsing van de wegenheffing aan het verbod van dubbele belasting (eenmaal via de
bestaande belastingen op de autovoertuigen, de tolregeling dan wel lage emissiezone en dan nog eens
via de wegenheffing) zal doorslaggevend belang worden gehecht aan de precieze doelstellingen (gebruik
van de weg, congestie te doen dalen en/of externe kosten internaliseren) en het precieze toepassingsgebied van de wegenheffing. Het is dus aangewezen om bij de formulering van deze doelstellingen een
voldoende differentiatie te voorzien ten opzichte van de bestaande belastingen. Met name de doelstellingen van het dalen van congestie en de internalisatie van de externe kosten zouden voldoende tot
uiting moeten worden gebracht, opdat het risico op een niet-toegelaten dubbele belasting beperkt te
noemen valt. Het veeleer beperkte risico van een dubbele belasting voor de weggebruiker bij een wegenheffing (overkoepelend) wordt nog getemperd door (i) de onzekere draagwijdte van het non bis in
idem-beginsel en (ii) een eventuele minimalisering van de bestaande verkeersbelasting in het Vlaamse
Gewest.
De analyse van het begrip dubbele belasting heeft echter ook een horizontale dimensie, met name tussen de gewesten onderling, die nader uitgewerkt wordt in de Bijzondere financieringswet. Deze uitwerking in de Bijzondere financieringswet heeft o.i. echter tot gevolg dat een eenzijdige hervorming van de
bestaande verkeersbelasting in het Vlaamse Gewest (wat abstract bekeken gunstig zou zijn om het risico
468

PB L 368, 17 december 1992.

469

Onder de richtlijn 92/106/EEG wordt onder “gecombineerd vervoer” verstaan: “het goederenvervoer tussen Lid-Staten waarbij de vrachtwagen, de
aanhangwagen, de oplegger met of zonder trekker, de wissellaadbak of de container van 20 voet en meer gebruik maken van de weg voor het eerste of het
laatste gedeelte in het traject, en voor het andere gedeelte van het spoor of de binnenwateren, of van een zeetraject wanneer dat traject meer bedraagt
dan 100 km hemelsbreed gemeten, en het begin- of het eindvervoer over de weg verrichten:

- hetzij tussen de laadplaats van de goederen en het dichtstbij gelegen geschikte station van inlading, voor wat het beginvervoer
betreft, en tussen het dichtstbij gelegen geschikte station van uitlading en de losplaats van de goederen, voor wat het eindvervoer betreft;
- hetzij binnen een afstand van ten hoogste 150 km hemelsbreed gemeten, vanaf de rivier- of zeehaven van in- of van uitlading.”
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op dubbele belasting te beperken, cf. supra) zeer moeilijk of in bepaalde gevallen zelfs onmogelijk zal
zijn zonder samenwerkingsakkoord met de andere gewesten.
•

In de eerste plaats voorziet de Bijzondere financieringswet namelijk dat een aanpassing van bestaande verkeersbelastingen voor rechtspersonen-leasinggevers niet mogelijk is zonder samenwerkingsakkoord.

Daarnaast vereist de Bijzondere financieringswet de vermijding van ‘elke deloyale fiscale concurrentie’
voor de uitoefening van de fiscale bevoegdheden van de gewesten als bedoeld in de Bijzondere financieringswet. Naar onze mening is het risico reëel dat een eenzijdige invoering van een wegenheffing (zowel
in de hypothese belasting als in de hypothese als retributie) in combinatie met een minimaliseren van de
bestaande verkeersbelasting, zonder afstemming met de andere gewesten, tot een deloyale uitoefening
van de fiscale bevoegdheden bestaande uit het mogen wijzigen van het belastingtarief zou leiden. Het
afsluiten van een samenwerkingsakkoord teneinde de begunstiging van inwoners in het Vlaamse Gewest
niet als deloyaal zou worden beschouwd, lijkt dan ook de meest aangewezen of zelfs noodzakelijke oplossing teneinde de minimalisering van de bestaande verkeersbelasting in het Vlaamse Gewest (met als
gevolg de begunstiging van inwoners in het Vlaamse Gewest) niet deloyaal te laten zijn. Met een samenwerkingsakkoord kan er immers geen sprake meer zijn van een eenzijdig optreden van het Vlaamse
Gewest (en dus ook niet van een daaruit mogelijks voortvloeiende deloyaliteit).
Hoewel er in deze afwegingen te maken zijn die niet louter juridisch van aard zijn (bijv. wenselijkheid om
btw te kunnen recupereren), kan er toch een voorkeur worden geformuleerd voor een wegenheffing in
de vorm van een belasting. De kwalificatie van de wegenheffing als retributie lijkt o.i. niet aangewezen.
Een retributie zou volgens bepaalde rechtsleer in beginsel slechts logisch zijn bij een concessie m.b.t. het
uitbaten van het wegenheffingsysteem op de geconcedeerde wegen. Vermits een retributie een vergoeding is voor een geleverde dienst, is het betwistbaar of het Vlaamse Gewest diensten kan aanbieden
op basis van infrastructuur die niet de hare is (materiële bevoegdheid). Bevoegdheidsrechtelijk valt het
reguleren van de gemeentewegen alvast wel onder de bevoegdheid van de Gewesten, zodat een retributie voor het gebruik van de gemeentewegen verdedigbaar is. Voor het heffen van een retributie is in
het Belgisch recht alvast niet vereist dat de wegen in concessie worden gegeven aan een andere entiteit.
Bovendien is het bij retributies in beginsel niet mogelijk om externe kosten door te rekenen als afzonderlijke component in de tariefformule. Een ander probleem stelt zich in het gegeven dat de hoogte van
de retributie evenredig dient te zijn aan de waarde van de geleverde dienst. Een tarief dat ver beneden/boven de waarde van de geleverde dienst ligt, zou problematisch zijn.
De keuze voor kwalificatie als een belasting of retributie heeft belangrijke gevolgen (onder meer de tariefdifferentiatie, handhavingsbevoegdheid, aanstelling van concessiehouder en bevoegdheidsverdeling
naar de lokale besturen, btw-belastbaarheid).
Het (fiscaal) gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel vormt een aandachtspunt bij het uitwerken van
een wegenheffing. Weliswaar is het fiscaal gelijkheidsbeginsel zoals vervat in artikel 172, lid 1 van de
Grondwet enkel van toepassing op belastingen, maar dit belet niet dat de wetgever ook bij het invoeren
van retributies het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie moet eerbiedigen. De artikelen 10 en 11
van de Grondwet hebben immers een algemene draagwijdte.
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6 Beperkingen m.b.t. privacy en gegevensbescherming
Voorafgaand is algemeen op te merken dat de mate van impact op de privacy van de rechtsonderhorigen uiteraard in belangrijke mate afhankelijk is van de gekozen technologie. Omdat de daadwerkelijk
voor de wegenheffing te hanteren technologie pas in een later stadium in detail zal kunnen worden
vastgesteld, zal de hiernavolgende beschrijving op een aantal vlakken vooralsnog op hoofdlijnen gebeuren.

6.1 Toets aan de wettelijke bepalingen inzake privacy
Dit onderdeel bespreekt de impact van het fundamentele recht op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, zoals beschermd door onder meer artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens470.
Dit recht op privacy heeft een zeer ruime draagwijdte en omvat het recht op respect voor het privéleven, familie- en gezinsleven, woning en correspondentie. Eén specifiek onderdeel van dit recht op privacy is de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens. Het recht op privacy wordt daarbij verder
geconcretiseerd in specifieke regelgeving betreffende de bescherming inzake de verwerking van persoonsgegevens. Dit eerste onderdeel bespreekt de impact van het algemene recht op privacy op de invoering van een systeem van wegenheffing, terwijl de specifieke verplichtingen i.v.m. gegevensbescherming worden besproken in onderdeel 6.2.
Het invoeren van een systeem van wegenheffing en het verzamelen van gegevens daaromtrent door de
overheid impliceert een inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Een dergelijke
overheidsinmenging is niet verboden, maar dient overeenkomstig artikel 22 Grondwet en artikel 8
EVRM:
(i)
bij wet voorzien te zijn (i.e. voorzien te zijn door een voldoende precieze wettelijke bepaling);
(ii)
te beantwoorden aan een dwingende maatschappelijke behoefte (i.e. noodzakelijk te zijn in
een democratische samenleving in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en
strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen); en
(iii)
evenredig te zijn met de nagestreefde wettige doelstelling en niet verder te gaan dan noodzakelijk is voor deze doelstelling (proportionaliteit).
Ten eerste dient de inmenging in de persoonlijke levenssfeer die zal ontstaan naar aanleiding van het
invoeren van een systeem van wegenheffing aldus door formele wetgeving voorgeschreven te worden.
Net zoals dit het geval is voor de wegenheffing voor vrachtwagens (zie Decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de wegenheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband471), kan dit gebeuren door middel van
een decreet tot invoering van een wegenheffing voor lichte voertuigen.
Ten tweede dient het invoeren van een wegenheffing voor lichte voertuigen te beantwoorden aan een
dwingende maatschappelijke behoefte. De doelstellingen die met de wegenheffing worden beoogd lijken hierin te kunnen worden gekaderd. Het verkrijgen van informatie over belastingbetalers, het heffen
470 Het algemene recht op privacy zoals beschermd door artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 EVRM wordt wat betreft de verwerking van
persoonsgegevens verder geconcretiseerd in specifieke regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (cfr. onder meer de
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming), hetgeen hierna onderdeel 7.2 besproken wordt
471

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2015070317.
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van belastingen en het voeren van controles of inspecties i.v.m. belastingen wordt door de rechtspraak
erkend als zijnde in het belang van het economisch welzijn van het land.472 Hoewel er nog geen rechtspraak ter zake voorligt betreffende systemen van wegenheffing en het recht op privacy, en evenmin
betreffende retributies in het kader van een wegenheffing, kan volgens ons naar analogie een systeem
van wegenheffing ook beschouwd worden als zijnde in het belang van het economisch welzijn van het
land. Verder kan gewezen worden op andere doelstellingen die kunnen worden nagestreefd met het
wegenheffingssysteem, zoals het bestrijden van congestie of het bevorderen van luchtkwaliteit en/of
klimaat (milieu), wat mogelijks gekwalificeerd kan worden als een dwingende maatschappelijke behoefte noodzakelijk voor de bescherming van de gezondheid.
Ten derde dient de impact van het wegenheffingssysteem op de privacy evenredig te zijn met de nagestreefde legitieme doelstellingen, en niet verder te gaan dan noodzakelijk is voor deze doelstellingen
(proportionaliteit). Door tegenstanders zal wellicht bekritiseerd worden dat bepaalde keuzes, onder
meer op vlak van de concrete en technische werking van het systeem, verder gaan dan wat noodzakelijk
is om de nagestreefde doeleinden te bereiken.
We zijn daarom van mening dat voor bepaalde (combinaties van) keuzes op vlak van concrete uitwerking, apparatuur en technologie die een grotere inmenging inhouden op de privacy van de weggebruikers er extra rechtvaardigheidsgronden (de “dwingende maatschappelijke behoeftes”) voorhanden
moeten zijn om te kunnen argumenteren waarom dat systeem (en de daarbij horende inmenging in de
privacy) effectief noodzakelijk is en dat de beoogde doeleinden niet op een andere, minder intrusieve
manier behaald kunnen worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de koppelingen met andere systemen en
databanken die in de huidige uitwerking beoogd worden (zie ook verder), alsook voor het hergebruik
van bestaande infrastructuur (ANPR-camera’s). Het is echter onzeker, gelet op het gebrek aan rechtspraak ter zake, of deze bijkomende rechtvaardigingsgronden op zichzelf zouden volstaan om een mogelijks meer privacy-intrusief systeem te rechtvaardigen. Het beschikbaar zijn van een minder privacyintrusief secundair systeem dat dezelfde doelstellingen nastreeft kan eveneens problematisch zijn vanuit
dit oogpunt.
In elk geval dienen er zekerheden en waarborgen ingebouwd te worden voor de rechtsonderhorigen
met betrekking tot de bescherming van hun privacy, onder meer op vlak van betrouwbaarheid van de
infrastructuur en het transmissienetwerk, de veiligheid van de gegevens, transparantie, rechtmatigheid,
bewaartermijnen, en dergelijke meer. Deze worden verduidelijkt in het onderdeel hieronder.

6.2 Toets aan de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming
Dit onderdeel bespreekt de impact van de verplichtingen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals vervat in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en de Belgische
wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (vervangt de eerdere privacywet van 8 december 1992).

6.2.1 Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers
De wetgeving inzake gegevensbescherming maakt een onderscheid tussen de “verwerkingsverantwoordelijke” enerzijds en de “verwerker” anderzijds.
De verwerkingsverantwoordelijke is “de natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie,
een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor
de verwerking van persoonsgegevens vaststelt”473. Het is de verwerkingsverantwoordelijke die hoofdzakelijk instaat voor de naleving van de verplichtingen onder de AVG. In sommige gevallen is er sprake van
meerdere (al dan niet gezamenlijke) verantwoordelijken voor de verwerking. De “verwerker” is dan “een
472 EHRM 25 februari 1993, Cremieux t/ Frankrijk, §35; EHRM 25 februari 1993, Funke t/ Frankrijk, §52; EHRM 8 januari 2002, Keslassy t/ Frankrijk, nr. 51578/99; EHRM 14 maart 2013, Bernh Larsen Holding e.a. t/ Noorwegen, §135; EHRM 22 december 2015, G.S.B. t/ Zwitserland, no.
28601/11; GwH 16 juli 2015, nr. 107/2015, overweging B.5; EHRM 8 februari 2018, Cacciato t/ Italië, no. 60633/16.
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Artikel 4, 7) AVG.
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natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten
behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt”474.
Er dient op basis van de feitelijke omstandigheden en per verwerking bepaald te worden welke overheidsinstanties of diensten het doel en de middelen van die verwerking bepalen. Op pagina 20 van de
Visienota Wegenheffing wordt gesteld dat de wegenheffing wordt georganiseerd door het Vlaamse Gewest en worden ruime verantwoordelijkheden van het Vlaamse Gewest opgesomd. Afhankelijk van de
concrete organisatie, zullen wellicht verschillende entiteiten en diensten van het Vlaamse Gewest optreden als (al dan niet gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken voor de beoogde verwerkingen. Zo
zal het departement Mobiliteit en Openbare Werken bijvoorbeeld kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van de operationele werking van
het systeem of in het kader van het beleid op vlak van mobiliteit en Vlabel als verwerkingsverantwoordelijke wat betreft de verwerkingen van persoonsgegeven op vlak van de handhaving. In geval van
meerdere gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken dienen de respectieve verantwoordelijkheden
duidelijk vastgelegd en afgebakend te worden (art. 26 AVG).
Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor een verwerking wettelijk worden vastgesteld en de
verwerking gerechtvaardigd wordt op grond van een wettelijke bepaling, is het verplicht om in deze
wetgeving te bepalen wie de verwerkingsverantwoordelijke is (tot op het niveau van de overheidsinstantie).475 In geval van meerdere gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken is het belangrijk om de
respectieve verantwoordelijkheden duidelijk af te bakenen in deze wetgeving.
Met elke verwerker die vervolgens persoonsgegevens zal verwerken in opdracht van en volgens de instructies van de verantwoordelijke zoals de (Preferred) Service Providers dient verplicht een verwerkersovereenkomst afgesloten te worden die voldoet aan de voorwaarden van artikel 28 AVG. Indien
Service Providers vervolgens gebruik maken van andere onderaannemers (bv. wat betreft de “trip building” functionaliteit), zullen deze kwalificeren als sub-verwerker. De toebedeling van deze kwalificaties
blijft echter steeds afhankelijk van de concrete feitelijke omstandigheden.

6.2.2 Persoonsgegevens
(i)

Categorieën persoonsgegevens

Onder meer volgende categorieën persoonsgegevens zullen verzameld worden in het kader van het
wegenheffingsysteem:
-

Identificatiegegevens (naam, geboortedatum, rijksregisternummer, nationaliteit);
Contactgegevens (adres, e-mailadres en telefoonnummer);
Locatiegegevens en rijgegevens (a.d.h.v. GNSS-plaatsbepaling, camera’s, e.a.) – dit omvat locatie, tijdstip, rijrichting en verplaatsing;
Nummerplaatgegevens;
Voertuiggegevens (voertuigcategorie, brandstofklasse, eur-emissieonorm, etc.);
Ritgegevens;
Betalingsgegevens (betalingsmethode, betaalkaartgegevens, rekeningnummer, etc.);
Gegevens m.b.t. de registratie-eenheid (toestelnummer, cookies, etc.);
Camerabeelden (vooraanzicht, achteraanzicht en bovenaanzicht van de auto, afbeelding van de
nummerplaat, etc.);
Gegevens m.b.t. overtredingen en boetes (zie ook onderdeel hieronder).

De verschillende relevante categorieën van persoonsgegevens dienen exhaustief opgenomen te worden
in een zogenaamd “register van verwerkingsactiviteiten” dat elke verantwoordelijke en verwerker verplicht dient bij te houden onder artikel 30 AVG, alsook in de uit te vaardigen regelgeving (zie verder).
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Artikel 4, 8) AVG.
Artikel 4, 7) AVG en https://overheid.vlaanderen.be/meer-over-advies-regelgeving.
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(ii)

Gerechtelijke persoonsgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare
feiten (hierna “gerechtelijke gegevens”), geldt een principieel verbod. Dergelijke gegevens kunnen enkel
verwerkt worden onder de strikte uitzonderingen bepaald in artikel 10 van de wet van 30 juli 2018.
Gegevens i.v.m. overtredingen op het wegenheffingsysteem en boetes zullen mogelijks gekwalificeerd
kunnen worden als dergelijke “gerechtelijke persoonsgegevens”, bijvoorbeeld indien een overtreding op
de wegenheffing daadwerkelijk een strafrechtelijke context krijgt.
Volgens dit artikel kunnen dergelijke gegevens onder meer wel verwerkt worden “indien de verwerking
noodzakelijk is voor redenen van zwaarwegend algemeen belang voor het vervullen van taken van algemeen belang die door of krachtens een wet, een decreet, een ordonnantie of het recht van de Europese
Unie zijn vastgesteld” (3°).
Hoewel op het principieel verbod van verwerking van gerechtelijke gegevens nog andere uitzonderingen
bestaan, zoals de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokkene (5°) of het gebruik voor
eigen geschillenbeheer (1°), lijkt het ons niettemin vereist om in de uit te vaardigen decretale regelgeving uitdrukkelijk te voorzien dat de verwerking van gerechtelijke gegevens door een openbare overheid
of ambtenaar noodzakelijk is voor de uitoefening van diens taken en dat de verwerking door andere
personen noodzakelijk is voor de verwezenlijking van reglementair te bepalen doeleinden.
De gegevensverwerking zal in eerste instantie gebeuren met het oog op de inning van de wegenheffing,
alsook op de controle, handhaving en gerechtelijke afdwinging ervan. Indien de verwerking voor andere
doeleinden wordt beoogd, wordt zulks best ook in de uit te vaardigen regelgeving zo precies mogelijk
voorzien.
Verder dienen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker die gerechtelijke gegevens verwerken
een lijst op te stellen van de categorieën van personen die toegang hebben tot deze persoonsgegevens,
met een beschrijving van hun hoedanigheid ten opzichte van de verwerking van de beoogde gegevens.
Deze lijst moet ter beschikking gehouden worden van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Ook dienen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker die gerechtelijke gegevens verwerken
ervoor te zorgen dat de aangewezen personen ertoe gehouden zijn het vertrouwelijke karakter van de
betrokken gegevens in acht te nemen (door een wettelijke of statutaire verplichting, of door een evenwaardige contractuele bepaling). Ook dit kan afgedekt worden in de uit te vaardigen decretale wetgeving.
(iii)

Kwaliteit van de gegevens

De verwerkingsverantwoordelijken dienen te allen tijde de kwaliteit en juistheid van de gegevens te
bewaken: persoonsgegevens dienen juist te zijn en zo nodig te worden geactualiseerd. Alle redelijke
maatregelen moeten worden genomen om de persoonsgegevens die onjuist zijn, onmiddellijk te wissen
of te rectificeren.476
Het lijkt niet conform de privacywetgeving om de juistheid van de gegevens louter te verifiëren aan de
hand van allerlei koppelingen met andere databanken (zie werkpakketten 5 en 9 ‘Uitwerking technologie en handhaving’: ‘4.1 Overwegingen’ – pagina 32-33), vermits dergelijke koppelingen verder lijken te
gaan dan wat noodzakelijk is om de kwaliteit van de gegevens te bewaken, tenzij men afdoende kan
aantonen dat het beschikken over real-time correcte gegevens noodzakelijk is om de juiste belasting of
retributie toe te kunnen passen. In het andere geval kan er wellicht minder verregaand voorzien worden
in regelmatige steekproefgewijze controles m.b.t. de kwaliteit van de gegevens of mechanismes om
gebruikers op eenvoudige wijze toe te laten onjuiste gegevens te verbeteren. Over dergelijke aspecten
zal het advies van de Vlaamse Toezichtscommissie (VTC) verder uitsluitsel kunnen bieden.

6.2.3 Gebruik van het rijksregisternummer
476

Artikel 5, d) AVG.
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Om toegang te krijgen tot het rijksregister of om het rijksregisternummer te gebruiken is een voorafgaande machtiging van de minister van Binnenlandse Zaken nodig (zie wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen). Dergelijke machtiging wordt door de minister
van Binnenlandse Zaken (onder meer) verleend aan:
- de Belgische openbare overheden voor de informatiegegevens die zij gemachtigd zijn te kennen
uit hoofde van een wet, een decreet of een ordonnantie (een decreet is aangewezen vermits het
onzeker is of een uitvoeringsbesluit ook een voldoende machtiging kan bieden);
- de openbare en private instellingen van Belgisch recht voor de informatie die zij nodig hebben
voor het vervullen van taken van algemeen belang die hen zijn toevertrouwd door of krachtens
een wet, een decreet of een ordonnantie of voor taken die uitdrukkelijk als zodanig erkend worden door de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken;
- aan de natuurlijke personen of rechtspersonen die handelen als onderaannemer van de Belgische openbare overheden en de openbare of private instellingen van Belgisch recht, waarbij de
eventuele onderaanneming gebeurt op verzoek, onder controle en verantwoordelijkheid van
deze overheden en instellingen en deze onderaannemers zich conformeren aan de wettelijke en
reglementaire bepalingen, met name met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en hiertoe de nodige maatregelen nemen.
Er dient bij de verdere uitwerking van het wegenheffingsysteem aldus bepaald te worden welke entiteiten een machtiging nodig hebben voor het gebruik van het rijksregisternummer.
Vlabel beschikt op grond van het Koninklijk Besluit van 30 januari 1998477 over een machtiging tot toegang tot bepaalde identificatiegegevens in het rijksregister en tot gebruik van het rijksregisternummer
voor zover dit kadert in het doelmatiger berekenen en uitvoeren van betalingen en inningen, binnen het
kader van de opdrachten van de Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management.
Voor andere doeleinden aan de zijde van Vlabel of voor andere entiteiten die toegang nodig zouden
hebben is het verplicht om bij (decretale) wetgeving te voorzien dat het verkrijgen en het gebruik van
het rijksregisternummer noodzakelijk is voor de werking van het wegenheffingsysteem teneinde over
een voldoende wettelijke basis te beschikken voor een machtigingsaanvraag.

6.2.4 Legitimiteit
Onder de wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen persoonsgegevens slechts verwerkt worden
indien daartoe één van de rechtmatigheidsgronden voorhanden is die exhaustief opgesomd worden in
deze wetgeving (zie artikel 6 AVG). Zo is een verwerking van persoonsgegevens alleen rechtmatig indien
één van de volgende voorwaarden is voldaan:
a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor
een of meer specifieke doeleinden;
b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene
partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

477 Koninklijk besluit van 30 januari 1998 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister
van de natuurlijke personen voor de Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
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e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een
taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de
verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
Wat grond (a) betreft, stelt overweging 43 van de AVG dat toestemming geen geldige rechtsgrond mag
zijn voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer er sprake is van een duidelijke wanverhouding
tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, “met name wanneer de verwerkingsverantwoordelijke een overheidsinstantie is, en dit het onwaarschijnlijk maakt dat de toestemming in alle omstandigheden van die specifieke situatie vrijelijk is verleend”. Wij zijn van mening dat in het geval van een
wegenheffingssysteem de toestemming van de betrokkenen niet de geschikte rechtmatigheidsgrond is,
vermits de gebruikers niet over een daadwerkelijke keuze beschikken om al dan niet onderworpen te
zijn aan de wegenheffing.
Ook het voorzien in een secundair systeem dat minder privacy-intrusief zou zijn (bijvoorbeeld een klassiek vignet of een route-ticket dat je online of via een automaat aankoopt en dat bijvoorbeeld 1 dag, 1
week, 1 maand of 1 jaar geldig is), onafhankelijk van de prijs van dit secundaire systeem, volstaat niet
om te kunnen spreken van een daadwerkelijke keuze en dus een vrije toestemming. De vrije keuze dient
namelijk betrekking te hebben op het al dan niet verwerken van de persoonsgegevens, niet op de wijze
waarop dit gebeurt. Het feit dat in een secundair systeem kleinere hoeveelheid persoonsgegevens verwerkt zou worden, is evenmin relevant op vlak van het aspect van de toestemming en ‘vrije keuze’.
Wat grond (f) betreft, stelt de AVG duidelijk dat dit niet geldt niet voor de verwerking door overheidsinstanties in het kader van de uitoefening van hun taken. Bovendien is deze rechtsgrond vatbaar voor
interpretatie en discussie gelet op de belangenafweging die daarbij moet gebeuren (de gerechtvaardigde belangen dienen nl. op te wegen tegen de inmenging in de privacy van de betrokkene) en dus niet
aangewezen als de (enige toepasselijke) verwerkingsgrond.
De uitvoering van een overeenkomst (b) kan mogelijks ingeroepen op grond van de overeenkomst die
de gebruikers zullen aangaan met een service provider (zoals vergelijkbaar met Satellic). Echter, deze
rechtsgrond biedt dan enkel soelaas voor verwerkingen die strikt gezien kaderen binnen de uitvoering
van deze overeenkomst, zoals bijvoorbeeld facturatie.
Bijgevolg lijkt het ons aangewezen om zoals gezegd te voorzien in de nodige decretale wetgeving die
bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor welbepaalde doeleinden. Dit kan
gebeuren door middel van een decreet tot invoering van een wegenheffing voor lichte voertuigen. Op
grond van deze wetgeving kan men zich dan beroepen op rechtsgrond (c) (“de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en
rechtsgrond (e) (“de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of
van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen”).
Artikel 8 EVRM en artikel 22 Grondwet vereisen een “voldoende precieze wettelijke bepaling” om een
inmenging op het recht op privacy te kunnen rechtvaardigen, en ook overeenkomstig artikel 6, lid 3 AVG
dient de wettelijke bepaling waarop men zich beroept als rechtsgrond onder artikel 6, lid 1, (c) AVG te
voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden. Zo moeten de volgende elementen zo specifiek mogelijk vastgesteld worden in dergelijke wettelijke bepaling478:
- Het doel van de verwerking;
- De types of categorieën van te verwerken persoonsgegevens, die bovendien beperkt zijn tot wat
noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
478

Zie art. 6, lid 3 AVG en https://overheid.vlaanderen.be/meer-over-advies-regelgeving.
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- De categorieën betrokkenen;
- De entiteiten waaraan en doeleinden waarvoor de persoonsgegevens mogen worden verstrekt;
- De opslagperioden (bewaartermijnen);
- De aanduiding van de verwerkingsverantwoordelijke(n).
Verder moet de wettelijke bepaling beantwoorden aan een doelstelling van algemeen belang en moet
zij evenredig zijn met het nagestreefde gerechtvaardigde doel. De wettelijke bepaling kan verder ook
specifieke bepalingen bevatten zoals de verwerkingsactiviteiten en –procedures (waaronder maatregelen om te zorgen voor een rechtmatige en behoorlijke verwerking) en mag geen afbreuk doen aan de
rechten van de betrokkenen onder de AVG.479
De bovenstaande elementen dienen opgenomen te worden in de decretale wetgeving zelf, eerder dan
in uitvoeringsbesluiten (die enkel de verdere preciseringen kunnen omvatten maar niet volstaan als
wettelijke basis in dit opzicht). Bij gebrek aan deze essentiële elementen kan de geldigheid van de op
deze rechtsgrond gebaseerde verwerkingen betwist worden.
Ter referentie geven we hierbij mee dat de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van het
systeem van de kilometerheffing gebaseerd werden op volgende grondslagen: (i) het nakomen van een
wettelijke verplichting480, (ii) de toestemming van de betrokkenen (hetgeen ons in casu niet geschikt lijkt
zoals hierboven besproken) en (iii) de uitvoering van de overeenkomst met de dienstverleners.

6.2.5 Transparantie
De verwerkingsverantwoordelijke dient aan de betrokkenen informatie te verschaffen betreffende de
verwerking van persoonsgegevens, zoals vereist door artikel 13-14 AVG, onder meer met betrekking tot
de volgende elementen:
-

-

-

de categorieën persoonsgegevens;
de bron van de persoonsgegevens;
de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke;
de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;
de verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond voor de verwerking, inclusief de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, indien de verwerking op artikel
6, lid 1, punt f), is gebaseerd;
de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;
informatie betreffende doorgiftes van de gegevens naar derde landen;
de bewaartermijn van de gegevens;
de rechten van de betrokkenen;
of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel
een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en of de betrokkene verplicht is
de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens
niet worden verstrekt;
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, en nuttige informatie over de onderliggende
logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Deze informatie dient op duidelijke en ondubbelzinnige wijze ter beschikking gesteld te worden aan de
betrokkenen voorafgaand aan de verwerking. We begrijpen dat toekomstige gebruikers en bestuurders
in de periode voorafgaand aan de go-live datum geïnformeerd zullen worden door de overheid en Service Providers middels mediacampagnes.

479

Artikel 6, lid 3 AVG.
Zie o.m. Vlaams Decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet; Samenwerkingsakkoord van 31
januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het
grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass
480
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Verder dient de nodige informatie ook schriftelijk verstrekt te worden aan de gebruikers, bijvoorbeeld
op het ogenblik van het aangaan van een overeenkomst met een service provider, bij de installatie van
de noodzakelijke technische apparatuur (registratie-eenheid – primaire systeem) of bijvoorbeeld bij de
aankoop van een ticket binnen het secundair systeem. Bovendien is het ten sterkste aanbevolen om
deze informatie ook te allen tijde ter beschikking te stellen via de websites van de betrokken entiteiten
of via een applicatie die men dient te installeren op de smartphone.
Indien gegevens gedeeld zullen worden met derde partijen met het oog op VAS (‘Value Added Services’)
of MAAS (‘Mobility as a Service’), dienen deze categorieën van derde partijen die de gegevens zullen
ontvangen uitdrukkelijk gecommuniceerd te worden aan de betrokkenen. Bovendien is het delen van
gegevens aan dergelijke derde partijen eveneens een verwerking van persoonsgegevens die moet voldoen aan de legitimiteitsvoorwaarde hierboven besproken (zie onderdeel 6.2.4). Met andere woorden,
er dient een rechtmatige basis voorhanden te zijn zoals bv. een wettelijke verplichting, een taak in het
algemeen belang, etc.

6.2.6 Rechten van de gebruikers
De AVG biedt een aantal rechten aan de betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt. De
verwerkingsverantwoordelijke moet de uitoefening van deze rechten faciliteren en er gevolg aan verlenen (in principe binnen een periode van één maand) wanneer de voorwaarden daartoe vervuld zijn.
De verwerkers dienen aan de verwerkingsverantwoordelijke, voor zover mogelijk, bijstand te verlenen
bij het vervullen van diens plichten om verzoeken om uitoefening van deze rechten te beantwoorden,
dit door middel van passende technische en organisatorische maatregelen (art. 28, lid 3, e) AVG). Hoewel de eindverantwoordelijkheid bij de verwerkingsverantwoordelijke blijft liggen, is het mogelijk om
contractueel te voorzien dat de verwerker in eerste instantie zal instaan voor het beantwoorden van
dergelijke verzoeken.
De rechten waarover de betrokkenen in principe beschikken zijn de volgende:
- Het recht op informatie (art. 13-14 AVG)
- Het recht op inzage en verbetering (art. 15 AVG)
- Het recht op uitwissing / vergetelheid (art. 17 AVG)
- Het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
- Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG)
- Het recht op bezwaar (art. 21 AVG)
Er dient opgemerkt te worden dat er specifieke uitzondernigen bestaan op deze rechten onder de AVG.
Relevant in de context van de wegenheffing is dat het recht op gegevenswissing (art. 17 AVG), het recht
op beperking van de verwerking (art. 18 AVG), het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG) en
het recht op bezwaar (art. 21 AVG) niet of niet ten volle van toepassing zullen zijn of uitgeoefend kunnen worden vermits de verwerkingen in belangrijke mate zullen steunen op de rechtsgronden van een
wettelijke verplichting of een taak in het algemeen belang (zie onderdeel 6.2.4).
Bij het uitwerking van het systeem dient voorzien te worden in een eenvoudig mechanisme op welke
manier de betrokkenen deze rechten m.b.t. hun persoonsgegevens kunnen uitoefenen. Dit kan bijvoorbeeld door te voorzien in een bepaald contactformulier in de applicatie of op de website. De betrokkene
dienen ook duidelijk geïnformeerd te worden over het bestaan van deze rechten en de wijze waarop ze
deze kunnen uitoefenen (zie ook hierboven i.v.m. de transparantieverplichting).
Ook dient bekeken te worden tussen de verschillende betrokken entiteiten welke entiteit zal instaan
voor het ontvangen, doorsturen, behandelen en/of beantwoorden van de verzoeken en op welke wijze
dit efficiënt kan gebeuren. De gepaste afspraken hieromtrent dienen contractueel vastgelegd te worden.
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6.2.7 Doelbinding en proportionaliteit
De wetgeving inzake gegevensbescherming bepaalt uitdrukkelijk als basisbeginsel dat persoonsgegevens
enkel verzameld mogen worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en vervolgens niet verder verwerkt mogen worden op een met die doeleinden onverenigbare
wijze (beginsel van doelbinding – artikel 5, b) AVG). Daarnaast dienen de persoonsgegevens toereikend,
ter zake dienend en beperkt te zijn tot wat noodzakelijk is voor deze doeleinden (beginsel van de minimale gegevensverwerking – artikel 5, c) AVG).
In tegenstelling tot het recht op privacy, waar er nood is aan ‘“dwingende maatschappelijke behoeftes’”,
volstaat het onder de wetgeving inzake verwerking van persoonsgegevens dat de doeleinden ‘“gerechtvaardigd’” zijn. Dit is bijgevolg een lagere drempel zodat het proportionaliteitsvereiste gemakkelijker
voldaan zal zijn. De doeleinden dienen op voorhand voldoende precies en exhaustief bepaald te zijn en
gecommuniceerd te worden aan de betrokkenen.
De doeleinden die nagestreefd worden zijn de volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operationele uitvoering van het wegenheffingsysteem, met name de berekening, facturatie/heffing en inning van de wegenheffing;
Handhaving van het wegenheffingsysteem, met name de controle op de naleving en het optreden tegen wanbetalers;
Het verbeteren van de verkeersveiligheid;
Het analyseren van verkeer;
Het verschaffen van verkeersinformatie;
Het optimaliseren van het verkeersmanagement (dynamisch verkeersmanagement) en verkeersmodellen;
Het verminderen van congestie;
Het bevorderen van luchtkwaliteit en klimaat/milieu;
Het internaliseren van externe kosten van wegtransport;
Het voorkomen en opsporen van fraude;
Het controleren van de inningen van de dienstverleners voor het Gewest.
Het faciliteren van de ontwikkeling van Value Added Services / Mobility-as-aService diensten
door het delen van geanonimiseerde gegevens.

Bovendien dienen de gebruikers van het wegenheffingsysteem vooraf geïnformeerd te worden over
deze doeleinden (zie hierboven i.v.m. de transparantieverplichtingen). De gegevens kunnen niet rechtmatig verwerkt worden voor naderhand toegevoegde doeleinden die niet op voorhand gecommuniceerd zijn aan de betrokkenen en die onverenigbaar zijn met de gecommuniceerde doeleinden (bijvoorbeeld marketing doeleinden, verzekeringsdoeleinden, etc.).481 In dit verband is het belangrijk om op te
merken dat de AVG stelt dat de verdere verwerking met het oog op statistische doeleinden beschouwd
moet worden als zijnde verenigbaar met de aanvankelijke doeleinden.482 Onder statistische doeleinden
wordt verstaan het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn voor statistische
onderzoeken en voor het produceren van statistische resultaten.483
Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het bereiken van deze doeleinden mogen
verzameld en verwerkt worden. Dit heeft zowel betrekking op de categorieën van gegevens, het aantal
gegevens alsook op de frequentie waarmee de gegevens verzameld worden. Bijvoorbeeld:
- Telefoonnummers lijken niet noodzakelijk voor de werking van het wegenheffingsysteem en
zouden niet standaard maar enkel vrijwillig verzameld moeten worden (wanneer de gebruiker
dit verkiest als contactmethode).

481

International Working Group on Data Protection in Telecommunications, Report and Guidance on Road Pricing (Sofia Memorandum), 13 March 2009,
https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/working-paper/2009/2009-Sofia_Memorandum-en.pdf, p. 8.
482 Art. 5, lid 1, b) AVG.
483 Overweging 162 AVG.
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-

Indien een registratie van gegevens met een bepaalde frequentie volstaat om de doeleinden te
bereiken, is het onder de AVG niet verdedigbaar om te kiezen voor een continue registratie
en/of transmissie van gegevens. Zo is het verdedigbaar dat de overheid een quasi real-time toegangsrecht heeft tot de gegevens bijvoorbeeld met het oog op het beheren van het verkeer, dynamisch verkeersmanagement en het verminderen van congestie, maar kan de transmissie van
de gegevens aan een subverwerker met het oog op “map matching/trip building” doeleinden
aan een lagere frequentie (non real-time) plaatsvinden.

-

In geval van een secundair systeem waarbij er direct elektronisch betaald wordt, is het verzamelen van gegevens m.b.t. een “guaranteed payment method” niet noodzakelijk en bijgevolg niet
toegelaten onder AVG.

-

Het opleggen van een verplichting aan de Service Providers om alle gegevens in het kader van
contacten met gebruikers en customer service management bij te houden en beschikbaar te
stellen via een agent desktop interface lijkt verder te gaan dan wat noodzakelijk is en daarom
niet conform met de AVG. Een minder verregaande oplossing zou kunnen bestaan in het delen
van (anonieme) statistieken met de relevante overheidsinstanties. Overleg met en advies van de
Vlaamse Toezichtscommissie kan hier verder uitsluitsel over geven.

-

Het verwerken van persoonsgegevens met het oog op controle van de inningen door de dienstverleners in naam van het gewest dient beperkt te worden tot wat strikt noodzakelijk is en tot
de minst privacy-intrusieve oplossing die volstaat om het doeleinde te bereiken. Indien gepseudonimiseerde en geaggregeerde gegevens volstaan om dit doeleinde te bereiken, dienen de
overbodige direct identificerende gegevens (naam, nummerplaat, etc.) weggelaten te worden.

Bovendien moet de toegang tot de gegevens strikt beperkt worden tot enkel die personen die de toegang nodig hebben voor de uitoefening van hun functies. Dit geldt des te meer rekening houdend met
het feit dat de personen die toegang hebben tot alle gegevens de facto zicht zullen hebben op de routes
die afgelegd worden door de gebruikers. Zo dienen customer service agents bijvoorbeeld enkel toegang
te hebben tot die gegevens die ze nodig hebben om verzoeken van de gebruikers te kunnen beantwoorden. Er is bijgevolg nood aan het voorzien in passende digitale en fysieke scheidingen van de verschillende data.
In onderdeel 4.3.2 hierboven werd reeds gewezen op de noodzaak om te bepalen via welke verdeelsleutel het aan de gemeenten gereserveerde percentage van de wegenheffing wordt opgedeeld. Daarin
werd gesteld dat: “Een potentiële, nieuwe verdeelsleutel zou daarom ook kunnen vertrekken van het
respectieve aandeel van de kilometers gereden op het grondgebied van elke gemeente. Op die manier
wordt meer aansluiting gezocht bij het mechanisme van de wegenheffing. Het is hiertoe uiteraard wel
noodzakelijk dat deze informatie op een laagdrempelige wijze en conform de regels inzake gegevensbescherming kan worden verzameld.” .
Om deze verdeelsleutel te kunnen hanteren, zou men het aantal gereden kilometers per gemeente gaan
opdelen en analyseren. In feite komt dit neer op het terug ‘minder aggregeren’ of ‘de-aggregeren”’van
de verzamelde gegevens, waardoor de link met de natuurlijke personen terug gemakkelijker gelegd zal
kunnen worden. Het is aangewezen om niet de individuele ritgegevens door te geven, maar enkel het
totaal aantal kilometers gereden op het grondgebied van de gemeenten in een bepaalde periode, zonder koppeling aan een individuele gebruiker. Zoals hieronder in onderdeel 6.2.9 aangetoond blijft ook
hier het risico bestaan dat deze gegevens nog steeds zullen kwalificeren als ‘persoonsgegevens’ onder
de AVG.
Indien een dergelijke verdeelsleutel wettelijk wordt vastgelegd, lijkt een dergelijke deaggregatie ons niet
in strijd met de privacywetgeving te zijn vermits dit voor het doeleinde van de terugvloeing naar de gemeenten noodzakelijk (en dus proportioneel) zal zijn.
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6.2.8 Bewaartermijnen
Artikel 5 AVG schrijft ook een opslagbeperking van de gegevens voor: persoonsgegevens mogen slechts
bewaard worden zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden
verwerkt.
We begrijpen dat het in deze fase nog niet mogelijk is om de exacte benodigde bewaartermijn voor de
gegevens vast te leggen. De Gegevensbeschermingsautoriteit aanvaardt dat gegevens bewaard worden
gedurende de toepasselijke verjaringstermijn of gedurende een wettelijke bepaalde bewaarplicht.484 Dit
is bijvoorbeeld 10 jaar voor alle gegevens die kaderen in een contractuele context op grond van artikel
2262bis Burgerlijk Wetboek (bijvoorbeeld voor geschillen die kunnen rijzen in het kader van de overeenkomst tussen de gebruiker en diens service provider).
De bewaringstermijnen dienen gedifferentieerd te worden naargelang hun aard en doeleinde waarvoor
ze verwerkt worden, bijvoorbeeld:
- Gegevens die noodzakelijk zijn voor de berekening van de wegenheffing (de locatiegegevens en
“movement data”), mag men enkel bewaren gedurende de termijn die overeenstemt met de
mogelijkheid voor de gebruikers om de verschuldigde wegenheffing te betwisten (bv. één jaar).
Eenmaal de wegenheffing berekend en gefactureerd is geweest en de periode voor betwisting
van de hoogte van de wegenheffing verlopen is, moeten deze ritgegevens verwijderd.485;
- Gegevens die betrekking hebben op de inning en verzameling van de heffing mogen bewaard
worden tot wanneer de heffing ingevorderd is (voor niet-betwiste dossiers) of zolang noodzakelijk voor de afhandeling en invordering (voor betwiste dossiers);
- Gegevens m.b.t. de handhaving (“enforcement data”) mogen bewaard worden zolang noodzakelijk voor een effectieve handhaving;
- Gegevens met het oog op beleid en verkeersanalyses zouden gedurende meerdere jaren (bijvoorbeeld 5) bewaard moeten worden om evoluties op een nuttige wijze in kaart te brengen.
Zie hierover ook onderdeel 6.2.9 en onderdeel 6.2.12.
Ook om deze gedifferentieerde bewaartermijnen op pragmatische wijze te implementeren is er een
noodzaak aan het splitsen van de gegevens in verschillende databanken en het voorzien in passende
digitale en fysieke scheidingen van de verschillende data, afhankelijk van de beoogde doeleinden van de
data (bv. een databank voor de berekening van de heffing, een databank voor de inning en verzameling
an de heffing, een databank voor de handhaving, etc.). Het bewaren van alle gegevens in één enkele
databank met het toepassen van verschillende bewaartermijnen en bevragingsmogelijkheden gelet op
de verschillende doeleinden lijkt meer privacy-instrusief dan wat noodzakelijk is (gelet op het onnodige
samenbrengen en combineren van gegevens), maar overleg met en advies van de Vlaamse Toezichtscommissie kan hier verder uitsluitsel over bieden.
Wat betreft de handhaving gaf de Gegevensbeschermingsautoriteit eerder aan dat zij de bewaartermijn
van één jaar voor de bewaring van de beelden van ANPR camera’s door de politie486 in feite disproportioneel achtte, mede gelet op de grote omvang van de gegevens en de koppeling met verschillende databanken – op basis waarvan de facto bewegingspatronen van natuurlijke personen achterhaald kunnen
worden. Indien een kortere bewaartermijn van de ANPR gegevens mogelijk is om de nagestreefde
handhavingsdoeleinden toch te verwezenlijken (bijvoorbeeld enkele maanden), dient hieraan de voorkeur te worden gegeven. Indien toch een bewaartermijn van één jaar vereist lijkt, dient dit omstandig en
concreet gemotiveerd te worden.487
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Zie o.m. Advies nr. 26/2019 van 6 februari 2019, nr. 13; Advies nr. 23/2019, nr. 17; Advies nr. 77/2018, nr. 18 en Advies nr. 12/2019, nr. 14.
International Working Group on Data Protection in Telecommunications, Report and Guidance on Road Pricing (Sofia Memorandum), 13 March 2009,
https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/working-paper/2009/2009-Sofia_Memorandum-en.pdf, p. 8.
486 Zie art. 25/6 Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
487 Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, advies nr. 53/2017, p. 5.

485

Uitrol van een systeem van wegenheffing: juridisch-fiscale analyse (OIWP7)
Pagina 134 van 185

Het is verplicht (zie onderdeel 6.2.4) te voeren decretale bepalingen eveneens wettelijk te voorzien hoe
lang de gegevens bewaard mogen worden door de betrokken entiteiten, en om deze noodzaak van wettelijke bewaarplicht voldoende te motiveren.

6.2.9 Anonimisering
Enkel indien de persoonsgegevens volledig geanonimiseerd worden, zijn de verplichtingen van de AVG
niet langer van toepassing en kunnen de gegevens bijvoorbeeld langer dan noodzakelijk en zelfs onbeperkt bewaard worden, verwerkt worden voor nieuwe doeleinden, etc.
Het is belangrijk om op te merken dat het begrip anonimiseren onder de AVG zeer strikt wordt ingevuld.
Er is slechts sprake van anonieme gegevens indien deze onomkeerbaar en onherleidbaar geanonimiseerd zijn, m.a.w. geen enkele persoon mag nog in staat zijn om de link te kunnen maken met een natuurlijke persoon. Er wordt namelijk rekening gehouden met “alle middelen waarvan redelijkerwijs valt
te verwachten dat zij worden gebruikt door de verwerkingsverantwoordelijke of door een andere persoon om de natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren”.488 Hierbij wordt onder meer rekening
gehouden met factoren zoals de kosten van en de tijd benodigd voor identificatie, de beschikbare technologie en toekomstige technologische ontwikkelingen.
Gelet op de hoeveelheid en aard van de verzamelde gegevens (nl. locatiegegevens) en de verschillende
koppelingen tussen databanken in het kader van de wegenheffing lijkt een volledige anonimisering niet
mogelijk. Dit standpunt wordt bevestigd door de International Working Group on Data Protection in
Telecommunications.489
Zelfs indien het gaat om geaggregeerde gegevens bestaat er namelijk nog steeds een risico op reidentificatie, bijvoorbeeld a.d.h.v. de woonplaats van de gebruiker. Bijvoorbeeld: geaggregeerde verkeersgegevens zoals “hoe rijdt het verkeer van punt A naar punt B”, “naar welke richting slaat het verkeer af na een bepaald knooppunt”, etc. zullen geen specifieke persoonsgegevens bevatten (bv. geen
identiteit of nummerplaat). Het zal echter wel mogelijk zijn om – via de combinatie met andere gegevens – bepaalde persoonsgegevens te achterhalen. Indien er bijvoorbeeld maar één persoon op punt A
woont, zal het duidelijk zijn naar waar die rijdt.
Enkel indien de nodige technische maatregelen worden geïmplementeerd om dergelijke gegevens onomkeerbaar en onherleidbare te anonimiseren, is er niet langer sprake van persoonsgegevens. In het
andere geval dient men met dergelijke gegevens om te gaan alsof het persoonsgegevens zijn, waarbij de
verplichtingen onder de AVG ten volle gelden zoals uiteengezet in dit onderdeel. Dergelijke gegevens
mogen dus ook niet onbeperkt bewaard worden (cfr. opslagbeperking).

6.2.10 IT beveiliging, privacy by design & by default en data breaches
Zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker hebben onder artikel 32 AVG de verplichting
om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een op het risico afgestemd
beveiligingsniveau van de gegevens te waarborgen. Om te bepalen wat “passend” is wordt onder meer
rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, de omvang, de context
en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen.
De AVG noemt enkele voorbeelden van dergelijke beveiligingsmaatregelen:
a) de pseudonimisering van gegevens;
b) encryptie;
c) het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en
veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
488

Overweging 26 AVG.
International Working Group on Data Protection in Telecommunications, Report and Guidance on Road Pricing (Sofia Memorandum), 13 March 2009,
https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/working-paper/2009/2009-Sofia_Memorandum-en.pdf, p. 5.
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d) het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot
de persoonsgegevens tijdig te herstellen (disaster recovery);
e) een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.
Verder kan men ook denken aan strikte toegangscontrole maatregelen, authenticatiemechanismes,
volledige logging van toegang tot en gebruik van de gegevens, auditprocedures, disaster recovery plan,
back-ups, firewalls, regelmatige evaluaties, etc. Ook voor interfaces en koppelingen tussen databanken
dienen voldoende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd te worden.
Om te bepalen welke maatregelen geschikt zijn, dient men rekening te houden met de beschikbare
normen en standaarden i.v.m. IT-beveiliging in acht te nemen (bv. de ISO standaarden 27.002). Minstens
is rekening te houden met de referentiemaatregelen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit490. Verder is het ook mogelijk om in een voorafgaand overleg met de Vlaamse Toezichtscommissie
na te gaan welke maatregelen passend zouden zijn.
Artikel 25 van de AVG legt ook de principes van “privacy by design and by default” op (i.e. gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen). Deze principes vereisen dat bij het ontwerpen
en opzetten van een systeem, vanaf de eerste fase en doorheen de hele levenscyclus, privacy als het
ware ingebouwd moet worden (by design). Bovendien moeten de mogelijke instellingen zo ingesteld
worden dat de standaardinstellingen de meest privacybeschermende zijn (by default), zodat in beginsel
alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor elk specifiek doel van de verwerking.
Verder legt de AVG een aantal meldingsplichten op in geval van een ‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’. Dit wordt gedefinieerd als “een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige
wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens”.491 Het gaat onder
meer om situaties waarin de persoonsgegevens ongeoorloofd of onopzettelijk bekendgemaakt of toegankelijk gemaakt zijn; ongeoorloofd of onopzettelijk gewijzigd zijn, beschadigd zijn, niet langer volledig
zijn; ongeoorloofd of onopzettelijk niet langer (volledig) toegankelijk of beschikbaar zijn of vernietigd
worden; of op andere wijze ongeoorloofd of onwettig verwerkt zijn.
Het is de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke om bepaalde inbreuken te melden
aan de Vlaamse Toezichtscommissie (‘VTC’), ook indien de inbreuk plaatsvond bij verwerkers van de
verantwoordelijke (artikel 33 AVG). Elke gegevensinbreuk die een risico inhoudt voor de rechten en
vrijheden van natuurlijke personen dient gemeld te worden. Dit risico bestaat indien de inbreuk kan
leiden tot lichamelijke, materiële of immateriële schade voor de betrokken personen, zoals verlies van
controle over hun persoonsgegevens, de beperking van hun rechten, financiële verliezen, reputatieschade of verlies van vertrouwelijkheid. Dit lijkt voornamelijk het geval te zijn in geval van onbevoegde
toegang van een derde tot de informatie. Een inbreuk moet niet gemeld worden indien de verantwoordelijke kan aantonen dat het onwaarschijnlijk is dat deze inbreuk risico's voor de rechten en vrijheden
van natuurlijke personen met zich brengt.492 De verantwoordelijke dient dergelijke inbreuken te melden
aan de Vlaamse Toezichtscommissie zonder onredelijke vertraging, en in principe493 uiterlijk 72 uur nadat deze er kennis van heeft genomen, d.w.z. nadat ze een redelijke mate van zekerheid heeft dat een
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Zie
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/Richtsnoeren_CBPL_V%202%200_3.pdf
en
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/referentiemaatregelen_voor_de_beveiliging_van_elke_verwerking_va
n_persoonsgegevens_0.pdf.
491 Artikel 4, 12) AVG.
492 Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien: (i) de persoonsgegevens reeds publiek beschikbaar zijn en de openbaarmaking van dergelijke gegevens geen waarschijnlijk risico voor het individu vormt; of (ii) er verlies van informatie is zonder dat derden toegang hebben tot de gegevens; of (iii) de persoonsgegevens in kwestie
onbegrijpelijk zijn gemaakt voor onbevoegde partijen (bijvoorbeeld door middel van encryptie of hashing), de vertrouwelijkheid van de sleutel intact is gebleven en
er een kopie of back-up van de gegevens voorhanden is.
493 Indien de melding niet binnen 72 uur kan worden gerealiseerd, dient de melding vergezeld te gaan van een motivering voor de vertraging. Indien en voor zover
het niet mogelijk is om alle informatie gelijktijdig te verstrekken, kan de verantwoordelijke de informatie zonder onredelijke vertraging in verschillende stappen
verstrekken.
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veiligheidsincident zich heeft voorgedaan dat heeft geleid tot de compromittering van persoonsgegevens.
Daarnaast bevat de AVG ook een meldingsplicht ten aanzien van de betrokkenen (artikel 34 AVG). Het is
de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke om bepaalde inbreuken mee te delen
aan alle natuurlijke personen wier gegevens betrokken zijn bij de gegevensinbreuk, ook indien de inbreuk plaatsvond bij verwerkers. Elke gegevensinbreuk die een hoog risico inhoudt voor de rechten en
vrijheden van natuurlijke personen dient meegedeeld te worden. Dit risico bestaat wanneer de inbreuk
kan leiden tot fysieke, materiële of immateriële schade voor de betrokkenen. Voorbeelden van dergelijke schade zijn discriminatie, identiteitsdiefstal of -fraude, financieel verlies en reputatieschade. Ook
wanneer de inbreuk betrekking heeft op gevoelige persoonsgegevens, zoals gerechtelijke gegevens,
moet dergelijke schade als waarschijnlijk worden beschouwd. Dergelijke inbreuken moeten echter niet
meegedeeld worden indien één van de volgende gevallen van toepassing is:
1) De verantwoordelijke heeft vooraf passende technische en organisatorische maatregelen genomen die zijn toegepast op de betrokken persoonsgegevens, met name maatregelen die de
persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals encryptie of versleuteling. In
dit geval dient de vertrouwelijkheid van de sleutel wel intact te zijn gebleven.494
2) De verantwoordelijke heeft achteraf maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het “hoge
risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen” zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen,
bijvoorbeeld indien de verantwoordelijke de onbevoegde persoon onmiddellijk heeft geïdentificeerd en daartegen actie heeft ondernomen voordat deze iets met de gegevens kon doen.
3) De mededeling zou onevenredige inspanningen vergen. In dit geval zal er in de plaats daarvan
een openbare mededeling of een soortgelijke maatregel komen waarbij betrokkenen even doeltreffend worden geïnformeerd (bijvoorbeeld in de lokale pers, op de website of op social media). Het is belangrijk dat de gehele doelgroep wordt bereikt.
De gegevensinbreuken moeten onverwijld meegedeeld worden aan de betrokken natuurlijke personen,
d.w.z. zo snel als redelijkerwijs mogelijk. De AVG voorziet niet in een specifieke termijn. Om te bepalen
of een mededeling zonder onredelijke vertraging is gedaan moet men rekening houden met de aard en
de ernst van de gegevensinbreuk en de gevolgen en negatieve effecten voor de betrokkenen. Zo zouden
betrokkenen bijvoorbeeld onverwijld in kennis moeten worden gesteld wanneer een onmiddellijk risico
op schade moet worden beperkt, terwijl een langere kennisgevingstermijn gerechtvaardigd kan zijn
wanneer er passende maatregelen moeten worden genomen tegen aanhoudende of soortgelijke inbreuken. In geval van twijfel of dergelijke melding aan de betrokkenen verplicht is, kan men best voorafgaand in overleg treden met de Vlaamse Toezichtscommissie.
Er dienen binnen het kader van de architectuur voor de wegenheffing mechanismes en procedures ingebouwd te worden met het oog op de tijdige detectie, rapportering, analyse, documentatie, remediering, opvolging en melding van dergelijke inbreuken. Ook dienen in dit verband de nodige contractuele
afspraken gemaakt te worden met derde partijen die kwalificeren als ‘verwerker’.

6.2.11 Registratie-eenheid
We begrijpen dat voor het wegenheffingssysteem elk voertuig uitgerust zal worden met een registratieeenheid. Het staat echter nog niet vast of deze registratie-eenheid een afzonderlijke on-board registration unit (“OBU”) zal zijn (zoals dit het geval is bij de vrachtwagens), dan wel een applicatie op
smartphones waarover de bestuurders beschikken, dan wel een mogelijk ander alternatief. De technologie voor de registratie-eenheid is nog niet gekozen.
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Desalniettemin, zelfs in geval van versleutelde gegevens kan een verlies of wijziging nog steeds negatieve gevolgen hebben voor betrokkenen wanneer de
verantwoordelijke bijvoorbeeld geen adequate back-ups heeft. In dat geval kan mededeling aan betrokkenen nog steeds vereist zijn.
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Vanuit privacy-oogpunt bestaat er geen specifiek bezwaar tegen het ene of het andere alternatief. Wel
dient in elk van bovenstaande opties ervoor gezorgd worden dat de gegevens voldoende beveiligd zijn.
Het verzekeren van voldoende beveiliging (denk bijvoorbeeld aan risico’s op vlak van datalekken (data
breaches), spionage, etc.) zal eenvoudiger zijn in het geval van een eigen “bakje” dan wanneer men gebruik zal maken van een applicatie op de smartphones (waarvoor men qua beveiliging hoofdzakelijk
afhankelijk is van de producenten van de smartphones en waarvoor men moeilijker bepaalde standaarden kan opleggen).

6.2.12 Toegangsrechten voor en verdere verwerking door de Overheid
We begrijpen dat de overheid een real-time toegangsrecht (minimaal elke minuut) tot de gegevens
dient te verkrijgen met het oog op een aantal van de bovenvermelde doeleinden (zie 1.2.7), zoals het
analyseren van verkeer en het verschaffen van verkeersinformatie.
Voor sommige van de hierboven vermelde doeleinden of ‘extra diensten’ (bijvoorbeeld analyses op vlak
van beleid) volstaan ‘geanonimiseerde’ of althans gepseudonimiseerde gegevens. Men dient dus minstens al de directe identifiers (zoals naam, nummerplaat, etc.) van de gegevens te verwijderen vermits
deze niet nodig zijn voor dergelijke doeleinden. Waar technisch mogelijk dient men de gegevens onomkeerbaar te anonimiseren zodat de betrokkenen op geen enkele wijze nog identificeerbaar zijn (zie echter de opmerking hierboven i.v.m. anonimisatie onder de privacywetgeving). Vanuit privacy by designoogpunt is het eveneens aangewezen om technisch te voorzien dat voor dergelijke beleidsdoeleinden de
database enkel bevraagd kan worden in functie van ‘globale’ zoekopdrachten (bv. tendensen binnen een
bepaald gebied), en niet op ‘gerichte’ zoekopdrachten (bv. rit, voertuig of persoon).

6.2.13 ‘Hoog’ risico en gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB)
De AVG legt strengere verplichtingen op naarmate de verwerking een ‘hoog’ risico inhoudt voor de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen, waaronder ook het recht op privacy. Zo zal er
wanneer er sprake is van een ‘hoog’ risico een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) of data
protection impact assessment (DPIA) uitgevoerd moeten worden. Een dergelijke beoordeling dient
voorafgaand aan de verwerking verricht en gedocumenteerd te worden om de specifieke waarschijnlijkheid en de ernst van de grote risico's te beoordelen, rekening houdend met de aard, omvang, context en
doelen van de verwerking en de bronnen van de risico's. Bij deze effectbeoordeling moet met name
worden gekeken naar de geplande maatregelen, waarborgen en mechanismen om dat risico te beperken, de persoonsgegevens te beschermen en aan te tonen dat aan de verplichtingen van de AVG is voldaan.
Het privacy-intrusief karakter van de wegenheffing zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van de gekozen technologie en andere uitwerking van de heffing. Echter, de AVG verduidelijkt dat deze verplichting
dient te gelden voor “grootschalige verwerkingen die bedoeld zijn voor de verwerking van een aanzienlijke hoeveelheid persoonsgegevens op regionaal, nationaal of supranationaal niveau, waarvan een
groot aantal betrokkenen gevolgen zou kunnen ondervinden en die bijvoorbeeld vanwege hun gevoelige
aard een hoog risico met zich kunnen brengen, wanneer conform het bereikte niveau van technologische
kennis een nieuwe technologie op grote schaal wordt gebruikt”. Bijgevolg zal een GEB verplicht zijn voor
het invoeren van een wegenheffingssysteem, daar het wellicht altijd om een ‘grootschalige’ verwerking
van persoonsgegevens zal gaan.

6.2.14 Geautomatiseerde besluitvorming
Uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, nl. het nemen van besluiten met technologische middelen
en zonder menselijke tussenkomst, waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn of die de betrokkene
anderszins in aanmerkelijke mate treft is in principe verboden onder de AVG. Wij zijn van mening dat
het systeem van de wegenheffing een dergelijke geautomatiseerde besluitvorming behelst die resulteert
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in rechtsgevolgen of vergelijkbare gevolgen (nl. het heffen van belastingen en/of het opleggen van boetes).
De Artikel 29 Werkgroep gaf expliciet volgende voorbeeld: “Het opleggen van snelheidsboeten
louter op grond van bewijs van flitscamera's is geautomatiseerde besluitvorming waarbij niet
noodzakelijkerwijs profilering wordt toegepast. Er zou echter sprake zijn van een besluit op basis
van profilering als de rijgewoonten van de persoon langere tijd werden waargenomen en de
hoogte van de boete bijvoorbeeld is bepaald op grond van een beoordeling waarin ook andere
factoren zijn meegenomen, zoals de vraag of de persoon herhaaldelijk snelheidsovertredingen
heeft begaan of de vraag of de bestuurder recentelijk andere verkeersovertredingen heeft begaan.”
Er dient dus bij de verdere concrete uitwerking ook bekeken te worden of er effectief sprake zal
zijn van profilering waarbij men persoonlijke aspecten van de bestuurders gaat evalueren.
Aanvullende beschermingsmaatregelen en beperkingen zijn van toepassing in geval van uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming. In dat geval gelden onder de AVG namelijk strikte bepalingen.
De betrokkenen dienen geïnformeerd te worden over het bestaan van de geautomatiseerde besluitvorming en nuttige informatie te krijgen over de onderliggende logica, het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkenen (art. 13 AVG)
De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde
verwerking besluit (i.e. het principieel verbod), tenzij in een beperkt aantal uitzonderingen waaronder:
-

De geautomatiseerde besluitvorming is noodzakelijk voor de totstandkoming of de uitvoering
van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke;
o We raden daarom aan om in het contract met de gebruikers van de wegenheffing te
voorzien dat de overeenkomst noodzakelijk uitgevoerd zal worden via geautomatiseerde besluitvorming.
o In dit geval dient de verwerkingsverantwoordelijke wel te voorzien in passende maatregelen ter bescherming van de betrokkenen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt
kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

-

De verwerking is toegestaan door een wettelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van betrokkenen
o Het is aangewezen om het principe van de geautomatiseerde besluitvorming ook wettelijk vast te leggen in de uit te vaardigen decretale wetgeving.

Het vermijden van de bepalingen van geautomatiseerde besluitvorming kan enkel indien er menselijke
tussenkomst plaatsvindt in het beslissingsproces. Om daadwerkelijke menselijke tussenkomst te realiseren moet de verwerkingsverantwoordelijke ervoor zorgen dat het toezicht op de besluitvorming zinvol
is, en niet slechts een symbolische handeling vormt. Deze tussenkomst moet worden uitgevoerd door
iemand die bevoegd en bekwaam is om het besluit te veranderen. Enkel in het kader van de handhaving
is dergelijke menselijke tussenkomst steeds voorzien, niet voor het opleggen van de wegenheffing als
zodanig.

6.2.15 Gebruik van ‘zwarte lijsten’
In de huidige uitwerking van de wegenheffing zou door de dienstverleners gebruik gemaakt worden van
zogenaamde zwarte lijsten (‘blacklists’). Dit is een lijst die de dienstverleners dienen bij te houden van

Uitrol van een systeem van wegenheffing: juridisch-fiscale analyse (OIWP7)
Pagina 139 van 185

voertuigen waarvoor de dienstaanbieder geen (contractuele) verantwoordelijkheid meer neemt voor
het afdragen van de tolheffing, bijvoorbeeld wegens wanbetaling of fraude.
Het gebruik van zwarte lijsten ligt zeer gevoelig vanuit privacy oogpunt wegens de eraan verbonden
risico’s op automatische uitsluiting en selectie op basis van een profiel. Het gebruik ervan is enkel toegelaten mits wettelijke omkadering.495 Vooraleer een zwarte lijst aan te leggen dient nagegaan te worden
of er geen minder verregaande risicobestrijdingsmaatregelen of preventiemaatregelen volstaan en dient
men de belangen af te wegen, rekening houdend met de mate waarin een geregistreerde persoon uitgesloten wordt van een dienst. Er dient maximaal rekening te worden gehouden met de volgende aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit.496
Ten eerste dienen de doelstellingen van de zwarte lijst uitdrukkelijk, zo precies mogelijk en op limitatieve wijze vastgelegd te worden.
Ten tweede dienen objectieve registratiecriteria, i.e. de omstandigheden om een registratie-eenheid of
voertuig op te nemen op een zwarte lijst, duidelijk, nauwkeurig en limitatief vastgelegd te worden. Het
is niet voldoende om algemeen te verwijzen naar “gebruikers die de voorwaarden van de wegenheffing
niet naleven”. Voorbeelden van specifieke registratiecriteria zijn bijvoorbeeld gebruikers die in wanbetaling zijn voor een bepaald bedrag (waarbij het bedrag van de wanbetaling ernstig genoeg moet zijn),
ongeldig verklaarde registratie-eenheden, gebruikers zonder geldige betaalmethode, etc.
Ten derde dient er voldoende transparantie te zijn t.a.v. de gebruikers over het gebruik van de zwarte
lijst en dienen zij op de hoogte te worden gebracht van een registratie op de lijst alsook van de motivering daarvan. De gebruikers dienen ook de mogelijkheid te hebben om deze registratie te betwisten. De
persoon die bevoegd is om een persoon op een zwarte lijst te plaatsen en om een betwisting te behandelen dient gekend te zijn bij de gebruikers. In geval van gemotiveerde betwisting door een betrokkene
dient hiervan een melding te worden gemaakt in het bestand, waarbij de betrokkene de mogelijkheid
moet hebben om relevante betwisten en opmerkingen daarbij te voegen. De gebruikers dienen ook zo
snel mogelijk geïnformeerd te worden over de gevolgen van de betwisting, en dienen de mogelijkheid te
hebben om hiertegen beroep aan te tekenen (bijvoorbeeld bij een bemiddelaar, een publieke overheidsdienst en/of de Gegevensbeschermingsautoriteit).
Ten vierde dient men te voorzien in een aangepast beveiligingsbeleid en dient toegang tot de gegevens
van de zwarte lijst beperkt te worden op een “need to know” basis.
Verder dient het uitgangspunt te zijn dat deze zwarte lijsten niet uitgewisseld worden tussen de verschillende betrokken entiteiten, tenzij strikt noodzakelijk voor de operationele werking of handhaving van
het wegenheffingsysteem.
Bovendien is het cruciaal dat de gebruikers die op een lijst terecht komen (door overtreding en nietbetaling), naderhand van de lijst worden verwijderd. Voertuigen die in overtreding zijn geweest dienen
verwijderd te worden van de zwarte lijst van zodra de betaling voor betreffende overtreding gebeurd is.

6.2.16 Functionaris voor Gegevensbescherming
Een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) dient aangesteld te worden bij de relevante overheidsdiensten conform artikel 37 AVG en artikel 9, lid 1 van het decreet van 18 juli 2008 (e-government
decreet). Overeenkomstig het beleid van Vlaanderen m.b.t. de AVG geldt reeds dat elke dienst van de
Vlaamse overheid over een DPO moet beschikken die de vragen kan beantwoorden over hoe deze
dienst persoonsgegevens verwerkt.497 De aangestelde DPO’s binnen de relevante overheidsdiensten van
het Vlaamse Gewest dienen over voldoende training en informatie te beschikken en desgevallend met
495

Zie Article 29 Working Party, Working Document on Blacklists, 3 oktober 2002, https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2002/wp65_en.pdf; Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Adviesaanvraag betreffende een omkadering van de
zwarte lijsten, nr. 9/2005, 15 juni 2005.
496 Zie Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Adviesaanvraag betreffende een omkadering van de zwarte lijsten, nr. 9/2005, 15 juni
2005..
497
Zie https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-werkt-de-vlaamse-overheid/beheer-en-beveiliging-van-persoonlijke-gegevens-vaneuropese-burgers-gdpr-of-avg.
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elkaar te coördineren om toezicht te houden op de privacy-aspecten van de wegenheffing en alle vragen
hieromtrent te kunnen beantwoorden.
Overeenkomstig artikel 9, lid 3 van het decreet van 18 juli 2008 moet ook iedere verwerker van de overheidsinstanties een functionaris voor gegevensbescherming aanduiden.

6.2.17 Machtigingen en voorafgaande raadpleging van de Vlaamse Toezichtscommissie
Sinds de volledige inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 zijn voorafgaande machtigingen van de
Vlaamse Toezichtscommissie niet langer vereist.
In het geval van een ‘hoog risico’ voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen en wanneer uit
de GEB – zoals hierboven toegelicht – blijkt dat de verwerking een hoog risico zou opleveren indien de
verwerkingsverantwoordelijke geen maatregelen neemt om het risico te beperken, namelijk wanneer
het “residueel risico” nog steeds hoog blijkt te zijn, dient de Vlaamse Toezichtscommissie voorafgaand
geraadpleegd te worden.
De Gemeenschaps- of gewestregering of -parlement kan steeds advies of aanbevelingen vragen omtrent
iedere aangelegenheid m.b.t. de toepassing van de grondbeginselen van de bescherming van de privacy.
Via dergelijk overleg kan worden nagegaan hoe de Vlaamse Toezichtscommissie staat tegenover de invulling van de algemene beginselen van de AVG. Overleg met de Vlaamse Toezichtscommissie lijkt ons
wat betreft de wegenheffing bijzonder aangewezen.
Ter volledigheid dient opgemerkt te worden dat in het kader van de totstandkoming van nieuwe wetgeving, de Vlaamse Toezichtscommissie uit eigen beweging of op verzoek van de relevante wetgevende
instanties adviezen dient te verstrekken omtrent elke aangelegenheid met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens, en aanbevelingen met betrekking tot de maatschappelijke, economische en
technologische ontwikkelingen die een weerslag kunnen hebben op de verwerkingen van persoonsgegevens. De Raad van State vraagt bij ieder advies waartoe zij wordt verzocht bij de totstandkoming van
nieuwe regelgeving die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens automatisch om het
advies van de Vlaamse Toezichtscommissie. Aldus zal de Vlaamse Toezichtscommissieook advies verstrekken naar aanleiding van de totstandkoming van nieuwe wetgeving voor de wegenheffing voor lichte voertuigen.

6.2.18 (Her)gebruik en gedeeld gebruik van ANPR camera’s
Het toezicht op de naleving van de wegenheffing zal wellicht hoofdzakelijk via nummerplaatcontrole
verlopen. In de eerste plaats zal de controle op de naleving van de wegenheffing aldus geschieden via
ANPR-camera’s. Daar de invordering van de wegenheffing in wezen steunt op de omvang van het beschikbare cameranetwerk zal de vraag rijzen of de Vlaamse overheid zonder meer toegang kan bekomen
tot de gegevens die worden ingezameld via camera’s die tot andere overheden behoren (de federale
overheid, de politiezones, de gemeenten,…).
Voor de handhaving wenst het Vlaamse Gewest aldus gebruik te maken van zowel (i) eigen ANPR camera’s specifiek ingevoerd voor het wegenheffingsysteem, alsook van (ii) bestaande ANPR camera’s van
andere entiteiten (o.m. van Satellic/Viapass, LEZ, politiediensten, andere lokale overheden, etc.). Beide
aspecten worden hieronder besproken.
(i)

Eigen ANPR camera’s

Het gebruik van ANPR camera’s valt onder het toepassingsgebied van de Camerawet van 21 maart 2007
voor zover de ANPR camera’s tot doel hebben498:
- 1° misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen;

498

Art. 3 wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, BS 31 mei 2007.
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-

2° overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet te voorkomen, vast te stellen
of op te sporen, de naleving van gemeentelijke reglementen te controleren of de openbare orde
te handhaven.

Deze Camerawet is niet van toepassing op:
- 1° bewakingscamera's waarvan de plaatsing- en gebruiksmodaliteiten door of krachtens een bijzondere wetgeving geregeld zijn;
- 2° bewakingscamera's geplaatst en gebruikt door de openbare inspectie- en controlediensten,
uitdrukkelijk toegelaten door de wet, het decreet of de ordonnantie die hun bevoegdheden regelt, om camera's te gebruiken of om film- of video-opnamen te maken, in het kader van hun
opdrachten.
Gelet op het feit dat de doeleinden van de ANPR camera’s in het kader van de wegenheffing op het eerste zicht niet gericht zijn op het voorkomen, vaststellen en opsporen van misdrijven tegen personen of
goederen, lijken deze camera’s niet onder het toepassingsgebied van de Camerawet te vallen.
Bovendien geldt onder artikel 7/1 van de huidige Camerawet dat mobiele bewakingscamera's in nietbesloten plaatsen enkel gebruikt mogen worden met het oog op de automatische nummerplaatherkenning door of in opdracht van de gemeentelijke overheden en voor de volgende doeleinden:
- 1°voorkomen, vaststellen of opsporen van overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet, in het kader van artikel 3, 3°, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
- 2°controleren van de naleving van de gemeentelijke reglementen inzake betalend parkeren.
Voor het gebruik van eigen ANPR camera’s voor doeleinden van de handhaving van de wegenheffing is
er aldus nood aan specifieke (decretale) wetgeving. Deze specifieke wetgeving dient te voorzien in details over de plaatsing en het gebruik van deze camera’s (“…bepalingen bevatten die voldoende precies
zijn en die voldoende garanties bieden…” ).499 De Gegevensbeschermingsautoriteit bevestigde eerder al
dat voor het cameragebruik door controle- en inspectiediensten voldoende waarborgen moeten worden
vastgelegd in de wet, het decreet of de ordonnantie die hun bevoegdheden, de plaatsings- en de gebruksmodaliteiten van de camera’s regelt.500
Voor zover de bovenvermelde doeleinden voor het toepassingsgebied van de Camerawet echter wél
worden nagestreefd met de ANPR camera’s zal de Camerawet wel van toepassing zijn.501 Er is in dat
verband rekening te houden met volgende voorwaarden van de Camerawet voor wat betreft het plaatsen van camera’s op niet-besloten plaatsen (dit wordt gedefinieerd als elke plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek, waaronder de openbare wegen beheerd
door de openbare overheden bevoegd voor het wegbeheer):
- De beslissing tot plaatsen kan enkel worden genomen door de verwerkingsverantwoordelijke,
die alleen een openbare overheid kan zijn. Dit belet niet dat de effectieve plaatsing en het beheer van de camera gebeurt door een private partij die optreedt als verwerker voor de openbare overheid.
-

Indien het een gemeentelijke weg betreft, moet de gemeenteraad waar de plaats zich bevindt
moet een positief advies geven en het advies van de korpschef van de politiezone is vereist.

-

Indien het geen gemeentelijke weg betreft, is geen advies van de gemeenteraad vereist, maar
moet enkel de betrokken politiedienst worden geraadpleegd.

499

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, advies nr. 42/2013, 2 oktober 2013.
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, advies nr. 53/2017, p. 12
501 Zie Art. 3/1 wet van 21 maart 2007: “In geval van plaatsing en gebruik van bewakingscamera's voor meerdere doeleinden, waaronder één van deze bedoeld in het
artikel 3, eerste lid, door eenzelfde verwerkingsverantwoordelijke, zijn de verschillende wetgevingen tegelijkertijd van toepassing. In geval van conflict tussen sommige van hun bepalingen, worden de regels van deze wet toegepast.”

500

Uitrol van een systeem van wegenheffing: juridisch-fiscale analyse (OIWP7)
Pagina 142 van 185

-

De beslissing tot het plaatsen van een bewakingscamera moet aangegeven worden via het centraal e-loket ingericht door de FOD Binnenlandse Zaken.

-

Het bekijken van deze beelden in real time is uitsluitend toegestaan onder toezicht van de politiediensten opdat de bevoegde diensten onmiddellijk kunnen ingrijpen bij misdrijf, schade, overlast of verstoring van de openbare orde en deze diensten in hun optreden optimaal kunnen
worden gestuurd.

-

Indien deze beelden geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade
of van overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde,
een getuige of een slachtoffer, worden zij niet langer dan één maand bewaard. Deze termijn
wordt verlengd naar drie maanden voor de plaatsen die een bijzonder veiligheidsrisico inhouden.

-

Er moet een pictogram zijn dat aangeeft dat op een bepaalde locatie wordt gecontroleerd met
camera’s.

-

Het gebruik van intelligente bewakingscamera's gekoppeld aan registers of bestanden van persoonsgegevens is enkel toegestaan met het oog op de automatische nummerplaatherkenning,
op voorwaarde dat de verwerkingsverantwoordelijke deze registers of bestanden verwerkt met
inachtneming van de regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

-

Iedere gefilmde persoon heeft een recht van toegang tot de beelden.

De toepassing van bovenvermelde voorwaarden kan vermeden worden door te voorzien in ANPR camera’s die enkel gebruikt worden voor doeleinden van de wegenheffing, en niet voor andere doeleinden
die kaderen binnen het toepassingsgebied van de Camerawet (zie hierboven). Daarentegen zal in geval
van een gedeeld gebruik van ANPR-camera’s (bv. met de politiediensten) de Camerawet wellicht wel van
toepassing zijn.
(ii)

Bestaande ANPR camera’s

Het gebruik van beelden van de ANPR camera’s door politiediensten wordt geregeld in de Wet van 5
augustus 1992 op het Politieambt.502 Deze wet bevat geen wettelijke grondslag om de beelden van
ANPR camera’s of het gebruik van de ANPR camera’s te delen met derde partijen. Wel stelt artikel 25/5
§2 van die wet dat: “Wanneer andere personen dan leden van de politiediensten in real time toegang
hebben tot de beelden van de camera's waarvan de plaatsing en het gebruik door deze wet worden geregeld, in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden die hen worden toevertrouwd door of
krachtens de wet die hun opdrachten regelt, gebeurt het bekijken van deze beelden in real time onder
toezicht van de politiediensten, behoudens in de gevallen waarin de wet voorziet.”
Bovendien stelt artikel 44/11/9, §2 van die wet dat:
“Om hen toe te laten hun wettelijke opdrachten uit te oefenen, kunnen de persoonsgegevens en de informatie, volgens de bij richtlijnen van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, elk binnen
het kader van zijn bevoegdheden, bepaalde nadere regels ook meegedeeld worden aan de volgende organen en diensten:
1° (…);
2° (…);

502

BS 22 december 1992.
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3° (…);
4° (…).
§ 2. Na advies van het Controleorgaan kunnen ze eveneens meegedeeld worden aan de Belgische
openbare overheden, publieke organen of instellingen of instellingen van openbaar nut die door de
wet belast zijn met de toepassing van de strafwet of die wettelijke verplichtingen inzake de openbare
veiligheid hebben, wanneer deze ze nodig hebben voor de uitoefening van hun wettelijke opdrachten.
§ 3. De herhaalde of volumineuze mededeling van persoonsgegevens of informatie maakt het voorwerp uit van een protocolakkoord tussen de diensten, organisaties, instellingen of overheden die bestemmeling zijn van deze gegevens of informatie en de commissaris-generaal van de federale politie.
Dit protocol heeft minstens betrekking op de veiligheidsmaatregelen in verband met deze mededeling en
op de duur van de bewaring van deze gegevens en informatie.
§ 4. Onverminderd de op hen van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en zonder dat dit de uitoefening van hun opdrachten in gevaar zou kunnen brengen, delen de in §§ 1 en 2 bedoelde overheden, diensten, organen, organisaties of instellingen aan de politiediensten de gegevens en informatie mee die zij
in het kader van hun opdrachten verwerken en die toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn in
het licht van het waarborgen van de uitoefening van de politieopdrachten.
De nadere regels betreffende deze mededeling worden nader bepaald in een door de betrokken ministers
goedgekeurd protocolakkoord.”
Ook voor het hergebruiken van ANPR camera’s van politiediensten is er aldus nood aan specifieke wetgeving die voorziet dat het hergebruik van deze camera’s nodig is voor doeleinden van de wegenheffing.
Bovendien zou de Wet op het Politieambt (zie §2 hierboven) aangepast moeten worden om dit mogelijk
te maken voor doeleinden van de wegenheffing, en zou er een protocolakkoord afgesloten moeten
worden (zie §3 hierboven).
De Gegevensbeschermingsautoriteit oordeelde eerder al dat koppelingen van ANPR camera’s van de
politie met andere databanken aan strikte voorwaarden onderworpen moet zijn die minstens in een
uitvoeringsbesluit moeten worden vastgelegd.503
We begrijpen dat het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) eerder een (niet publiek) negatief advies heeft verstrekt betreffende het hergebruiken door de Vlaamse overheid van bestaande camera’s voor nieuwe doeleinden. Het hergebruiken van bestaande camera’s (m.a.w. een gedeeld gebruik) kan problematisch zijn vanuit een privacy oogpunt wegens (i) een gebrek aan voldoende wettelijke basis en (ii) het feit dat de privacywetgeving niet toelaat om bestaande camera’s zomaar te gaan
gebruiken voor nieuwe doeleinden en (iii) de privacy risico’s die bestaan bij het koppelen van databanken en het combineren van gegevens. Het is nog niet duidelijk welke specifieke andere bestaande infrastructuur hergebruikt zou worden. Algemeen geldt onder de AVG een verbod op “re-purposing” en het
hergebruik van bestaande infrastructuur voor nieuwe en niet gecommuniceerde doeleinden.
Een dergelijke uitwisseling van gegevens tussen verschillende entiteiten moet uiteraard steeds voldoen
aan de algemene omkaderende voorwaarden inzake verwerking van persoonsgegevens, zoals het voorhanden zijn van een rechtmatige basis, de proportionaliteit van de uitwisseling, etc.
Bovenstaande argumentatie geldt evenzeer voor andere bestaande ANPR cameranetwerken van derde
partijen waarvan men gebruik zou willen maken (Weigh in Motion, Satellic, etc.).
Gelet op de bovenstaande privacy-risico’s in geval van een hergebruik of gedeeld gebruik van ANPRcamera’s, is het aangewezen om eveneens te voorzien in een eigen cameranetwerk, dat voldoende uitgebreid is, om de handhaving van de wegenheffing op rechtmatige wijze te verzekeren. Wij begrijpen
dat thans wordt voorgenomen de bouw ervan uit te besteden naar een private partij.

503

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, advies nr. 53/2017, p. 7.
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6.2.19 Koppelingen met DIV en andere databanken of systemen
Het is één zaak dat de nummerplaten worden herkend; een andere zaak is om de persoon te identificeren d.m.v. het koppelen van de nummerplaat een identiteit en adres. Ook dit is essentieel in de handhaving van de wegenheffing.
Om (automatische) nummerplaatcontrole toe te laten is het mogelijks een oplossing om een eigen databank met de noodzakelijke gegevens op te maken. Alle (binnen- en buitenlandse) eigenaars van personenwagens hebben de mogelijkheid om zich op voorhand aan te melden door hun naam, nummerplaat en adresgegevens te registreren, alsook andere benodigde gegevens (bv. type voertuig, etc.). Het
is mogelijk om deze gegevens te verzamelen bij de eerste aanmelding op het systeem. Op die manier
kan de Vlaamse overheid beschikken over een eigen databank op basis waarvan de facturatie kan gebeuren, zonder gegevens met andere databanken te moeten uitwisselen.
Er is in dat verband op te merken dat in het kader van het LEZ-decreet reeds tot de inrichting van een
databank is overgegaan. Ten aanzien van de voertuigen waarbij geen spontane registratie is gebeurd,
zullen de naam en adresgegevens van de persoon op wiens naam het voertuig is ingeschreven moeten
worden opgevraagd.
Voor voertuigen met Belgische nummerplaat zal toegang moeten gekregen worden tot de databank
van de Kruispuntbank van de Voertuigen. Deze toegang moet bekomen worden in toepassing van de
Wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen en het KB van 8 juli
2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de
Voertuigen.
Toegang tot de gegevens in het DIV kan slechts mits naleving van de Belgische privacywetgeving en
dient in overeenstemming te zijn met de doelstellingen vermeld in artikel 6 van het KB van 20 juli 2001
betreffende de inschrijving van voertuigen, waaronder “1° de strafrechtelijke opsporing en vervolging
van misdaden, wanbedrijven en overtredingen” en “2° de identificatie van de natuurlijke of rechtspersoon die belastingen of retributies verschuldigd is inzake de verwerving, de inschrijving, de inverkeerstelling, het gebruik of de buitengebruikstelling van een voertuig”.
Voor dergelijke toegang is in principe een machtiging van de Vlaamse Toezichtscommissie vereist.504
Deze machtiging wordt toegestaan “1° aan de Belgische overheden voor de informatie die zij gemachtigd
zijn te kennen door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie; 2° aan de instellingen en natuurlijke of
rechtspersonen voor de informatie die zij nodig hebben voor het vervullen van de opdrachten van algemeen belang die hen zijn toevertrouwd door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie, of voor de
opdrachten die door het sectoraal comité uitdrukkelijk als zodanig werden erkend. 3° aan de natuurlijke
personen of rechtspersonen die handelen in hun hoedanigheid van onderaannemer van de Belgische
overheden, van instellingen en van natuurlijke personen of rechtspersonen bedoeld in 1° en 2°; de eventuele onderaanneming gebeurt op verzoek, onder controle en verantwoordelijkheid van deze overheden
en instellingen. Deze onderaannemers moeten zich er formeel toe verbinden de bepalingen van de onderhavige wet en van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens te respecteren en nemen daartoe de nodige maatregelen, waarvan zij melding maken aan de personen waarvoor zij als onderaannemer optreden.”
Vermits het DIV een federale databank is, bestaat er vanuit privacy oogpunt geen beletsel om eveneens
toegang te verkrijgen tot gegevens m.b.t. Waalse en Brusselse chauffeurs, voor zover dit noodzakelijk is
voor de werking van het wegenheffingssysteem.
Ter referentie verwijzen we hierbij de machtiging die werd verleend in het kader van de kilometerheffing:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslagi
ng_FO_03_2016.pdf. Op grond van deze machtiging werd vervolgens een overeenkomst tot mededeling
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Artikel 18 wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen.
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van gegevens afgesloten tussen Vlabel en de Kruispuntbank van de voertuigen in het kader van de kilometerheffing.505
Hierboven werd reeds uiteengezet dat met de wet van 21 december 2009 een expliciete grondslag werd
voorzien voor de medewerkingsplicht van openbare instellingen. De bestuursdiensten van de staat (o.a.
de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen) zorgen ervoor dat de gegevens die noodzakelijk zijn
om de belasting te bepalen, op elektronische wijze ter beschikking van de Vlaamse administratie gesteld
worden.506 De Vlaamse administratie richt daarvoor een eenmalig verzoek aan de DIV, met vermelding
van de frequentie en de wijze waarop de gegevens ter beschikking gesteld moeten worden. Deze
rechtsgrond heeft echter enkel betrekking op gegevens die noodzakelijk zijn om belastingen vermeld in
de Vlaamse Codex Fiscaliteit te bepalen.
In de mate dat de wegenheffing niet zal kwalificeren als een belasting en in de mate dat ook andere
entiteiten toegang moeten hebben tot het DIV, zal er alsnog een machtiging aan de Vlaamse Toezichtscommissie gevraagd dienen te worden. Mits decretale grondslag kan ervan worden uitgegaan dat de
bevoegde dienst van de Vlaamse overheid deze machtiging kunnen verkrijgen.
Interfaces met andere databanken en systemen dienen in elk geval beperkt te blijven tot wat technisch
gezien strikt noodzakelijk (en dus niet enkel nuttig) is voor de operationele werking van het wegenheffingsysteem. Zo werd eerder aangegeven dat een koppeling met het systeem van de lage emissiezones
enkel nuttig zou zijn, zodat een dergelijke koppeling niet in overeenstemming is met de privacywetgeving vermits dit verder gaat dan wat noodzakelijk is. Daarentegen zou een (een-malige) koppeling met het systeem van de kilometerheffing wel noodzakelijk zijn teneinde een dubbele registratie
in beide systemen te vermijden.
Ten slotte voorziet de EETS-richtlijn nr. 2019/520 van 19 maart 2019 in een grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over de niet-betaling van wegentol. Artikel 23 van de EETS-richtlijn stelt een procedure voor dergelijke uitwisseling in met het oog op de identificatie van het voertuig en van de eigenaar of houder van het voertuig waarvoor een niet-betaling van wegentol is vastgesteld. Elke lidstaat
dient daarbij enkel aan nationale contactpunten van andere lidstaten toegang te verlenen tot bepaalde
nationale voertuigregistratiegegevens, met de bevoegdheid om daarover geautomatiseerde zoekopdrachten uit te voeren. Deze voertuiggegevens betreffen: (i) gegevens met betrekking tot voertuigen en
(ii) gegevens met betrekking tot de eigenaars of houders van het voertuig. De uitwisseling mag dus enkel
tussen de nationale contactpunten plaatsvinden en de lidstaten dienen daartoe de nodige maatregelen
te nemen. Zie hierover meer in onderdeel 8.2.
Specifiek op vlak van gegevensbescherming stelt de EETS-richtlijn in artikel 27 dat, overeenkomstig de
principes van de AVG, de lidstaten de nodige maatregelen moeten treffen opdat:
- de verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden vermeld in de EETS richtlijn beperkt blijft
tot de categorieën van gegevens expliciet vermeld in bijlage I van de richtlijn;
- persoonsgegevens nauwkeurig zijn, geactualiseerd worden en verzoeken om rectificatie en wissing onverwijld worden behandeld;
- een tijdslimiet vastgesteld wordt voor de opslag van persoonsgegevens;
- persoonsgegeevns enkel verwerkt worden met als doel: (a) het identificeren van vermoedelijke
overtreders van de verplichting om wegentol te betalen, (b) ervoor te zorgen dat de tolheffer
voldoet aan zijn verplichtingen ten aanzien van de belastingsautoriteiten en (c) het voertuig en
de eigenaar of houder van het voertuig waarvoor niet-betaling van wegentol is vastegsteld te
identificeren, telkens binnen het relevante toepassingsgebied van de EETS-richtljin.
505

https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/overeenk_vl_belastingdienst.pdf.
Art. 3.13.1.4.2. VCF. Zie ook: artikel 34 WIGB.
In artikel 2 WIGB wordt verwezen naar artikel 323 WIB 1992 (vragen aan derden van “inlichtingen slaande op elke persoon of groep van personen, zelfs niet met
name aangeduid, met wie zij rechtstreeks of onrechtstreeks in betrekking zijn geweest uit hoofde van die verrichtingen of activiteiten”) en artikel 327 WIB 1992 (alle
bestuursdiensten en openbare instellingen moeten de fiscus, op verzoek, alle in hun bezit zijnde inlichtingen geven).
506
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Verder heeft elke betrokkene het recht om onverwijld informatie te krijgen over welke persoonsgegevens doorgestuurd zijn naar de lidstaat waarin een niet-betaling van wegentol is vastgesteld, inclusief de
datum van het verzoek en de bevoegde autoriteit in de ontvangende lidstaat.

6.2.20 Handhavingsdatabank
Voor de handhaving moet het handhavingscentrum over gegevens beschikken die nodig zijn om na te
gaan of een rit effectief geregistreerd werd en om via datamining technieken aanvullende controles uit
te voeren, namelijk:
•

Nummerplaatgegevens

•

Gegevens uit een mogelijks breed scala aan enforcement equipment (camera’s van de politie,
van Satellic, eigen apparatuur ingekocht via de Enforcement Equipment Provider, etc.)

•

Ritinformatie van alle gebruikers, aangeleverd door de verschillende service providers (PSP en
(E)ETS), en dit zowel voor het primaire als het secundaire systeem.

(i)

Gerechtvaardigde en specifieke doeleinden

De doeleinden van deze database en gegevensverwerking zijn:
•

Vlabel in staat te stellen om na te gaan of voertuigen die door het ANPR systeem gedetecteerd
zijn op een bepaalde locatie wel degelijk een rit hebben geregistreerd (via primair of secundair
systeem);

•

Via data mining analyses aanvullende controles uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het linken van
verplaatsingen van een voertuig binnen het Vlaamse Gewest over meerdere dagen teneinde te
verifiëren of dit “een aaneensluitende ketting” vormt om de volledigheid van de registratie beter te kunnen beoordelen – en dus na te gaan of effectief alle onderdelen van “de aaneensluitende rit” geregistreerd werden.

•

Andere ondersteunende handhavingsdiensten te internaliseren binnen de handhavingsdatabank, onder meer om efficiëntiewinsten te realiseren.

In het kader van de handhaving zijn dit in elk geval gerechtvaardigde doeleinden zoals vereist door AVG.
De proportionaliteit en noodzakelijkheid van deze ex post controles dient echter beoordeeld te worden
rekening houdend met de concrete technische werking van het wegenheffingsysteem. We begrijpen dat
het de dienstverleners vrij staat om voor een “thin client”, “fat client” dan wel een hybride oplossing te
kiezen (WP5 en WP9 – technische uitwerking). In de mate dat het rechtstreeks uitlezen van een OBU of
registratie-eenheid (RE) niet mogelijk zal zijn (in geval van een “thin client”), lijken dergelijke ex post
controles in elk geval gerechtvaardigd. Ook moet bekeken worden of het verzamelen en samenbrengen
van gegevens vanuit verschillende bronnen niet verder gaat dan wat noodzakelijk is. Verder overleg met
en advies van de Vlaamse Toezichtscommissie kan hier verder uitsluitsel over kunnen bieden.
De doeleinden dienen wel voldoende specifiek te zijn: enkel “handhaving” of “opsporen van fraude” is
niet voldoende, het dient specifieker te zijn. De Gegevensbeschermingsautoriteit stelde bijvoorbeeld
dat: ““aanpak van fraude” wordt soms als zeer vage generieke finaliteit vermeld waarbij niet steeds
duidelijk is wat “fraude” is, welke types en gradaties van fraude men wenst te bestrijden op welke (wettelijke)
basis.”
(zie
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/Big_Data_R
apport_2017.pdf)
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De gegevens in de database mogen dan enkel voor deze vooraf bepaalde en specifieke doeleinden verwerkt worden en niet voor andere doeleinden die later nuttig zouden blijken (risico op “function creep”).
Ook voor data mining analyses moet op voorhand voldoende specifiek bepaald worden welke concrete
controles dit zullen zijn, “andere data mining technieken” is niet voldoende specifiek onder de AVG.
(ii)

Wettelijke regeling

De Gegevensbeschermingsautoriteit stelt dat een goed wetgevend kader belangrijk is voor overheidsdiensten die gebruik maken van big data analyses. Het is aanbevolen om te voorzien in wettelijke regelingen die bepalen hoe en wanneer de overheid het resultaat van data mining en correlaties kan gebruiken
als
juridisch
bewijsmateriaal
(zie
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/Big_Data_R
apport_2017.pdf):
“Hoogstens kan er bij het gebruik van big data analyses en correlaties sprake zijn van een “knipperlicht”
of aanwijzing waaraan de wetgever niet meteen een bewijswaarde (tot bewijs van het tegendeel door de
betrokkene) kan toekennen, maar enkel een indicator die verder dient te worden onderzocht in een individueel en gepersonaliseerd onderzoek mede d.m.v. een tussenkomst door een fysiek persoon. In het
kader van bijvoorbeeld het opsporen van fraude dienen dergelijke analyses enkel om de beperkte middelen zo efficiënt mogelijk (met een zo groot mogelijk resultaat) in te zetten doordat men het onderzoek
kan richten op een groep personen of organisaties waar een hogere kans bestaat om fraude terug te
vinden (i.p.v. dat men bijvoorbeeld ongericht en steekproefsgewijs zou controleren in de algemene populatie), zonder dat daar op het niveau van de data-analyse al noodzakelijk sluitend bewijs zou voor bestaan. De bedoeling is m.a.w. om het zoekvenster te richten en te verkleinen.”
De wetgeving zou dus dit gebruik van big data analyses moeten opleggen (of mogelijk maken) om een
indicatie te geven van een risico van niet-naleving van de wegenheffing, waarbij er aandacht moet worden besteed aan de mogelijke foutenmarge. De bewijswaarde mag enkel toegekend worden indien er
een bijkomende menselijke beoordeling is geweest van de individuele gevallen. Het is aangewezen om
te werken met een PV van vaststellingen met een reactietijd voor de betrokkene, en niet automatisch
een sanctie op te leggen.
(iii)

Anonimisering / pseudonimisering

We begrijpen dat deze doeleinden niet toelaten om te kunnen werken aan de hand van anonieme gegevens, aangezien:
•

Om d.m.v. de ANPR camera’s te kunnen controleren of een gebruiker een rit geregistreerd
heeft, Vlabel voor alle ritten ook de nummerplaat nodig heeft; en

•

Om te kunnen bepalen of verplaatsingen van een voertuig over meerdere dagen één aaneensluitende rit vormen, dient er een unieke “identifier” gekoppeld te worden aan het voertuig die
gedurende meerdere dagen dezelfde blijft. Hier lijkt het ons in elk geval mogelijk om te werken
aan de hand van gepseudonimiseerde gegevens, waarbij een random code wordt toebedeeld
aan een voertuig en deze ook regelmatig wijzigt (al valt het te bekijken hoe dat concreet mogelijk is aangezien een voertuig op elk moment in een “aaneensluitende rit” kan zitten).

Het zal dus in elk geval gaan om persoonsgegevens zodat de AVG ten volle van toepassing is.
Vanuit privacy-oogpunt is het aangewezen om in plaats van te werken met een allesomvattende centrale databank, te opteren voor een centrale “kluis” (kleinere databank) die enkel de echte (direct identificerende) persoonsgegevens bevat. Deze kluis dient zo “gestript” mogelijk te zijn en kan vervolgens fungeren als kloppend hart voor andere toepassingen middels koppelingen met andere databanken/toepassingen. Voor elke koppeling tussen deze kluis en andere toepassingen/databanken dienen
strikte governance-mechanismen ingebouwd te worden.
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(iv)

Proportionaliteit

Een problematisch aspect is of het opzetten van een dergelijke databank proportioneel is met de bovenvermelde doeleinden. Het is strijdig met de privacywetgeving om zoveel mogelijk gegevens uit een
breed scala aan “enforcement equipment” te gaan verzamelen en nadien te bekijken welke gegevens
nuttig zijn voor de doeleinden. Enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden mogen
verzameld worden, en mogen ook niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is (bv. onmiddellijk
wegschrijven van ritgegevens die duidelijk geen “aaneensluitende rit” vormen). M.a.w. ook de bewaartermijnen dienen specifiek bepaald en geïmplementeerd te worden.
Op grond van de privacywetgeving is het niet per definitie verboden voor Vlabel om over al deze gegevens te beschikken, maar dit is niet de meest verkieslijke optie vanuit privacy oogpunt. De International
Working Group on Data Protection in Telecommunications stelde hieromtrent dat het model waarbij één
enkele instantie of instelling die fungeert als controlecentrum alle gegevens over reistijd en positie van
voertuigen verzamelt of ontvangt de minst gunstige oplossing op vlak van privacybescherming voor een
wegenheffingsysteem is, onder meer gelet op de proportionaliteit.507 Er dient met andere worden
nauwkeurig geargumenteerd te worden om welke (technische of andere) redenen de keuze voor dergelijk model noodzakelijk is.
Anderzijds kan het werken met een dergelijke centrale databank of centrale “kluis” de naleving van andere verplichtingen onder de AVG vergemakkelijken, zoals het bewaken van de kwaliteit van de gegevens, het vermijden van distributie en verschillende kopieën van de gegevens, het faciliteren van de
uitoefening van rechten van de betrokkenen, etc.
In het licht van het proportionaliteitsvereiste dient eveneens verzekerd te worden dat men enkel overgaat tot directe identificatie (aan de hand van de nummerplaat of de code) wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat er één van de vooraf bepaalde overtredingen plaatsgevonden heeft (o.m. niet werken
van de registratie-eenheid, fouten in de betaalmethodes, uitzetten van de registratie-eenheid, etc.) en
een handhavend optreden noodzakelijk is. 508

507

International Working Group on Data Protection in Telecommunications, Report and Guidance on Road Pricing (Sofia Memorandum), 13 March 2009,
https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/working-paper/2009/2009-Sofia_Memorandum-en.pdf, p. 4.
508 International Working Group on Data Protection in Telecommunications, Report and Guidance on Road Pricing (Sofia Memorandum), 13 March 2009,
https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/working-paper/2009/2009-Sofia_Memorandum-en.pdf, p. 7.
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7 Aspecten inzake intellectuele eigendom
Aspecten inzake (i) eigendom op de gegevens die onderdeel uitmaken van of gegenereerd worden door
het wegenheffing-systeem en inzake (ii) intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten op alle kennis, objecten, systemen en overige zaken die ten behoeve van de operationele uitvoering en beleid van
de wegenheffing noodzakelijk zijn, dienen contractueel geregeld te worden.
Bij de technische uitwerking dient steeds nagegaan te worden welke intellectuele eigendomsrechten
gebruikt worden, aan wie deze rechten toebehoren en welke entiteiten en partners gebruik dienen te
maken van deze intellectuele eigendom. Vervolgens dienen de nodige contractuele maatregelen getroffen te worden.
We begrijpen dat het Gewest de (intellectuele) eigendom op de gegevens wenst te verkrijgen. Onder de
huidige wetgeving bestaat er geen echt eigendomsrecht op de gegevens, maar het is wel mogelijk om
daar contractueel de nodige afspraken rond te maken (inzake doorgifte van gegevens, verbod op verder
gebruik, etc.). Verder begrijpen we dat het de bedoeling is dat het Vlaamse Gewest een eeuwigdurend
gebruiksrecht heeft op de intellectuele eigendom van alle kennis, objecten, systemen en overige zaken
die ten behoeve van de operationele uitvoering en beleid (ook als het wordt uitbesteed) noodzakelijk
zijn. Hiervoor moeten de nodige contractuele regelingen getroffen worden met de dienstverleners en
andere verwerkers.
Een bijzonder aandachtspunt betreft de beëindiging van de overeenkomst met de geselecteerde dienstverlener. Bij de beëindiging van de overeenkomst met de service provider moet een overdracht gebeuren aan het Gewest, dan wel aan de nieuwe service provider. In dat opzicht dienen de nodige contractuele bepalingen opgenomen te worden omtrent de overdracht van de gebruikersdatabase, intellectuele
eigendom, overgangsregeling voor het gebruik van registratie-eenheden, etc.
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8 Diversen
8.1 Algemeen
In dit hoofdstuk worden een aantal elementen besproken die belangrijk zullen zijn bij het concretiseren
van de wegenheffing, zoals het kader voor handhaving en afdwingbaarheid van de heffing en de vergunbaarheid van de benodigde infrastructuur.

8.2 Handhaving en afdwingbaarheid
Inzake handhaving is één van de meest fundamentele juridische vraagstukken in hoeverre het handhaven van de wegenheffing t.a.v. buitenlandse bestuurders kan worden gehandhaafd.
Vooreerst is het noodzakelijk om de geregistreerde nummerplaten – van voertuigen waarvoor geen
wegenheffing betaald werd – te koppelen aan een persoon en diens contactgegevens te kunnen bekomen.
Ten aanzien van voertuigen met een buitenlandse nummerplaat is het opvragen van deze gegevens
minder evident op dit moment. Er bestaat weliswaar een Europese Richtlijn 2015/413 van 11 maart
2015 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen, op basis waarvan het parket op grond van de nummerplaat identiteitsgegevens kan opvragen. Deze richtlijn is evenwel slechts van toepassing op limitatief opgesomde
verkeersovertredingen en kan te dezen niet toegepast worden.
Met een aantal landen zijn voorts bilaterale verdragen afgesloten maar ook hierin is de wegenheffing
niet noodzakelijk opgenomen. Er moet in elk geval steeds ad hoc worden getoetst of de wegenheffing
daaronder kan vallen.
Ook in belastingzaken is er een algemene, Europese regeling (Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15
februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot
intrekking van Richtlijn 77/799/EEG). Deze richtlijn is van toepassing op elke vorm van belastingen die
door of namens een lidstaat of de territoriale of bestuurlijke onderdelen van een lidstaat, met inbegrip
van de lokale overheden, worden geheven (artikel 2). Hierop zou eventueel een beroep kunnen worden
gedaan, in zoverre de wegenheffing al naar Europees recht zou kwalificeren als een belasting die onder
de toepassing van deze Richtlijn valt. Dit systeem van samenwerking werkt echter niet via een automatische gegevenstoegang. De gevraagde inlichtingen worden door de aangezochte autoriteit zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na de datum van ontvangst van het verzoek verstrekt. Indien de
aangezochte autoriteit evenwel de inlichtingen al in haar bezit heeft, verstrekt zij deze binnen twee
maanden.
Ook de richtlijn 2010/24/EU van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen bevat een
regeling over verzoeken om inlichtingen (artikel 5), maar ook hier geldt dat de Lidstaat moet worden
verzocht om inlichtingen te geven en dat dit geen automatische toegang tot de relevante informatie is.
Dit euvel zal worden verholpen door de nieuw aangenomen EETS-richtlijn, waarin effectief wordt voorzien in een mechanisme van grensoverschrijdende gegevensuitwisseling. Dit geschiedt via een automatische zoekopdracht in een nationale databank van de andere Lidstaat.
Qua toepassingsgebied is dit luik van de EETS-richtlijn niet beperkt tot elektronische systemen. Dit wordt
bevestigd in overweging 5 bij de richtlijn:
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“De grensoverschrijdende handhaving in de Unie van de verplichting om wegentol te betalen is
een aanzienlijk probleem bij alle soorten systemen (op afstand, cordon, of tijd gebaseerde systemen, elektronische of handmatige systemen). Om het probleem van grensoverschrijdende
handhaving bij niet-betaling van wegentol aan te pakken, moeten de bepalingen inzake de
grensoverschrijdende uitwisseling van informatie voor al die systemen gelden.”
De interne kwalificatie van de overtreding die bestaat uit de niet-betaling van wegentol (strafbaar feit of
administratieve overtreding) is overigens niet relevant voor de toepassing van dit luik van de EETSrichtlijn509.
Belangrijke modaliteit van de EETS-richtlijn is wel dat verplicht moet worden gewerkt met één nationaal
contactpunt per lidstaat. Met het oog op de identificatie van het voertuig en van de eigenaar of houder
van een voertuig, waarvoor een niet-betaling van de wegenheffing is vastgesteld, verleent elke lidstaat
enkel aan de nationale contactpunten van de andere lidstaten toegang tot de nationale voertuigregistratiegegevens, met de bevoegdheid om daarover geautomatiseerde zoekopdrachten uit te voeren over
gegevens met betrekking tot voertuigen en gegevens met betrekking tot de eigenaars of houders van
het voertuig.
Er zal dus voor de gehele Belgische staat slechts één entiteit zijn die geautomatiseerde zoekopdrachten
uit kan voeren via EETS. Vermits verschillende gewesten een heffing beogen in te voeren, en ook in het
licht van de kilometerheffing, veronderstelt dit tevens een samenwerkingsakkoord om de bevoegde
entiteit aan te wijzen en/of op te richten. Er moet dan in lijn met de gegevensbeschermingsregelgeving
in een uitwisseling tussen de Vlaamse, bevoegde dienst en het nationale contactpunt voor België worden voorzien.
De EETS-richtlijn bevat ook een specifieke afhandelingsprocedure. De lidstaat op wiens grondgebied een
geval van niet-betaling van wegentol heeft plaatsgevonden, kan beslissen een afhandelingsprocedure
met betrekking tot het geval van niet-betaling van wegentol in te stellen.
In dat geval stelt die lidstaat, overeenkomstig zijn nationaal recht, de eigenaar, de houder van het voertuig of de persoon die anderszins geïdentificeerd is als degene die ervan verdacht wordt de wegentol
niet te hebben betaald, daarvan in kennis. Deze kennisgeving bevat bepaalde informatie, met name de
aard van het geval van niet-betaling van wegentol, de titel van de overtreden nationale wetsartikelen,
het recht van beroep en toegang tot informatie en de geldende sancties voor een dergelijke overtreding,
en in voorkomend geval gegevens betreffende de apparatuur die is gebruikt om vast te stellen dat er
geen wegentol is betaald. Daartoe baseert de lidstaat op wiens grondgebied het geval van niet-betaling
van wegentol heeft plaatsgevonden, de kennisgeving op het model in bijlage II bij de EETS-richtlijn.
Daarnaast vormt, naast het opvragen van identiteitsgegevens, ook het innen van de heffingen of boetes
zelf een belangrijk aspect. De EETS-richtlijn regelt evenwel geen bijzondere procedure van onderlinge
bijstand bij de invordering van de heffing, waardoor de invorderingsperikelen t.a.v. buitenlandse wagens
niet evidenter worden.
Er bestaat een Europees kaderbesluit Geldelijke Sancties 2005/214/JBZ, waarin ook afspraken zijn opgenomen rond de wederzijdse erkenning van geldelijke sancties opgelegd in procedures van administratieve aard voor zover hiertegen beroep openstaat op strafrechtelijk vlak. Dit zal echter niet noodzakelijk
het geval zijn, namelijk indien de sanctionering via bestuurlijke handhaving de voorkeur zou krijgen.
Een beroep op Richtlijn 2010/24/EU van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de
invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen zal
wellicht ook geen soelaas bieden – in zoverre de wegenheffing al naar Europees recht zou kwalificeren
als een belasting die onder de toepassing van deze Richtlijn valt.

509

Zie overweging 6.
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De wegenheffing valt weliswaar onder het toepassingsgebied van deze richtlijn, daar hij van toepassing
is op:
-

schuldvorderingen die voortvloeien uit alle vormen van belastingen en rechten, geheven door of
ten behoeve van een lidstaat of zijn territoriale of staatkundige onderdelen, lokale overheden
daaronder begrepen, dan wel ten behoeve van de Unie;
- administratieve sancties, boetes, heffingen en toeslagen in verband met de schuldvorderingen
waarvoor om wederzijdse bijstand kan worden verzocht, welke opgelegd zijn door de administratieve autoriteiten die bevoegd zijn om de desbetreffende belastingen of rechten te heffen of
om administratieve onderzoeken daarnaar te verrichten, of welke op verzoek van de bovengenoemde administratieve autoriteiten door administratieve of gerechtelijke instanties bevestigd
zijn.
Deze richtlijn is dan weer niet van toepassing op strafrechtelijke sancties die zijn opgelegd op grond van
een strafvordering of andere niet onder de vorige alinea vallende strafrechtelijke sancties.
Deze richtlijn voorziet in een systeem waarbij de aangezochte autoriteit op verzoek van de verzoekende
autoriteit overgaat tot invordering van de schuldvorderingen waarvoor een titel voor het nemen van
executiemaatregelen in de verzoekende lidstaat bestaat. Dit geschiedt op basis van een zogenaamde
uniforme executoriale titel.
Probleem is dat de plicht tot bijstand enkel boven een bepaalde drempel geldt. Een lidstaat is niet verplicht bijstand te verlenen indien het totale bedrag van de onder deze richtlijn vallende vorderingen
waarvoor om bijstand wordt verzocht, minder dan 1 500 EUR bedraagt. Daaronder geldt enkel een mogelijkheid tot bijstand, zonder dat de Richtlijn daartoe zou verplichten.
Aldus lijkt de richtlijn 2010/24/EU ook niet het aangewezen instrument om een makkelijke invordering
van de wegenheffing mogelijk te maken in een grensoverschrijdende context.
Strikt genomen zouden dan de gebruikelijke executiemaatregelen in de betrokken Lidstaat moeten worden nageleefd. Het lijkt niet realistisch om t.a.v. buitenlanders die in gebreke blijven om de wegenheffing te betalen, een gedwongen invordering te realiseren. Minstens zal de kost mogelijks niet opwegen
tegen de opbrengst.
Er zou hieraan kunnen worden geremedieerd door de betrokken personen te onderscheppen van zodra
zij zich (terug) op het Vlaamse wegennet begeven en een onmiddellijke inning op te leggen. Zo wordt
ook in het LEZ-decreet in de mogelijkheid voorzien dat de overheid tot onmiddellijke inning bij overtredingen begaan door personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in België kan overgaan. Er wordt in
dat kader voorgeschreven dat de onmiddellijke betaling gebeurt door middel van een bankkaart of kredietkaart, in contant geld of via overschrijving. Van de onmiddellijke betaling wordt een bewijs bezorgd
aan de betaler. Ook in het kader van de kilometerheffing is een onmiddellijke inning mogelijk. Indien
binnen het systeem van de wegenheffing evenwel een vorm van regularisatie (cfr. werkpakketten 5 en 9
‘Uitwerking technologie en handhaving’: zie ‘5.1 Overwegingen’ – pagina 52-56) zou worden voorzien,
zal de onmiddellijke inning uiteraard niet mogelijk zijn op het moment van de overtreding. In dat geval
zal de onmiddellijke inning enkel mogelijk zijn indien het voertuig zich terug op het Vlaamse wegennet
begeeft.

8.3 Vergunningenstrategie
Het vergunningsplichtig karakter van de voor de wegenheffing noodzakelijke infrastructuur (servicepunten, verkeersborden, handhavingsinfrastructuur, …) is een element dat een belangrijke rol kan spelen bij
de invoering van een wegenheffing. De vereiste van een vergunning impliceert immers een grote administratieve last die veel onzekerheden met zich kan brengen.
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We analyseren hieronder enerzijds of al dan principieel niet een vergunning vereist is en vervolgens wat
desgevallend de mogelijkheid zijn voor een vrijstelling van vergunning, beperking tot een meldingsplicht
en een versnelde doorlooptijd van de vergunningsprocedure.
Om de bouw van de infrastructuur zo min mogelijk te laten afhangen van vergunningen, zal een op maat
gemaakte strategie moeten worden uitgewerkt bij het uitwerken van de concrete wegenheffing.

8.3.1 De vergunningsplicht
Overeenkomstig artikel 4.2.1, 1° VCRO is het optrekken of plaatsen, evenals het afbreken, herbouwen,
verbouwen en uitbreiden van een “constructie” vergunningsplichtig.
Artikel 4.1.1, 3° van de VCRO omschrijft een constructie als: “een gebouw, een bouwwerk, een vaste
inrichting, een verharding, al dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan
de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te
blijven staan of liggen, ook al kan het goed uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed
volledig ondergronds”.
Hieruit volgt dat (nieuwe) servicepunten, verkeersborden en camera’s (minstens voor zover deze via een
paal op de grond steunen en bestemd zijn om te blijven staan) kwalificeren als een constructie in de zin
van artikel 4.1.1, 3° van de VCRO en bijgevolg vergunningsplichtig zijn.
Voorts zijn ook de volgende handelingen vergunningsplichtig en bijgevolg mogelijks relevant voor de
verdere uitwerking van het dossier:
•
•

•

•

het ontbossen van met bomen begroeide oppervlakten (artikel 4.2.1, 2° VCRO);
het vellen van bomen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek
van één meter hebben, en geen deel uitmaken van de oppervlakten, vermeld in 4.2.1, 2° VCRO
(artikel 4.2.1, 3° VCRO);
het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem, onder meer door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt (artikel 4.2.1, 4° VCRO);
de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wijzigen, indien de
Vlaamse Regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft aangemerkt (artikel
4.2.1, 6° VCRO).

8.3.2 Vrijstelling van de vergunningsplicht
Sommige vergunningsplichtige handelingen zijn van de vergunningsplicht vrijgesteld. Voor deze vrijgestelde handelingen hoeft dan bijgevolg geen vergunning te worden bekomen.
Allereerst wijzen wij op de vrijstelling die geldt op openbaar domein voor “gebruikelijke aanhorigheden”
(artikel 10, 5° Vrijstellingsbesluit). Het verslag aan de regering verduidelijkt immers dat: “met de aanhorigheden worden bedoeld verlichtings- en elektriciteitspalen, verkeerssignalisatie, openbare telefooncellen, rustbanken, openbare toiletten, schuilhuisjes ten behoeve van bet openbaar vervoer, onbemande
camera’s en allerlei straatmeubilair. Deze opsomming is niet limitatief. Dit kunnen ook bufferende, afschermende en milderende maatregelen zijn langs wegen en spoorwegen, zoals geluidsbuffermaatregelen (bijvoorbeeld geluidsbermen, geluidsschermen), landschapsinpassing (vb. Landschapsbermen), inrichting in functie van duurzaam waterbeer (vb. insijpelzones, buffergrachten)” (eigen onderlijning).
De camera’s en verkeersborden zijn o.i. onder deze vrijstellingsmogelijkheid onder te brengen (zie
evenwel verder i.v.m. de algemene toepassingsvoorwaarden van het Vrijstellingsbesluit).
Wat betreft de bouw van nieuwe servicepunten (die desgevallend de vorm zouden kunnen aannemen
van een soort verdelingsautomaat) kan er gewezen worden op de vrijstelling voorzien in artikel 8.1, 9°
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van het Vrijstellingsbesluit, die de herinrichting van dienstenzones langs TEN-wegen/snelwegen (al dan
niet omheinde terreinen) van vergunning vrijstelt, in zoverre er geen gebouwen opgericht worden en als
de herinrichting eigen is aan de functie van het terrein.
Voor zover het louter om verdelingsautomaten zou gaan, en geen gebouwen (waarin bijv. personeel
tewerk gesteld zou worden), zijn we van oordeel dat deze constructie onder deze vrijstelling kan vallen.
Indien het servicepunt buiten de herinrichting van dienstenzones langs TEN-wegen/snelwegen valt,
geldt deze vrijstelling niet.
Opdat men het Vrijstellingsbesluit kan toepassen, moet evenwel aan enkele algemene voorwaarden zijn
voldaan. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, moet men alsnog een omgevingsvergunning verkrijgen.
Aangezien wij thans nog niet beschikken over de concrete inplantingsplaats van de constructies, valt dit
op heden nog niet te beoordelen.
De voorwaarden zijn, samengevat, de volgende:
1° de vrijstelling doet geen afbreuk aan andere regelgeving (in het bijzonder de regelgeving inzake onroerend erfgoed en de regelgeving inzake archeologie);
2° de vrijgestelde handelingen mogen niet strijdig zijn met:
o de voorschriften van (gewestelijke, provinciale of gemeentelijke) stedenbouwkundige verordeningen;
o de uitdrukkelijke voorwaarden van omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen;
o de voorschriften van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg en bepaalde minder dan vijftien jaar oude verkavelingsvergunningen
/ omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden;
3° voor de handelingen mag geen milieueffectenrapport (project-MER), een passende beoordeling of een mobiliteitsstudie moet worden opgemaakt. In rechtspraak en rechtsleer is nog
niet uitgeklaard of dit betrekking heeft op de handeling op zich, dan wel het volledige project. Dit zal in concreto te onderzoeken zijn;
4° de bepalingen van dit besluit zijn niet van toepassing op handelingen gelegen in bepaalde
stroken of zones langs waterlopen en grachten (tenzij de beheerder ervan de werken uitvoert) of in oeverzones.

8.3.3 Meldingsplichtige handelingen
Voor een beperkt aantal vergunningsplichtige handelingen, die niet vrijgesteld zijn, volstaat een loutere
melding. Voor deze handelingen hoeft m.a.w. geen volledige vergunningsprocedure worden doorlopen.
Zo volstaat bijv. een melding voor handelingen met stabiliteitswerken die uitgevoerd worden binnen in
hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen, voor zover er geen vergunningsplichtige functiewijziging worden doorgevoerd en voor zover het aantal woongelegenheden ongewijzigd blijft. Net
zoals bij het Vrijstellingsbesluit gelden ook hier gelijkaardige algemene voorwaarden.
Of er kan volstaan met een melding zal opnieuw afhangen van de concrete invulling van het project.

8.3.4 Eventuele tijdswinst in de omgevingsvergunningsprocedure (in geval geen vrijstellingen zouden gelden of melding zou volstaan)
Hoe lang de omgevingsvergunningsprocedure zal duren, hangt onder meer af van het bevoegde vergunningverlenende bestuur. Tegen de omgevingsvergunningen verleend door de gemeente of de provincie
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staat immers een administratief beroep open, daar waar voor Vlaamse projecten geen administratief
beroep open staat. Voor Vlaamse projecten (opgenomen in een gesloten lijst) is dus maar één administratieve aanleg te doorlopen om tot een uitvoerbare omgevingsvergunning te komen, wat de te doorlopen termijn aanzienlijk kan verkorten.
Op het eerste gezicht is er slechts 1 bepaling van de Vlaamse lijst mogelijks van toepassing, nl. de volgende rubriek in bijlage I van het besluit van de Vlaamse regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten van 13 februari 2015: “aanvragen door of in opdracht van publiekrechtelijke rechtspersonen met betrekking tot autosnelwegen en gewestwegen, met inbegrip van bruggen over en tunnels
onder die wegen, met uitzondering van:
a) aanvragen die louter strekken tot het vellen van bomen langs die wegen;
b) aanvragen die louter betrekking hebben op dienstenzones langs autosnelwegen” (eigen onderlijning).
Voor zover de omgevingsvergunningsaanvraag dus louter betrekking zou hebben op dienstenzones (bijv.
omdat enkel vergunningsplichtige constructies binnen dienstenzones worden aangevraagd), zal deze
rubriek niet gelden.
Aldus is bijkomend nog te wijzen op artikel 15 § 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet dat stelt dat:
[v]oor de kennisneming van en de beslissing over een vergunningsaanvraag voor een project of voor de
verandering van een project, waarvoor overeenkomstig paragrafen 1, 2, 4 of 5 het college van burgemeester en schepenen dan wel de deputatie bevoegd is, […] evenwel de Vlaamse Regering bevoegd [is]
als het project of het project na verandering gelegen is op het grondgebied van twee of meer provincies”
(eigen onderlijning).
Als zou blijken dat niet alle handelingen onder de vrijstellingsplicht vallen, is het o.i. de moeite waard
om te onderzoeken of alle vergunningsplichtige handelingen niet beter samen worden beschouwd en
aangevraagd als één project. Vermits zij dan allicht op meerdere provincies zouden liggen, kan worden
geargumenteerd dat sprake is van een Vlaams project. Daarvoor is eerst zicht te krijgen op de concrete
invulling van het project.
De omgevingsvergunningsprocedure voor Vlaamse projecten komt samengevat neer op:
x = indienen omgevingsvergunningsaanvraag;
x + 30 dagen = beslissing over de ontvankelijkheid-en volledigheid van de omgevingsvergunning;
x + 30 dagen + 105/120 dagen = beslissing over de omgevingsvergunning (termijn afhankelijk
van de vraag of het advies van de omgevingsvergunningscommissie vereist is. Ook dit kunnen
wij slechts nagaan op basis van concrete gegevens).
Deze vergunningstermijn kan in bepaalde gevallen eenmalig met 60 dagen verlengd worden (bijv. als er
werken zijn voorzien die de bevoegdheid van de gemeenteraad raken).
•
•
•

8.4 Contractueel kader met de PSP510
In het algemeen geldt als principe de contractsvrijheid, maar er valt te wijzen op enkele elementen
waarmee rekening dient te gehouden te worden, met name in het licht van de EETS-regelgeving.
Het is vandaag duidelijk dat voor de universele dienstverlening, nl. ten aanzien van gebruikers die geen
toegang hebben tot andere EETS-aanbieders, zal worden gezocht naar een Preferred service provider.
De wijze waarop die zal worden aangesteld is nog niet duidelijk.

510

Zie ter zake ook de analyse opgenomen in werkpakket 3 ‘Marktmodel’ (zie ‘4.3.1 – Preferred Service Provider’ – pagina 66-74).
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Onder de EETS-richtlijn zijn de Lidstaten verplicht om de markt open te stellen voor alle EETSaanbieders, voor zover ze geregistreerd zijn in een Lidstaat. De EETS-richtlijn garandeert de vrije keuze
van de weggebruiker ten aanzien van de verscheidene service providers.
Tegelijkertijd erkent de EETS-richtlijn de noodzaak om zelf een hoofdaanbieder aan te zoeken (via een
marktbevraging).
Algemeen geldt een verplichting tot gelijke behandeling tussen alle EETS-aanbieders, ook de hoofdaanbieder.
O.i. verzet de EETS-richtlijn zich niet tegen een bijzondere behandeling en een bijzonder financieringsmechanisme ten aanzien van de preferred service provider, in zoverre deze verband houdt met de bijzondere aard van de op de hoofdaanbieder rustende verplichten.
Zo wordt bijvoorbeeld in de EETS-richtlijn gepreciseerd dat het bedrag van de vergoeding van EETSaanbieders kan verschillen van dat van de vergoeding van de hoofddienstaanbieder, mits dit wordt gerechtvaardigd door:
a) de kosten in verband met specifieke eisen en verplichtingen die de hoofddienstaanbieder heeft en de
EETS-aanbieders niet; en
b) de noodzaak om van de vergoeding van EETS-aanbieders de vaste kosten af te trekken die door de
tolheffer worden opgelegd op grond van de kosten die de tolheffer maakt door in zijn tolgebied een
EETS-conform systeem beschikbaar te stellen, te bedienen en te onderhouden, met inbegrip van de
accreditatiekosten, wanneer die kosten niet in het tolgeld zijn opgenomen.
Deze eisen kunnen worden opgelegd bij decreet of kunnen worden opgenomen in een overeenkomst
met de gekozen inschrijver. Bij de vraag welke eisen worden opgenomen in het decreet of worden overgelaten aan de overeenkomsten, zal ook van belang zijn in hoeverre een onderhandelingsruimte wordt
gelaten.
De burger treedt in een contractuele verhouding met de PSP. De burger zal de PSP contractueel aansprakelijk kunnen stellen, indien de door hem ter beschikking gestelde apparatuur niet werkt.
De inhoud van die verhouding wordt vastgesteld in een geschreven en ondertekende overeenkomst
en/of in de algemene voorwaarden van de PSP. Deze inhoud kan verder worden omkaderd door de
dwingende bepalingen die door het Vlaamse Gewest (in regelgeving) worden vastgelegd. De minimumvereisten voor de inhoud van de overeenkomsten met de gebruikers kunnen (naar analogie met het
systeem van de vrachtwagens) bij decreet worden bepaald. Indien deze voorwaarden een bepaalde
graad van detail hebben, kunnen ze ook in een Besluit van de Vlaamse regering worden geregeld. Dit is
het best om de universele en gelijke toepassing van de minimumvereisten te waarborgen. Er zou dan
ook kunnen worden bepaald dat deze minimumvoorwaarden rechtstreeks doorwerken in de verhouding
tussen PSP en gebruiker, indien ze per hypothese niet worden opgenomen in de overeenkomsten/algemene voorwaarden van de PSP. Deze bij decreet of bij besluit bepaalde randvoorwaarden geven dan mee de contractuele verhouding tussen de gebruiker en de PSP vorm. Er kan eventueel ook
worden bepaald dat de verplichtingen die de PSP op zich neemt in het kader van de overheidsopdracht/concessie een derdenbeding zijn, waarop de gebruiker zich kan beroepen in de verhouding met
de PSP.
Naar analogie met de singleserviceprovider bij de kilometerheffing511 is het aan te bevelen dat deze PSP
enkel wordt vergoed door het Vlaamse Gewest. De vraag rijst immers wat zou verantwoorden dat dit
511

Artikel 6 van het Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de invoering van de kilometerheffing en de stopzetting van de heffing van het eurovignet bepaalt: “De dienstverleningsovereenkomst moet minimaal de volgende diensten, die
de dienstverlener aan de houder van het voertuig verstrekt, omvatten: (…)
6° de periodieke verzending, zo mogelijk op elektronische wijze, van de factuur van de bedragen die door de houder van het voertuig voor die
periode zijn verschuldigd waarbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen:
a) het totaalbedrag van de kilometerheffing;
b) in voorkomend geval, de kosten van de diensten van de dienstverlener;
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wél wordt toegestaan aan de singleserviceprovider voor de wegenheffing dat hij wel bijkomende vergoedingen aan de gebruiker van vragen voor zijn eigenlijke dienstverlening.
Ook vanuit de (toekomstige tekst van de) EETS-richtlijn is overigens niet duidelijk of een vergoeding van
de gebruikers al dan niet is toegestaan. Een nieuwe bepaling, het artikel 7 van de EETS-richtlijn schrijft
voor:
“1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat EETS-aanbieders recht hebben om
door de tolheffer te worden vergoed.
2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat de methode voor het bepalen van de
vergoeding van de EETS-aanbieders transparant, niet-discriminerend en identiek is voor alle EETS-aanbieders die voor een bepaald EETS-gebied zijn geaccrediteerd. Zij nemen de
nodige maatregelen opdat deze methode wordt bekendgemaakt als onderdeel van de
commerciële voorwaarden in de EETS-gebiedsverklaring.
3. De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat, in EETS-gebieden met een hoofddienstaanbieder, de methode voor het berekenen van de vergoeding van EETS-aanbieders
dezelfde structuur heeft als voor de vergoeding van vergelijkbare diensten die worden verleend door de hoofddienstaanbieder. Het bedrag van de vergoeding van EETS-aanbieders
kan verschillen van dat van de vergoeding van de hoofddienstaanbieder, mits dit wordt
gerechtvaardigd door:
a) de kosten in verband met specifieke eisen en verplichtingen die de hoofddienstaanbieder heeft en de EETS-aanbieders niet; en
b) de noodzaak om van de vergoeding van EETS-aanbieders de vaste kosten af te trekken
die door de tolheffer worden opgelegd op grond van de kosten die de tolheffer maakt door
in zijn tolgebied een EETS-conform systeem beschikbaar te stellen, te bedienen en te onderhouden, met inbegrip van de accreditatiekosten, wanneer die kosten niet in het tolgeld
zijn opgenomen.”
Uit deze bepaling zou eventueel kunnen worden afgeleid dat het aan de tolheffer is om de EETSaanbieders te vergoeden en dus impliciet dat niet aan de weggebruiker kan worden gevraagd om te
betalen voor de diensten van de EETS-aanbieders. Aangezien de EETS-aanbieders aldus een uitdrukkelijk
recht op vergoeding vanwege de tolheffer hebben, zou kunnen verdedigd worden dat zij geen grond tot
vergoeding meer kunnen inroepen ten aanzien van de gebruikers, met name voor de diensten waarvoor
de EETS-richtlijn reeds een recht op vergoeding door de tolheffer voorziet. De EETS-richtlijn is evenwel
niet duidelijk op dit punt.
Verder rijst de vraag op welke wijze de juridische verhouding met de EETS-aanbieders wordt gestructureerd.

c) in voorkomend geval, het saldo na aftrek van de met gegarandeerde betaalmiddelen betaalde bedragen.”
In de memorie van toelichting bij dit decreet (p.10) wordt benadrukt dat geen bijkomende vergoeding voor de dienstverlening in het kader van
de eigenlijke wegenheffing kan worden gevraagd:“De mogelijkheid van de dienstverlener om kosten te factureren zoals vermeld in punt 6°,
sub b), is beperkt. Immers, alle kosten van de dienstverlener (zowel aan de tolheffende instanties als aan de weggebruiker) voor het verlenen
van de diensten die gevat worden onder de DBFMO-overeenkomst worden in diezelfde overeenkomst vergoed aan de hand van een beschikbaarheidsvergoeding. De dienstverlener kan deze kosten dus niet aan de houder van het voertuig factureren. Punt 6°, b), heeft louter betrekking op optionele aanvullende diensten die in onderlinge overeenstemming in het dienstverleningscontract tussen de dienstverlener en de
houder van het voertuig zouden zijn opgenomen en die buiten de scope van de kilometerheffing ‘an sich’ vallen. Zo valt bijvoorbeeld te denken aan track&trace-diensten en personeels- en werktijdenregistratie, voor zover de dienstverlener deze beschikbaar zou stellen. Verder moet de
dienstverlener gratis een elektronisch betaaldocument ter beschikking stellen aan de weggebruiker, maar kan hij een kost aanrekenen als de
weggebruiker om een papieren versie van dat document verzoekt”.
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De sleutel van het systeem is de registratie van de EETS-aanbieders bij een Lidstaat volgens een door de
Lidstaat bepaalde procedure.
De Lidstaat verleent de registratie aan op zijn grondgebied gevestigde entiteiten die om registratie verzoeken en kunnen aantonen dat zij:
a) in het bezit zijn van een EN ISO 9001-certificaat of gelijkwaardige erkenning;
b) over de nodige technische apparatuur beschikken en in het bezit zijn van de EG-verklaring of certificaat van conformiteit van de interoperabiliteitsonderdelen;
c) bekwaam zijn om elektronische toldiensten te verstrekken of bekwaam zijn op andere relevante gebieden;
d) over de nodige financiële draagkracht beschikken;
e) een alomvattend risicobeheersplan handhaven dat minstens om de twee jaar aan een controle moet
worden onderworpen; en
f) betrouwbaar zijn
EETS-aanbieders moeten vervolgens op het grondgebied van ten minste vier lidstaten alle EETSgebieden operabel zijn.
De EETS-aanbieder moet uiteraard boordapparatuur verschaffen die voldoet aan de eisen van de EETSrichtlijn. De apparatuur die EETS-aanbieder gebruiken moet voldoen aan technologische vereisten opgesteld door de Commissie en normalisatie-instellingen. Dit betekent dat de apparatuur gecertificeerd is
en niet ongeldig is verklaard door de betrokken Lidstaat. Er wordt in dat verband een lijst bijgehouden
van ongeldig verklaard apparatuur.
De EETS-richtlijn regelt tevens belangrijke aspecten van de verhouding tussen de tolheffer, de EETSaanbieder en de EETS-klant.
Tolheffer – EETS-aanbieder
- Niet discriminerende toegang aan elke EETS-aanbieder die EETS wil aanbieden in een of meer
EETS-gebieden (artikel 6, derde lid)
-

Vergoeding (artikel 7): de methode voor het bepalen van de vergoeding van de EETS-aanbieders
transparant, niet-discriminerend en identiek is voor alle EETS-aanbieders die voor een bepaald
EETS-gebied zijn geaccrediteerd. De Lidstaten moeten de nodige maatregelen nemen opdat deze methode wordt bekendgemaakt als onderdeel van de commerciële voorwaarden in de EETSgebiedsverklaring.

Het bedrag van de vergoeding van EETS-aanbieders kan verschillen van dat van de vergoeding
van de hoofddienstaanbieder, mits dit wordt gerechtvaardigd door:
a) de kosten in verband met specifieke eisen en verplichtingen die de hoofddienstaanbieder
heeft en de EETS-aanbieders niet; en
b) de noodzaak om van de vergoeding van EETS-aanbieders de vaste kosten af te trekken die
door de tolheffer worden opgelegd op grond van de kosten die de tolheffer maakt door in zijn
tolgebied een EETS-conform systeem beschikbaar te stellen, te bedienen en te onderhouden,
met inbegrip van de accreditatiekosten, wanneer die kosten niet in het tolgeld zijn opgenomen.
Indien twee of meer soorten boordapparatuur worden geïnstalleerd of worden meegenomen aan boord
van een voertuig, is het de verantwoordelijkheid van de EETS-gebruiker de relevante boordapparatuur
voor een specifiek EETS-gebied te gebruiken of te activeren.
Er is een verplichte bemiddeling door een van de tolheffer en toldienstaanbieder onafhankelijke instantie, die minimaal controleert:
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-

Of de contractsvoorwaarden met EETS-aanbieders niet discriminerend zijn;
Of de vergoedingen correct zijn

De lidstaten kunnen van toldienstaanbieders, met inbegrip van EETS-aanbieders, verlangen dat zij op
verzoek van de autoriteiten van de lidstaten verkeersgegevens van hun klanten verstrekken, met inachtneming van de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften. Dergelijke gegevens worden door
de lidstaten alleen gebruikt ten behoeve van verkeersbeleid en ter verbetering van het verkeersbeheer,
en worden niet gebruikt om de klanten te identificeren (artikel 14, tweede lid).
Tolheffer – EETS-klant
EETS-gebruikers kunnen zich op de EETS abonneren via om het even welke EETS-aanbieder, ongeacht
hun nationaliteit, lidstaat van verblijf of lidstaat waar hun voertuig is ingeschreven.
De betaling van tolgeld door de EETS-gebruiker aan zijn EETS-aanbieder geldt als voldoening van de betalingsverplichtingen van de EETS-gebruiker ten aanzien van de betrokken tolheffer.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat de interactie van EETS-gebruikers met tolheffers als
onderdeel van EETS wordt beperkt tot het factureringsproces en tot handhavingsprocessen.
Lidstaat – tolheffer
De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat juridische entiteiten die toldiensten aanbieden, een
financiële administratie bijhouden waarin een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen de
kosten en inkomsten in verband met het verlenen van toldiensten en de kosten en inkomsten in verband met andere activiteiten. De informatie over de kosten en inkomsten in verband met het verlenen
van toldiensten wordt op verzoek verstrekt aan de betrokken bemiddelende of rechterlijke instantie. De
lidstaten nemen ook de nodige maatregelen opdat kruissubsidies tussen activiteiten die worden verricht
in de hoedanigheid van toldienstaanbieder en andere activiteiten niet toegestaan zijn.

8.5 Secundair systeem
Aan een secundair systeem blijken zowel voor- als nadelen verbonden te zijn. Uit het informeel verkennend overleg is gebleken dat de Europese Commissie in ieder geval voorstander is van een secundair
systeem, dit lijkt hen effectief noodzakelijk voor bepaalde doelgroepen.
Als het Vlaamse Gewest geen Service Provider zou aanzoeken om het secundair systeem te exploiteren
en er wordt rechtstreeks aan het Vlaamse Gewest betaald, lijkt het te gaan om een directe relatie tussen
het Vlaamse Gewest en de gebruiker, waarvan men doorgaans aanneemt dat deze niet van contractuele
aard is. Indien dit wordt toevertrouwd aan de PSP (of een andere Service Provider) en die stort de gelden door aan het Vlaamse Gewest, zou kunnen worden beargumenteerd dat naar analogie met het primair systeem een contractuele band tussen de PSP (of een andere Service Provider) en de gebruiker tot
stand komt. Dit staat los van de vraag of er een account moet worden gemaakt of een formele overeenkomst moet worden ondertekend. De inhoud van de contractuele band in het secundair systeem zal
evident wel anders zijn dan met de Service Providers in het primaire systeem, gezien het occasionele
karakter ervan.
Op juridisch vlak is alvast te wijzen op de volgende aandachtspunten:
•

512

Het voorstel tot wijziging van de Tolrichtlijn stipuleert512 dat (vanaf een nader te bepalen datum)
de lidstaten geen gebruiksrechten voor lichte voertuigen mogen invoeren (reeds bestaande gebruiksrechten moeten worden uitgefaseerd tegen een nog nader te bepalen datum, voorlopig

Artikel 7.7 voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.
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•

vastgesteld op 31 december 2027) (zie ook onderdeel 4.1.1). Dit geldt wel enkel voor wegen die
behoren tot het TEN-netwerk en gelijkgestelde wegen, maar een vignet voor enkel de andere
wegen lijkt weinig nuttig.
De huidige Tolrichtlijn513 bepaalt, en dit blijft ook zo in het voorstel tot wijziging van de Tolrichtlijn514, dat voor het gebruik van een en hetzelfde traject niet aan een voertuigcategorie zowel
tolgelden als gebruiksrechten mogen worden opgelegd. Het is niet duidelijk of dit verhindert dat
een (afstandsgebonden) tolrecht als primair systeem wordt gecombineerd met een (tijdsgebonden) gebruiksrecht als secundair systeem, maar dit valt niet uit te sluiten.

Om die twee redenen lijkt het dat het secundair systeem in ieder geval niet de vorm kan aannemen van
een (tijdsgebonden) gebruiksrecht, hetgeen één van de meest voor de hand liggende en rechtlijnige
vormen van een secundair systeem betreft. Een vignet/tijdsgebonden (secundair) systeem draagt ook
niet de voorkeur van de Europese Commissie weg, ze zijn voorstander van een afstandsgebonden (secundair) systeem.
Het afstandsgebonden secundair systeem kan zowel de vorm aannemen van een ‘routeticket’ als een
ticket dat toelaat om x kilometer te rijden. Ook bij deze systemen rijzen enkele aandachtspunten:
•

•

Bij een routeticket zal een (technische) oplossing uitgedacht moet worden om (beperkte) afwijkingen van de vooraf opgegeven (en betaalde) route te verwerken. Een gebruiker die verplicht
moet rondrijden door een wegversperring of andere niet te voorziene gebeurtenissen, zou hiervoor immers niet gesanctioneerd mogen worden. Terwijl iemand die bijvoorbeeld zijn bestemming wijzigt, wel gesanctioneerd moet kunnen worden.
Tevens dient erover gewaakt te worden dat gebruikers van het secundair systeem niet (zonder
verantwoording) ongelijk behandeld worden doordat zij steeds het hoogste tarief moeten betalen (omdat het systeem met een routeticket niet toelaat om het tijdstip te bepalen waarop de
route zal afgelegd worden).
Bij een ticket dat toelaat een welbepaald aantal kilometers te rijden, zal het toegelaten aantal
kilometers onmogelijk terdege gehandhaafd kan worden.
Er bestaat tevens een risico op herkwalificatie tot de facto (verboden) tijdsgebonden gebruiksrechtindien het ticket slechts een welbepaalde periode geldig is. Hoewel de Europese Commissie tijdens het informeel verkennend overleg geen bezwaar formuleerde tegen een dergelijk afstandsggebonden secundair systeem waarbij het aantal kilometers binnen een welbepaalde periode dient gebruikt te worden, is het risico op herkwalificatie niet uit te sluiten. Dit is met name
het geval indien de concrete uitwerking van het secundair systeem beschouwd wordt als een
omzeiling van het verbod op een tijdsgebonden gebruiksrecht.

Hoe dan ook is erop te wijzen dat in het licht van het gelijkheidsbeginsel moet worden gewaakt over de
hoogte van de tarieven in het secundair systeem, namelijk dat het verschil tussen de tarieven in het
primair systeem en in het secundair systeem niet te groot is (het kilometertarief onder het secundair
systeem mag slechts beperkt (tijdens het informeel overleg met de Europese Commissie was sprake van
13%) duurder zijn dan het kilometertarief onder het primair systeem), minstens dat voor dit verschil een
objectieve verantwoording bestaat. Het valt a priori immers niet is in te zien hoe een wagen die gebruik
maakt van het secundair systeem meer kosten zou veroorzaken aan de infrastructuur of meer congestie
zou veroorzaken dan een bestuurder die gebruik maakt van het primair systeem.
Een zekere meerprijs is mogelijk, maar deze moet in verhouding staan met de administratieve kosten en
het gemiddelde infrastructuurgebruik. Dit geldt des te meer omdat bij dit secundair systeem het risico
op een schending van de principes van vrij verkeer en discriminatie van niet-ingezeten groter is. Dit systeem zal immers vermoedelijk vooral door niet-ingezeten en occasionele gebruikers gebruikt worden.
Dit risico is weliswaar beperkter indien niet-ingezetenen de keuze hebben tussen het primair en het
513
514

Artikel 7.2 Tolrichtlijn.
Artikel 7.3 voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.

Uitrol van een systeem van wegenheffing: juridisch-fiscale analyse (OIWP7)
Pagina 161 van 185

secundair systeem. Dit vereist niettemin een werkelijke keuze in het licht van het beperkte gebruik door
niet-ingezetenen. Indien het primair systeem in de praktijk zeer moeilijk werkbaar zou zijn voor nietingezetenen (vb. moeilijkheden om een leen-RE te bekomen, (taal)beperkingen voor app op smartphone
etc.) waardoor deze de facto het secundair systeem zullen gebruiken, beperkt de keuzemogelijkheid
voor niet-ingezetenen dit risico niet.515
In het verleden werd er om die reden op het Unieniveau al gediscussieerd over de tarieven van wegenvignetten, die voor korte gebruiksduur relatief gezien duurder waren dan de vignetten met een langere
looptijd. Hier reeds onder meer de vraag of dit verschil geen belemmering van het vrij verkeer was.
Dit heeft voor de zware vrachtvoertuigen onder meer geleid tot uitdrukkelijke bepalingen in de huidige
tekst van de Tolrichtijn (zie artikel 7 bis, lid 1): de gebruiksrechten zijn evenredig met de duur van het
gebruik van de infrastructuurvoorzieningen, zonder de in bijlage II vermelde waarden te overschrijden,
en moeten geldig zijn voor de duur van een dag, week, maand of jaar. Het maandtarief, het weektarief
en het dagtarief bedraagt niet meer dan respectievelijk 10 %, 5 % en 2 % van het jaartarief.
Tevens heeft de Europese Commissie een mededeling uitgevaardigd die deze redenering doortrekt (Mededeling over de toepassing van nationale heffingen voor het gebruik van wegeninfrastructuur die worden opgelegd aan lichte particuliere voertuigen, COM(2012) 199 final). De Europese Commissie heeft
reeds opmerkingen gemaakt bij systemen voor gebruiksrechten (de ‘vignetsystemen’) voor lichte voertuigen waarbij vignetten van korte duurtijd relatief gezien duurder zijn dan vignetten van lange duurtijd.
De meerprijs (t.o.v. een vignet voor lange termijn) mag in zulk geval niet disproportioneel zijn: een proportionele meerprijs omwille van de administratieve meerkost en het verschil in gemiddeld infrastructuurgebruik van de verschillende types is toegelaten, maar binnen bepaalde grenzen. Een disproportioneel grote bijdrage van occasionele gebruikers zou ook in strijd zijn met het principe ‘de gebruiker betaalt’. De bijdrage is dan immers relatief beduidend groter dan het gebruik.
Bij dit alles zal tot slot ook rekening gehouden moeten worden met het arrest van het Hof van Justitie
d.d. 18 juni 2019 inzake de Duitse ‘Infrastrukturabgabe’. De essentie van dat arrest luidt dat de economische last van een heffing niet zo goed als volledig bij buitenlandse bestuurders mag gelegd worden.
Het is verder te analyseren of het secundair systeem, afhankelijk de wijze waarop het concreet uitgewerkt zal worden, de toets aan dit principe kan doorstaan.
De vraag is ook gerezen of een secundair systeem niet noodzakelijk is om redenen van privacy en gegevensbescherming (cfr. optie om te kiezen voor een minder intrusief systeem). Dienaangaande werd
hiervoor (zie onderdeel 6.2.4) reeds opgemerkt dat een secundair systeem (als minder privacyintrusieve optie), niet volstaat om te kunnen spreken van een daadwerkelijke keuze en dus een vrije
toestemming. De vrije keuze dient namelijk betrekking te hebben op het al dan niet verwerken van de
persoonsgegevens, niet op de wijze waarop dit gebeurt.
Daarnaast zou een secundair systeem desgevallend kunnen helpen om de andere gewesten te overtuigen om de Vlaamse wegenheffing te aanvaarden (met daar door hierover een samenwerkingsakkoord af
te sluiten). In zoverre evenwel ervan kan worden uitgegaan dat Europa niet verbiedt om in één lidstaat
meerdere systemen van wegenheffing in te voeren (zie onderdeel 3.4) en indien zou blijken dat dit geen
schending van het vrij verkeer inhoudt (af te toetsen in functie van de modaliteiten van het primair systeem), bestaat er juridisch geen verbod voor een Vlaamse wegenheffing die louter met een primair systeem zou werken. Overigens verhindert het hiervoor besproken verbod uit het voorstel tot wijziging van
de Tolrichtlijn om een wegenvignet in te voeren (op wegen die behoren tot het TEN-netwerk en gelijkgestelde wegen) ook het beoogde Waalse wegenvignet (of minstens zou het na enkele jaren al terug
afgevoerd moeten worden).

515

Zie Europese Commissie, Mededeling over de toepassing van nationale heffingen voor het gebruik van wegeninfrastructuur die worden
opgelegd aan lichte particuliere voertuigen, COM(2012) 199 final, p. 4.
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Het secundair systeem dient nog afgetoetst te worden aan het arrest van het Hof van Justitie van
18.9.2019 m.b.t. het Duitse wegenvignet voor personenwagens.
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9 Uitgebreide samenvatting
9.1 Europeesrechtelijke omgeving
9.1.1 Conformiteit met de Europese Tolrichtlijn, EETS-Richtlijn en EETS-beschikking (in het
licht van de voorliggende voorstellen tot wijziging)
Zowel m.b.t. de Tolrichtlijn516 als de EETS-Richtlijn517 en de EETS-beschikking518 liggen op dit moment op
Europees niveau voorstellen tot wijziging voor519. De voorgestelde wijzigingen hebben een wezenlijke
impact voor onze juridische analyse (zoals hieronder zal blijken).
De laatste stand van zaken m.b.t. de Tolrichtlijn is dat het oorspronkelijk voorstel van de Europese
Commissie verder besproken wordt en dat het voorzitterschap van de Europese Raad een compromisvoorstel heeft gedaan (cfr. voortgangsverslag d.d. 17 mei 2019520 en laatste tekstontwerp d.d. 6 juni
2019521). Wij hebben inmiddels begrepen dat de besprekingen begin juli zouden worden verder gezet
onder Fins voorzitterschap. Er wordt gemikt op een algemene benadering tegen de Transportraad van 2
december 2019.
De laatste stand van zaken m.b.t. de EETS-richtlijn is dat de nieuwe 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 op 29 maart 2019 gepubliceerd is in het Publicatieblad van de Europese Unie522. Ze is 20 dagen na de bekendmaking in werking getreden, en de maatregelen worden 30 maanden nadien van kracht. Wij begrijpen verder dat in de plaats van de EETSbeschikking gewerkt zou worden met zowel een ‘implementing act’ als een ‘delegated act’, maar beide
teksten bevinden zich nog in de ontwerpfase.
(i)

Tolrichtlijn

De Tolrichtlijn is op heden enkel van toepassing op voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer over
de weg van goederen en waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht meer dan 3,5 ton bedraagt.
Het onderzoek naar de wegenheffing heeft betrekking op alle voertuigen die op heden geen kilometerheffing betalen. Voor een groot deel van de voertuigen die aan de wegenheffing onderworpen zullen
worden, dient op heden geen rekening te worden gehouden met de (huidige) Tolrichtlijn. Dit is enkel

516

Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van
bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen.
517
Richtlijn 2004/52/EG ( 1 ) van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de interoperabiliteit van elektronische
tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap.
518 Beschikking van de Commissie van 6 oktober 2009 tot definiëring van de Europese elektronische tolheffingsdienst en de bijbehorende technische onderdelen.
519
Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (COM(2017) 275). Voor de volledigheid valt ook nog
te wijzen op een meer beperkt voorstel dat ook voorligt en betrekking heeft op de belastingen voor zware vrachtvoertuigen: Voorstel voor een
Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, wat betreft de bepalingen inzake belastingen op voertuigen (COM(2017) 276).
Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen
voor het wegverkeer en ter vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de
Unie (herschikking) (COM(2017) 280).
Commission Decision of XXX amending Decision 2009/750/EC on the definition of the European Electronic Toll service and its technical elements. (CMTD(2017/0715) (enkel in Engelstalige versie beschikbaar). Een verzoek om kopie van dit document te ontvangen, werd geweigerd.
520
521
522

Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9331_2019_INIT&from=EN
Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9874_2019_INIT&from=EN
Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0520&from=EN
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anders voor de voertuigen die wel onder het toepassingsgebied van de Tolrichtlijn vallen, maar die een
vrijstelling523 genieten op het niveau van de kilometerheffing.
Om te vermijden dat – binnen het systeem van de wegenheffing – met de Tolrichtlijn rekening gehouden dient te worden, is een eerste optie om deze vrijgestelde voertuigen alsnog aan de kilometerheffing
te onderwerpen of ze vrijgesteld te laten onder de kilometerheffing en een tweede optie is om de vrijstelling voor deze voertuigen duidelijkheidshalve door te trekken naar de wegenheffing (al rijst wel de
vraag of een vrijstelling überhaupt noodzakelijk is binnen het stelsel van de wegenheffing, voor zover
deze voertuigen toch niet onder het generieke toepassingsgebied van de wegenheffing zouden vallen).
Vanzelfsprekend dient wel reeds voor alle voertuigen rekening gehouden te worden met algemene (Europeesrechtelijke) principes – die de Tolrichtlijn overstijgen – zoals het vrij verkeer van personen en
diensten, de gelijke behandeling / het verbod van discriminatie en het verbod op staatssteun. Deze elementen komen hieronder evenwel als afzonderlijke onderzoeksvragen aan bod.
Overeenkomstig het voorstel tot wijziging van de Tolrichtlijn, zou de richtlijn in de toekomst van toepassing zijn op alle voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van personen of goederen over de weg,
wat dus een belangrijke wijziging van het toepassingsgebied is.
Krachtens het negende lid van artikel 7 van het voorstel gewijzigde Tolrichtlijn moeten vanaf 1 januari
2020 (al kan deze datum nog wijzigen) “tolheffingen en gebruiksrechten voor zware vrachtvoertuigen
gelden voor alle zware bedrijfsvoertuigen”. Aangezien de categorie van zware bedrijfsvoertuigen naast
de zware vrachtwagens ook bussen en touringcars524 omvat525, impliceert deze bepaling dat bestaande
heffingen voor zware vrachtwagens moeten uitgebreid worden naar bussen en touringcars Voor België
(en dus ook Vlaanderen) komt dit er concreet op neer dat de bestaande kilometerheffing ook voor bussen en touringcars toegepast moet worden. Indien deze bepaling ongewijzigd526 behouden zou blijven, is
de meest voor de hand liggende oplossing om de bussen en touringcars uit de wegenheffing halen (en
onderwerpen aan de kilometerheffing). Zodoende wordt de wegenheffing alsdan niet beïnvloed door
voormelde bepaling. Dit dient uiteraard samen met de andere gewesten te gebeuren, maar de hierboven vermelde verplichting uit de Tolrichtlijn (in combinatie met de uitbreiding van het toepassingsgebied
tot voertuigen voor personenvervoer) zal hier een belangrijke incentive vormen. Aangezien de bussen
en touringcars door een andere heffing gevat zouden worden, bestaat hiertegen a priori ook geen bezwaar, het is niet zo dat zij niet aan een heffing onderworpen zouden zijn.
Blijkens het huidige tekstvoorstel, zou een (tijdsgebonden) gebruiksrecht527 – vanaf de inwerkingtreding
van de gewijzigde Tolrichtlijn– niet meer ingevoerd mogen worden voor ‘lichte voertuigen’ (en bestaande systemen moeten worden uitgefaseerd tegen 31 december 2027, al zal die datum mogelijks nog wijzigen).
De wegenheffing zal overeenkomstig de Tolrichtlijn kwalificeren als een tolgeld528. Een tolheffing is samengesteld uit een infrastructuurheffing529 en desgevallend (dus optioneel) een congestieheffing530
en/of een externekostenheffing531.

523

In toepassing van artikel 6 lid 2 Tolrichtlijn.
Het betreft “een voertuig voor het vervoer van de bestuurder en meer dan acht passagiers en met een toegestane maximummassa van meer
dan 3,5 ton” (zie artikel 2,18 voorstel gewijzigde Tolrichtlijn).
525
Artikel 2, 16) voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.
526 Gelet op de toch wel grote impact hiervan zowel juridisch als technisch - de nationale regelgeving dient aangepast te worden alsook de
overeenkomst met de dienstverlener(s) en het systeem moet uitgebreid/aangepast worden voor een groter aantal voertuigen – bestaat de
kans dat dit nog gewijzigd zal worden.
524

527 Een ‘gebruiksrecht’ wordt gedefinieerd als een bedrag dat recht geeft om met een voertuig gedurende een bepaalde tijd gebruik te maken van infrastructuurvoorzieningen.
528 Een ‘tolgeld’ wordt gedefinieerd als een bedrag dat moet worden betaald voor een bepaalde afstand afgelegd met een voertuig op een infrastructuurvoorziening.
529 Een heffing geïnd met het oog op het terugverdienen van door een lidstaat gemaakte bouw-, onderhouds-, exploitatie- en ontwikkelingskosten in verband met
de infrastructuur (artikel 2, 7) voorstel gewijzigde Tolrichtlijn).
530 Een heffing die wordt geheven op motorvoertuigen met het oog op het terugverdienen van de in een lidstaat opgetreden congestiekosten en om die congestie te
verminderen (artikel 2, 10) voorstel gewijzigde Tolrichtlijn).
531 Een heffing toegepast met het oog op het terugverdienen van de in een lidstaat opgetreden kosten in verband met de door het verkeer veroorzaakte luchtverontreiniging en/of door het verkeer veroorzaakte geluidhinder (artikel 2, 8) voorstel gewijzigde Tolrichtlijn).
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De infrastructuurheffing532 wordt gebaseerd op het beginsel van het terugverdienen van de infrastructuurkosten, met name de kosten van de bouw, de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van
het betrokken infrastructuurnet.
De in rekening te brengen kosten hebben betrekking op het wegennet of het gedeelte van het wegennet
waarop infrastructuurheffingen worden toegepast en de voertuigen die aan deze heffingen zijn onderworpen. Het zou aldus niet mogelijk zijn om slechts op bepaalde wegen een infrastructuurheffing te
voorzien, maar daarvoor wel de kosten van het volledige wegennet in rekening te brengen. Anderzijds
lijkt het wel mogelijk te zijn om op het gehele Vlaamse wegennet een infrastructuurheffing te voorzien,
waarbij de infrastructuurkosten van dit gehele net in rekening worden gebracht en hierover worden
gespreid.
Het is ook mogelijk om een toeslag te heffen op de infrastructuurheffingen voor wegvakken die regelmatig verzadigd zijn, of waarvan het gebruik door voertuigen aanzienlijke milieuschade veroorzaakt. Dit
is een alternatief voor de congestieheffing als afzonderlijke heffing.
De externekostenheffing533 dient voor de door het verkeer veroorzaakte luchtverontreiniging en/of geluidshinder.
De in rekening te brengen kosten hebben betrekking op het wegennet of het gedeelte van het wegennet
waarop een externekostenheffing wordt toegepast en op de voertuigen die aan deze heffing zijn onderworpen.
De congestieheffing534 is een weerspiegeling van de kosten die een voertuig veroorzaakt voor andere
weggebruikers en indirect voor de samenleving. De heffing mag alleen worden toegepast op de wegvakken waar geregeld congestie optreedt en alleen gedurende de perioden waarin dat doorgaans het geval
is. De bedoelde wegvakken en periodes moeten op basis van objectieve criteria, die verband houden
met de congestiegraad van de wegen en hun omgeving (zoals de gemiddelde verliestijden en filelengte),
gedefinieerd worden. Deze vereisten laten veel ruimte voor interpretatie: afhankelijk van de al dan niet
strikte toepassing hiervan, zou dit de mogelijkheid voor de incorporatie van een congestieheffing in de
wegenheffing serieus inperken. In dat geval kan de congestieheffing best gecombineerd worden met
een infrastructuurheffing.
De Tolrichtlijn bevat voorts een aantal regels (en beperkingen) op het gebruik van de inkomsten uit tolgelden of gebruiksrechten. Er is voorzien in “earmarking”, d.w.z. dat de inkomsten moeten worden aangewend “ten voordele van de vervoerssector en tot optimalisering van het gehele vervoersysteem” en
“om het congestieprobleem aan te pakken” (voor wat betreft de congestieheffing). De inkomsten van de
wegenheffing vloeien dus niet terug naar de algemene middelen, maar dienen voor specifieke doeleinden te worden bestemd. Een nuance hierbij is dat dit (voorlopig) enkel als een aanbeveling is geformuleerd en niet als een verplichting.
Een belangrijke opmerking bij het voorgaande, is dat voormelde bepalingen (daarbij ingebrepen het
beginsel van de “earmarking”) enkel gelden voor “het trans-Europese wegennet of op bepaalde trajecten
daarvan, en op andere bijkomende trajecten van hun autosnelwegennet die geen deel uitmaken van het
trans-Europees wegennet” en dus niet voor “andere wegen”.
(ii)

EETS-Richtlijn en EETS-beschikking

De EETS-richtlijn dient op heden voor het vastleggen van “de voorwaarden om de interoperabiliteit tussen elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer”, en dit voor “alle typen tolgelden op het
gehele wegennet”535. De richtlijn is uitdrukkelijk niet van toepassing op “elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer waarvoor geen uitrusting in voertuigen hoeft te worden ingebouwd”536.

Zie artikel 7ter en 7septies voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.
Zie artikel 7quater voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.
534 Zie artikel 7quinquies bis voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.
532

533

535
536

Artikel 1.1 EETS-richtlijn.
Artikel 1.2 (b) EETS-richtlijn.
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Uit de tekst van de EETS-richtlijn vloeit ook voort dat deze – i.t.t. de Tolrichtlijn – reeds in diens huidige
vorm ook van toepassing is op de voertuigen waarvoor de wegenheffing zou gelden, en dus niet enkel
op zware vrachtvoertuigen. Ook indien de wegenheffing op heden ingevoerd zou worden, dient dus met
de EETS-richtlijn (en beschikking) rekening gehouden te worden.
Hoewel de EETS-richtlijn blijkens de bewoordingen ervan enkel geldt bij ‘tolheffing’, mag daaruit o.i. niet
zonder meer afgeleid worden dat de richtlijn niet nageleefd zou moeten worden in geval van een (tijdsgebonden) gebruiksrecht (zoals bedoeld in de Tolrichtlijn) dat via een elektronisch systeem wordt geheven.
Overeenkomstig het (aangenomen) voorstel tot wijziging van de EETS-richtlijn, is de grote vernieuwing
dat een tweede doelstelling aan de richtlijn wordt toegevoegd (naast het waarborgen van de interoperabiliteit van de elektronische tolheffingssystemen). De richtlijn zal in de toekomst ook moeten dienen
voor het vergemakkelijken van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling
van tolgelden binnen de Europese Unie.537
In de overwegingen 4 en 5 van de uiteindelijke tekst van de nieuwe EETS-richtlijn wordt een onderscheid
gemaakt tussen tolgeld en (tijdsgebonden) gebruiksrecht:
“(4) Het gebrek aan interoperabiliteit is een aanzienlijk probleem bij elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer wanneer de wegentol gekoppeld is aan de door het voertuig afgelegde afstand (op afstand gebaseerde tolgelden) of op de passage van het voertuig voorbij een
bepaald punt (bijvoorbeeld bij een cordonheffing). De bepalingen betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer dienen derhalve uitsluitend van
toepassing te zijn op die systemen en niet op systemen waarbij de verschuldigde wegentol gekoppeld is aan de tijd die het voertuig heeft doorgebracht op de infrastructuur waarvoor tol
wordt geheven (bijvoorbeeld tijdgerelateerde systemen zoals vignetten).
(5) De grensoverschrijdende handhaving in de Unie van de verplichting om wegentol te betalen is
een aanzienlijk probleem bij alle soorten systemen (op afstand, cordon, of tijd gebaseerde systemen, elektronische of handmatige systemen). Om het probleem van grensoverschrijdende
handhaving bij niet-betaling van wegentol aan te pakken, moeten de bepalingen inzake de
grensoverschrijdende uitwisseling van informatie voor al die systemen gelden.” (eigen onderlijning)
De toepassing van de EETS-richtlijn op een tijdsgebonden heffing is dus verschillend voor de bepalingen
betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen en de bepalingen inzake de
grensoverschrijdende uitwisseling van informatie.
Het wordt voorts niet langer bepaald dat de gehele richtlijn niet van toepassing is op elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer waarvoor geen uitrusting in voertuigen hoeft te worden ingebouwd. Aldus wordt lidstaten de mogelijkheid geboden om informatie uit te wisselen over niet-betalers
van tolgelden in gevallen waarin geen uitrusting in voertuigen hoeft te worden ingebouwd (bijvoorbeeld
bij gebruik van een automatische nummerplaatherkenning).

9.1.2 Toets aan de overige Europese regelgeving (beginselen van vrij verkeer, staatsteun,
gegevensbescherming en interne markt)
De Europese regelgeving rond vrij verkeer, interne markt, non-discriminatie en staatssteun verzet zich
principieel niet tegen de invoering van een wegenheffing, al dan niet bestaand uit een primair en secondair systeem.
De wegenheffing op zich schendt op basis van de huidige rechtspraak en regelgeving ten eerste niet de
principes rond vrij verkeer, interne markt en non-discriminatie. De wegenheffing zou immers gebieds-
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Artikel 1.1 aangenomen tekst gewijzigde EETS-richtlijn.
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dekkend zijn en viseert aldus geen grensgebieden of bepaalde types wegen (vb. TEN-wegen/snelwegen)
die vooral niet-ingezetenen gebruiken.
Ook gaat de wegenheffing niet gepaard met maatregelen die ingezetenen integraal één-op-één vrijstellen, of andere maatregelen die maken dat enkel niet-ingezetenen de lasten dragen – een belangrijke
factor in het recente arrest van het Hof van Justitie538 rond de Duitse wegenheffing. Men zal erover
moeten waken dat wanneer bij de finale uitwerking bepaalde lasten en heffingen zouden verdwijnen, en
het principe van ‘de gebruiker betaalt’ deze vervangt, dit zowel geldt voor ingezetenen als nietingezetenen en dit voor ingezetenen niet neerkomt op een quasi één-op-één vrijstelling.
Het risico op een schending van de principes van non-discriminatie, vrij verkeer en ‘de gebruiker betaalt’
is weliswaar groter bij een secundair systeem. Niet-ingezeten zullen waarschijnlijk vooral occasionele
gebruikers zijn en dus dit secundair systeem gebruiken. Dit is waarschijnlijk relatief duurder dan de bijdrage per km in het primair systeem. Een zekere meerprijs is mogelijk, maar deze moet in verhouding
staan met de administratieve kosten en het gemiddelde infrastructuurgebruik van de verschillende types539. Dit risico is weliswaar beperkter indien niet-ingezetenen de keuze hebben tussen het primair en
het secundair systeem. Dit vereist niettemin een werkelijke keuze in het licht van het beperkte gebruik
door niet-ingezetenen.
Dat het Waalse gewest overweegt om een ander type wegenheffing in te voeren lijkt ons vanuit deze
principes ook geen problemen te vormen voor de invoering van een Vlaamse wegenheffing. Zolang de
EU beleidsdomeinen niet heeft geharmoniseerd, staat het lidstaten in principe vrij verschillende regels
in te voeren.. De vraag of een lidstaat intern verschillende systemen kan aanwenden betreft een interne
situatie , terwijl de toepassing van de principes en wetgeving rond discriminatie en vrij verkeer een
grensoverschrijdende component inhouden.
Ten slotte is ons geen rechtspraak bekend die stelt dat het gebruik van een gegarandeerde betaalmethode deze EU principes schenden. Indien deze vereisten niettemin louter van toepassing zouden zijn op
buitenlandse bestuurders, kan dit mogelijks problematisch zijn. Dit lijkt vooralsnog evenwel niet de bedoeling. In ieder geval lijkt het mogelijk om deze gegarandeerde betaalmethodes te rechtvaardigen op
grond van objectieve omstandigheden zoals de vlotte invordering van de heffing.
De wegenheffing is verder vooralsnog op zich niet problematisch op vlak van staatsteun, zowel voor de
gebruikers als voor de exploitanten van het systeem van de wegenheffing. Het is echter niet mogelijk
het risico op verboden staatssteun op voorhand volledig uit te sluiten, aangezien dit afhankelijk is, op
het niveau van de gebruiker, van de specifieke uitwerking van de wegenheffing (al dan niet met kortingen, vrijstellingen en/of terugbetalingsmechanismen) en, op het niveau van de preferred service provider, van het verloop van de plaatsingsprocedure voor de overheidsopdracht voor de preferred service
provider voor het systeem van de wegenheffing.

9.1.3 Besluit analyse Europeesrechtelijke omgeving
Het voorgenomen systeem van de wegenheffing, zowel primair als secundair, lijkt niet problematisch
vanuit het oogpunt van EU-principes van non-discriminatie, vrij verkeer en staatssteunregels. Door de
algemene toepassing (volledig gebiedsdekkend i.p.v. hoofdassen of enkel grensgebieden), kan overtuigend beargumenteerd worden dat dit systeem in overeenstemming is met EU-recht.
Niettemin blijft de concrete uitwerking van de wegenheffing aandacht vereisen. Een wegenheffing die
geen of minder gevolgen heeft op buitenlandse voertuigen zal minder snel strijdig geacht worden met
Hof van Justitie, 18 juni 2019, Oostenrijk/Duitsland, C-591/17, ECLI:EU:C:2019:504.
539 Occasionele gebruikers zullen in de kortere periode waarvoor zij een gebruiksrecht bekomen, in vele gevallen immers intensiever gebruik
maken van de infrastructuur dan de houders van gebruiksrechten voor een langere periode gedurende de referentieperiode. Zie Europese
Commissie, Mededeling over de toepassing van nationale heffingen voor het gebruik van wegeninfrastructuur die worden opgelegd aan lichte
particuliere voertuigen, COM(2012) 199 final, p. 7.
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het vrij verkeer en de interne markt en zal ook minder kritisch door de omliggende lidstaten benaderd
worden. Hierbij zal ook de technologische uitwerking determinerend zijn.
De Tolrichtlijn vormt een kader dat de wegenheffing in wezen faciliteert, maar dat tegelijk (strikt) nageleefd zal moeten worden, inzonderheid bij het vaststellen van de tarifering. Dit lijkt vooral voor de TENwegen/snelwegen relevant te zullen zijn, aangezien de meeste bepalingen van het voorstel gewijzigde
Tolrichtlijn niet voor de andere wegen gelden. Het is ook af te wachten in hoeverre het voorstel tot wijziging aangenomen zal worden, aangezien dit een aanzienlijke impact kan hebben op de analyse ter
zake.
Een systeem dat gebruik maakt van elektronische tolheffing aan de hand van een toestel in het voertuig,
zal dan weer onderworpen zijn aan de (voorwaarden voor interoperabiliteit uit de) EETS-richtlijn en aldus vooral meer aandachtspunten generen.
Op een aantal punten heeft afstemming met de Europese Commissie plaatsgevonden. Op die manier
werd de Commissie reeds tijdig in het traject betrokken en worden verrassingen in het eindstadium van
het traject zoveel als mogelijk vermeden.

9.2 Belgische (Grond)wettelijke omgeving
9.2.1 Toets aan het gelijkheidsbeginsel / discriminatieverbod (artikelen 10 en 11 van de
Grondwet)
De wijze waarop de wegenheffing wordt ingevoerd, moet uiteraard in lijn zijn met het gelijkheidsbeginsel.
Hieruit zijn de volgende algemene aandachtspunten af te leiden:
•

•

•

De doelstelling van de heffing moet uitdrukkelijk opgenomen worden in de memorie van toelichting – er wordt normaliter enkel rekening gehouden met geëxpliciteerde doelstellingen in de
regelgeving en de documenten ter voorbereiding daarvan.
Een heffing is niet enkel voor fiscale doeleinden mogelijk. Er kunnen ook nog andere nevendoeleinden worden beoogd, bijvoorbeeld van economische, sociale, esthetische of milieugerelateerde aard. Bijvoorbeeld: tegengaan van congestie, vermijden van vervuiling en CO2uitstoot.
De parameters van het heffingsmechanisme en de kortingen en/of vrijstellingen (in zoverre die
beoogd of noodzakelijk zouden zijn) moeten in verband staan met de doeleinden die worden
geëxpliciteerd. Dit kunnen de gemeenschappelijke doelstellingen zijn van de eigenlijke heffing of
specifieke doelstellingen ten aanzien van bepaalde kortingen en/of vrijstellingen, indien de
overkoepelende doelstellingen van de heffing niet volstaan om deze laatste te verantwoorden.

Elke tariefdiversificatie – per voertuig (cfr. milieukenmerken), weg (cfr. type), tijdstip (cfr. spits of dal),
niveau van congestie etc. – moet op een pertinente manier worden onderbouwd, met een redelijke
verantwoording in het licht van aard en doel van de belasting. Dit geldt tevens voor eventuele vrijstellingen of uitzonderingen in het materieel toepassingsgebied van de wegenheffing alsook voor kortingen of
andere verminderingen in de wegenheffing, in zoverre deze – bijvoorbeeld om beleidsmatige redenen –
beoogd zouden worden. Bij het toepassen van kortingen en verminderingen en het voorzien van vrijstellingen of uitzonderingen moet tevens worden gewaakt over de verenigbaarheid ervan met de doelstellingen van de wegenheffing.
Wat betreft de parameters voor de tarificatie, is vooral het gegeven van één grote aaneengesloten congestiezone een aandachtspunt, dat desgevallend goed verantwoord zal moeten worden. De idee om te
werken met één grote afgebakende zone, waarin op bepaalde tijdstippen voor elke weg binnen die zone
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een verhoogd tarief zou gelden bij wijze van congestieheffing/toeslag, is niet voor de hand liggend. Dit
zal immers mogelijks resulteren in een congestieheffing/toeslag op wegen waar (bijna) nooit congestie
optreedt.
Het invoeren van een congestieheffing/toeslag op wegen waar geen (of minstens niet regelmatig) congestie bestaat, zou verantwoord kunnen worden vanuit het risico op sluipverkeer dat voortvloeit uit een
heffing op de wegen waar wel congestie bestaat. Dit moet op zichzelf uiteraard ook verantwoord worden met gegevens. Idealiter kan ook verwezen worden naar onderzoek of modellen die de grootte van
de congestiegevoelige zone ondersteunen.
Alternatief zou gewerkt kunnen worden met kleinere (niet-aangesloten) congestiezones. Hierbij zal het
risico kleiner zijn dat wegen zonder (risico op) congestie alsnog aan een congestieheffing/toeslag worden onderworpen, wat meer verantwoord is vanuit de doelstelling om congestie te bestrijden. Al zal ook
hier deze afbakening van de zones uiteraard objectief verantwoord moeten kunnen worden, desgevallend door aansluiting te zoeken bij een afbakening die voor andere doeleinden reeds bestaat.

9.2.2 Toets aan de bevoegdheids-verdelende regels
Het Vlaamse Gewest is bevoegd om een eigen wegenheffing in te voeren voor de wegen die gelegen zijn
op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.
(i)

Bevoegdheid Vlaamse Gewest en (de verhouding met de ) federale overheid

Artikel 170, § 2, tweede lid van de Grondwet kent aan de federale wetgever weliswaar de bevoegdheid
toe om, wat de fiscale bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten betreft, de uitzonderingen
te bepalen waarvan de noodzakelijkheid blijkt. De federale wetgever kan op deze basis bepaalde belastingmateries onttrekken aan de eigen fiscaliteit van de gewesten, maar ook bepalen dat die fiscaliteit
niet geldt ten aanzien van bepaalde categorieën van belastingplichtigen. Al bij al lijkt het ons wel zeer
onwaarschijnlijk dat de federale wetgever van deze mogelijkheid gebruik zou maken. Om hierover uitsluitsel te krijgen is een informele afstemming met de federale overheid aangewezen.
Er bestaat voor retributies geen analoge bepaling aan artikel 170, § 2, tweede lid, Grondwet.

(ii)

Bevoegdheid Vlaamse Gewest en (de verhouding met de ) andere gewesten

Het is niet omdat het Vlaamse Gewest bevoegd is om een wegenheffing als eigenlijke belasting in te
voeren dat zij geen rekening dient te houden met de andere gewesten.
Zelfs wanneer de deelstaten gebruik maken van een zelfstandige bevoegdheid, mogen zij geen onevenredige afbreuk doen aan de bevoegdheden van de andere niveaus. In sommige gevallen leidt het
Grondwettelijk Hof immers uit de verknochtheid van de bevoegdheden van de onderscheiden overheden een samenwerkingsverplichting af, zelfs indien de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (hierna: de ‘BWHI’) niet uitdrukkelijk tot samenwerking verplicht. Daarbij is ook op
te merken dat het Grondwettelijk Hof ook bevoegd is geworden om wetten, decreten en ordonnanties
te toetsen aan artikel 143, §3 van de Grondwet en aldus aan het principe van de federale loyauteit.
Hoewel het ons als onwaarschijnlijk voorkomt dat in dit geval zou worden geoordeeld dat de bevoegdheden van de gewesten te zeer zijn verknocht dat ze nog zelfstandig kunnen worden uitgeoefend, is het
theoretisch risico ook niet uit te sluiten, zeker indien het systeem zo wordt opgesteld dat de wegen in de
andere gewesten overmatig zullen worden gebruikt.
Bovendien bestaat de mogelijkheid dat een belangenconflict wordt ingeroepen. Het inroepen van een
belangenconflict heeft tot gevolg dat de behandeling van het ontwerp wordt geschorst en dat een overlegprocedure moet worden doorlopen. Dit betekent dat het dossier aanhangig wordt gemaakt bij het
Overlegcomité, waar wordt gezocht naar een gezamenlijk gedragen oplossing. Als zodanig kan met een
belangenconflict de aanname van het betrokken decreet niet worden verhinderd. Een belangenconflict
zal in de praktijk dus vooral een vertragend effect hebben.
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Veiligheidshalve is het aanbevelenswaardig om voorafgaand aan de invoering van de wegenheffing in
overleg te treden met de overige gewesten (en de federale overheid).
Parallel aan de invoering van de wegenheffing zou de huidige jaarlijkse verkeersbelasting kunnen worden bijgesteld (voor de analyse van de eventuele kwalificatie als ‘dubbele belasting’ wordt naar de fiscale analyse hierna verwezen).
Daar de verkeersbelasting een oneigenlijke gewestelijke belasting is, zijn de gewesten niet in de mogelijkheid om de bij bijzondere wet belastbaar gestelde materie te wijzigen of de belasting geheel af te
schaffen. Die bevoegdheid blijft immers bij de federale overheid en er is nood aan een met een bijzondere meerderheid aangenomen wet. Zodoende zou hoogstens het minimaliseren van de verkeersbelasting mogelijk zijn.
Het eenzijdig minimaliseren van de verkeersbelasting door het Vlaamse Gewest kan logischerwijze enkel
gelden voor de natuurlijke persoon of rechtspersoon op wiens naam het voertuig ingeschreven is of
moet zijn, die is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het Vlaamse Gewest kan de verkeersbelasting niet
eenzijdig minimaliseren voor de natuurlijke personen of rechtspersonen die zijn gevestigd in de overige
gewesten.
Bovendien volgt uit artikel 4, § 3 van de Bijzondere Financieringswet dat een voorafgaandelijk tussen de
drie gewesten te sluiten samenwerkingsakkoord hoe dan ook nodig is voor aanpassingen aan de verkeersbelasting, voor zover de belastingplichtige (van de verkeersbelasting) een vennootschap, een autonoom overheidsbedrijf of een vereniging zonder winstgevend doel met leasingactiviteiten is.
Aldus moet minstens voor het bijstellen van de verkeersbelasting van leasingvoertuigen een samenwerkingsakkoord met het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gesloten. Het nietaanpassen van de verkeersbelasting enkel voor deze leasingvoertuigen staat op gespannen voet met het
gelijkheidsbeginsel, daar het niet volstaat om erop te wijzen dat een samenwerkingsakkoord moest
worden gesloten om deze leasingvoertuigen nog steeds te onderwerpen aan de verkeersbelasting en
derwijze anders te behandelen dan de overige voertuigen.
Een alternatief zou zijn om (op federaal niveau) bij bijzondere wet de bepalingen over de verkeersbelasting op de autovoertuigen te laten schrappen, waardoor dit niet langer een verplichte, oneigenlijke gewestbelasting zou zijn. Dit zou mogelijk zijn, indien de overige gewesten tevens overwegen om een wegenheffing in te voeren en de verkeersbelasting daarbij geheel te herleiden. Dit geeft ook een oplossing
voor de problematiek van de leasingwagens.
Een bijzonderheid geldt voor de aanvullende verkeersbelasting, die geldt voor voertuigen met een motor die gedreven wordt met vloeibaar petroleumgas of andere vloeibare koolwaterstofgassen. Daar deze
aanvullende verkeersbelasting in wezen is bedoeld als een accijns-compenserende belasting, is het minimaliseren ervan minder evident. Om die reden verdient het behoud van deze aanvullende verkeersbelasting de voorkeur. Het komt ons voor dat de minimalisering van de aanvullende verkeersbelasting ook
niet nodig is omdat deze belasting vandaag ook naast de (gewone) verkeersbelasting bestaat en deze
dus ook naast de wegenheffing kan (blijven) bestaan. Dit kan worden verklaard vanuit de idee dat de
belastbare materie van de aanvullende verkeersbelasting anders is en dat bijgevolg het fiscale non bis in
idem-beginsel niet is geschonden voor de jaarlijkse verkeersbelasting en de aanvullende verkeersbelasting. Bij uitbreiding kan dan worden beargumenteerd dat de belastbare materie van de wegenheffing en
de aanvullende verkeersbelasting niet overlappen.
Dezelfde principiële bevoegdheid van het Vlaamse Gewest geldt evenzeer ten aanzien van de gewestgrensoverschrijdende wegen (waarvan een deel aan het beheer van een ander gewest is overgedragen).
Het samenwerkingsakkoord van 17 juni 1991 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het
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Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrens-overschrijdende wegen belet niet dat het
Vlaams Gewest een wegenheffing in de vorm van een belasting invoert op de delen van gewestgrensoverschrijdende wegen die liggen in het Vlaamse Gewest (en waarvan het beheer aan de andere gewesten is toegewezen). Wel verplicht het samenwerkingsakkoord (nl. artikel 5) dat wordt overlegd over de
invoering van de wegenheffing met de overige Gewesten, zonder dat dit gelijkstaat aan de verplichting
om een samenwerkingsakkoord te sluiten.
Het lijkt ons dat het Vlaamse Gewest bevoegd is om een heffing als belasting in te voeren voor de delen
van de grensoverschrijdende wegen die wel in het Vlaamse Gewest liggen, maar waarvan het beheer is
toevertrouwd aan een ander Gewest. Indien de wegenheffing wordt ingevoerd onder de vorm van een
belasting, lijkt het gelijkheidsbeginsel er zelfs toe te verplichten ook voor deze delen een heffing in te
voeren, behoudens indien er toch een objectieve verantwoording zou zijn om zulks voor deze delen niet
te doen.
Tevens lijkt het ons dat het Vlaamse Gewest niet bevoegd is om een heffing als belasting in te voeren
voor de delen van de grensoverschrijdende wegen die niet in het Vlaamse Gewest liggen, maar waarvan
het beheer is toevertrouwd aan het Vlaams Gewest.
Hoewel zulks niet evident is, kan niet worden uitgesloten dat het Vlaamse Gewest bevoegd zou zijn een
retributie in te voeren als tegemoetkoming voor het gebruik van die delen van de grensoverschrijdende
wegen waarvan zij niet de wegbeheerder is, maar die wel in het Vlaams Gewest liggen. Ze zou per hypothese nog wel steeds materieel bevoegd zijn om het statuut van de overgedragen wegen – die deel uitmaken van het Vlaamse Gewest – te regelen.
Omgekeerd zouden de andere Gewesten materieel bevoegd blijven om het statuut van hun wegennet
te regelen, waardoor zij eventueel ook retributies zouden kunnen heffen op de wegen die op hun
grondgebied liggen en die door het Vlaamse Gewest worden beheerd.
Daar het Vlaamse Gewest op de delen van de grensoverschrijdende wegen die onder haar wegbeheer
vallen de kosten zou maken voor het beheer van de weg, zou zij kunnen argumenteren dat zij de entiteit
is die de wegen “ter beschikking stelt van de gebruiker”, waarvoor per hypothese een heffing kan worden gevraagd onder de vorm van een retributie. In dat geval is wel specifiek vereist dat de hoogte en het
berekeningsmechanisme van de heffing in verhouding staat tot de door het Vlaamse Gewest gemaakte
kosten.
Omgekeerd zou het wegbeheer van de Vlaamse wegen die door de overige Gewesten worden beheerd,
een aanknopingspunt voor de overige Gewesten kunnen zijn om op deze overgedragen delen zelf een
retributie te heffen.
Aldus is het niet uitgesloten dat op deze wegen zowel een belasting of een retributie geldt van het gewest op wiens grondgebied ze liggen als een retributie van het gewest aan wie het beheer is overgedragen.
Het kan een mogelijkheid zijn en wij adviseren zelfs om bij samenwerkingsakkoord uitdrukkelijk de verdeling van de heffingsbevoegdheid ten aanzien van deze gewestgrensoverschrijdende wegen te regelen.
Daarbij zal er dan over moeten worden gewaakt dat deze regeling niet neerkomt op een afstand, uitwisseling of overdracht van bevoegdheden, maar enkel uitmondt in een gemeenschappelijke uitoefening
van de heffingsbevoegdheid.
Het Vlaamse Gewest is o.i. niet verplicht om de overige gewesten, net zoals wij adviseren ten aanzien
van de gemeenten, mee te laten delen in een (weliswaar beperkt) deel van de opbrengst van de wegenheffing voor het beheer dat ze doen van de overgedragen delen van de gewestgrensoverschrijdende
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wegen. Er bestaat o.i. geen algemene rechtsregel die ertoe verplicht de wegbeheerder te vergoeden
met een deel van de belasting die op de wegen onder hun beheer wordt geheven. Bovendien noopt het
gelijkheidsbeginsel er o.i. niet toe om de overige gewesten op gelijke wijze als de gemeenten mee te
laten delen in de opbrengst van de wegenheffing. De verhouding van het Vlaamse Gewest ten aanzien
van de overige gewesten wijkt immers af van de verhouding ten aanzien van de gemeenten.
Enerzijds is de overdracht van het beheer van de betrokken wegen ingebed in een quid pro quo-regeling,
waarbij ook het Vlaamse Gewest zich ertoe heeft verbonden het beheer van Waalse en Brusselse wegen
op zich te nemen (zonder daarvoor middelen te ontvangen van de overige gewesten). Anderzijds wordt
ten aanzien van de gemeenten een veel breder deel van het wegennet geviseerd, waardoor het niettoebedelen van een deel van de opbrengst aan de gemeenten als meer onevenredig overkomt.
(iii)

Bevoegdheid Vlaamse Gewest en (de verhouding met) de lokale besturen

De belastingbevoegdheid van het Vlaamse Gewest is niet beperkt tot de wegen die het Vlaamse Gewest
in eigendom of in beheer heeft. Aldus kan het Vlaamse Gewest een belasting invoeren voor de lokale
wegen in het Vlaamse Gewest.
Een wegenheffing die de vorm aanneemt van een retributie is enkel mogelijk indien het binnen de materiële bevoegdheden van de gewesten past om vergoedingen te vragen voor het gebruik van de wegen
die niet hun eigendom zijn. Voor de gewestelijke wegen zou het Vlaamse Gewest dan steunen op de
bevoegdheid van de gewesten inzake wegen en hun aanhorigheden (artikel 6, § 1, X, eerste lid, 1°
BWHI). Bevoegdheidsrechtelijk kan voor het regelen van het juridisch statuut van de gemeentelijke wegen worden teruggegrepen naar artikel 6, § 1, X, eerste lid, 2°bis BWHI. De gewesten zijn op grond van
artikel 6, § 1, X, eerste lid, 2°bis BWHI immers bevoegd voor “het juridisch stelsel van de land- en waterwegenis, welke ook de beheerder ervan zij, met uitzondering van de spoorwegen beheerd door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen”.
Als zodanig is niet uitgesloten dat de gemeenten beslissen een wegenheffing in te voeren op de lokale
wegen die op hun grondgebied liggen.
Wij adviseren, gelet op de wens om een diversificatie van de heffingen optimaal te vermijden, bij decreet uit te sluiten dat de gemeenten opcentiemen kunnen heffen op de wegenheffing en uit te sluiten
dat de gemeenten nog zelf een eigen heffing (zowel onder de vorm van een belasting en een retributie,
en dit ongeacht de wijze waarop de Vlaamse wegenheffing wordt ingevoerd) voor het gebruik van de
gemeentelijke wegen invoeren.
Ten aanzien van gemeentelijke retributies kunnen de gewesten op basis van én binnen hun materiële
bevoegdheden de gemeenten verbieden nog een retributie vast te leggen.
De gewesten kunnen de gemeentelijke belastingsbevoegdheid in beginsel niet beperken, tenzij door
gebruik te maken van de impliciete bevoegdheden toegekend door de artikelen 10 en 19 van de BWHI.
Daartoe is vereist dat die reglementering als noodzakelijk kan worden beschouwd voor de uitoefening
van de bevoegdheden van het gewest, dat de aangelegenheid zich tot een gedifferentieerde regeling
leent en dat de weerslag van de in het geding zijnde bepalingen op die aangelegenheid slechts marginaal
is.
De uitsluiting van de bevoegdheid om lokale heffingen (belastingen dan wel retributies) in te voeren
moet wel tevens worden getoetst aan het beginsel van de lokale autonomie. De inbreuk op de bevoegdheid van de gemeenten zou enkel strijdig zijn met het beginsel van de lokale autonomie wanneer
ze kennelijk onevenredig is. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien ze ertoe zou leiden dat aan de
gemeenten het geheel of de essentie van hun bevoegdheden wordt ontzegd, of indien de beperking van
de bevoegdheid niet zou kunnen worden verantwoord door het feit dat die beter zou worden uitgeoefend op een ander bevoegdheidsniveau.
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Indien de verkeersbelasting wordt geminimaliseerd, zal de actuele opbrengst van de opdeciemen voor
de gemeenten logischerwijze ook lager zijn of zelfs helemaal verdwijnen. Dit kan de onevenredigheid
van de beperking van de gemeentelijke autonomie versterken.
Wij adviseren aldus om de gemeenten te laten delen in de opbrengst van de wegenheffing, dit zowel
vanuit een beleidsmatig oogpunt als vanuit een juridisch oogpunt. Ten eerste dreigt de invoering van de
wegenheffing (en het daarmee gepaard gaand minimaliseren van de verkeersbelasting) voor de gemeenten minder middelen mee te brengen. Dit dreigt hun werking negatief te beïnvloeden (tenzij uiteraard ze ook niet meer instaan voor het wegbeheer) en maakt het aannemelijker dat zij zich (eventueel in
rechte) zullen verzetten tegen de wegenheffing. Ten tweede draagt een terugvloei van het mechanisme
gevoelig bij tot de evenredigheid van de beperking van de autonome, gemeentelijke heffingsbevoegdheid op de gemeentelijke wegen.
(iv)

Bevoegdheid Vlaams Parlement - Vlaamse regering

De mate waarin het Vlaams Parlement bij decreet de bestanddelen van de wegenheffing moet regelen,
is afhankelijk van de invoering als belasting of retributie.
Op grond van artikel 170, §2 van de Grondwet kan geen belasting ten behoeve van het gewest worden
ingevoerd dan door een decreet of een ordonnantie. Artikel 172, lid 2 van de Grondwet vervolgt dat
geen vrijstelling of vermindering van belasting kan worden ingevoerd dan door een wet.
In het decreet moeten bijgevolg de essentiële elementen van de belasting worden opgenomen (zijnde
de grondslag, tarief en vrijstellingen en verminderingen).
De decreetgever is evenwel niet verplicht elk aspect van een belasting of van een vrijstelling zelf te regelen. Een aan een andere overheid verleende bevoegdheid is niet strijdig met het wettigheidsbeginsel
voor zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door de decreetgever zijn
vastgesteld.
Artikel 173 van de Grondwet bepaalt dat de gewestelijke retributies moeten worden geheven “als belasting”. Dit impliceert dat in beginsel hetzelfde grondwettelijk fiscaal legaliteitsbeginsel van toepassing is.
De termen “behalve … voor de gevallen uitdrukkelijk uitgezonderd door … de regelen bedoeld in artikel
134” laten de decreet- of de ordonnantiegever toe om zelf uitzonderingen te voorzien op het feit dat
retributies “als belastingen” moeten worden geheven.
Deze bepaling laat de decreet- of ordonnantiegever toe om zich in de regelgeving concreet te beperken
tot het omschrijven van de gevallen waarin retributies kunnen worden geheven en om de rest van de
regelgeving over te laten aan de uitvoerende macht. Concreet heeft dit tot gevolg dat wanneer een wegenheffing als retributie wordt ingevoerd, de decreetgever de invulling van belangrijke onderdelen van
de heffing, zoals bijvoorbeeld de toepasbare tarieven, kan overlaten aan de gewestregering.

9.3 Fiscale omgeving
9.3.1 Wegenheffing en bestaande autofiscaliteit: dubbele belasting en afstemming met andere gewesten
(i)

Beperkt risico op dubbele belasting ten aanzien van de bestaande mobiliteitsfiscaliteit

Uitrol van een systeem van wegenheffing: juridisch-fiscale analyse (OIWP7)
Pagina 174 van 185

Een wegenheffing vertoont in wezen minstens de facto een overlap met de bestaande autofiscaliteit,
zodat beweerd kan worden dat de wegenheffing derhalve in strijd is met het non bis in idem-beginsel540.
Het risico dat er echter sprake zou zijn van een niet-toegelaten dubbele heffing is eerder beperkt als er
bij de vormgeving van de wegenheffing bij de formulering van het voorwerp en de doelstellingen (gebruik van de weg, congestie doen dalen en/of externe kosten internaliseren) voldoende differentiatie
wordt voorzien ten opzichte van de doelstellingen van bestaande identieke of gelijkaardige belastingen541.
•

Belasting op de inverkeerstelling (BIV)

Wat betreft de BIV, kan worden aangenomen dat het voorwerp van de BIV (inverkeerstelling van het
voertuig op de openbare weg in België, zijnde de inschrijving in het Repertorium van de DIV) verschilt
van dat van de wegenheffing (onder meer weggebruik), zodat zich op dit punt in beginsel geen probleem van een dubbele belasting voordoet.
•

Jaarlijkse en aanvullende verkeersbelasting

Volgens een letterlijke lezing van de wettekst verschilt het voorwerp van de ‘jaarlijkse verkeersbelasting’
(het bezit/exploitatie van de stoom- of motorvoertuigen dienende hetzij tot het vervoer van personen,
hetzij tot het vervoer van goederen of van om het even welke voorwerpen over de wegen) van dat van
de wegenheffing (onder meer weggebruik). Vanuit deze optiek zou verdedigd kunnen worden dat de
jaarlijkse verkeersbelasting alleen het bezit van een wagen belast, waarbij het irrelevant is hoeveel men
het voertuig effectief op de openbare weg gebruikt. Zo gesteld, betreft het dan belastingen met een
verschillend doel of bestaat er minstens een redelijke verantwoording voor beide belastingen binnen
ditzelfde doel, zodat een wegenheffing zo kan worden uitgewerkt dat zij juridisch verenigbaar is met het
non bis in idem-beginsel.
Belangrijk is evenwel dat afdeling 2 van het KB van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen de voorwaarden bepaalt waaronder voertuigen tot het verkeer op de openbare wegen worden toegelaten. Een voertuig mag slechts in het verkeer worden gebracht als het ingeschreven is. Een loutere
inschrijving in het repertorium van de DIV doet een onweerlegbaar vermoeden van gebruik op de openbare weg ontstaan, waardoor automatisch verkeersbelasting verschuldigd wordt. Met de jaarlijkse verkeersbelasting wordt dus ook het gebruik van de weg belast. Daardoor kan worden gesteld dat in de
mate dat ook de wegenheffing een heffing zou zijn op het gebruik van de weg, er zich een risico van
dubbele belasting kan voordoen. Zulks leidt echter nog niet tot een absoluut verbod. Het doel van een
jaarlijkse verkeersbelasting en een wegenheffing is niet volledig hetzelfde. Naast de doelstelling om de
gebruiker te laten betalen volgens gebruik (‘de vervuiler betaalt’), beoogt de invoering van een wegenheffing met name ook congestie te doen dalen en/of externe kosten te internaliseren. Als deze doelstellingen dus voldoende tot uiting worden gebracht, valt het risico op een niet-toegelaten dubbele belasting beperkt te noemen.
Wat betreft de aanvullende verkeersbelasting, kan eveneens verdedigd worden dat het gaat om belastingen met een verschillend materie (namelijk aandrijving met vloeibaar petroleumgas of andere koolwaterstofgassen). Daarenboven moet worden gewezen op het verschillend doel (namelijk een accijnscompenserende belasting). Het bestaan van de aanvullende verkeersbelasting naast een wegenheffing
zou dan ook juridisch verenigbaar zijn met het non bis in idem-beginsel.
•

Beoordeling van milieukenmerken voor BIV en verkeersbelasting

540

De voorwaarden in de wettelijke bepalingen waaronder de wetgever voorkoming van dubbele belasting verleent, zijn niet coherent. Om dubbele belasting te
voorkomen, bepaalt de wetgever dat de gewesten in beginsel geen materies kunnen belasten die de federale Staat al belast. De (bijzondere) wetgever heeft voor de
gewesten geen dergelijk algemeen verbod van dubbele belasting ingevoerd voor materies die de gewesten zelf al belasten. Nochtans moet worden gewezen op de
artikelen 1ter en 11 van de Bijzondere Financieringswet waarin de bijzondere wetgever bevestigt dat aan het non bis in idem-beginsel een zwaar gewicht toekomt.
De beginselen die pleiten voor een rationeel georganiseerde staatsstructuur zouden de toepassing van het non bis in idem-beginsel bovendien ook in dergelijke
situatie verantwoorden.
541 Het fiscaal non bis in idem-beginsel speelt in principe enkel indien de wegenheffing als belasting wordt gestructureerd en niet bij een retributie. Een retributie is
op zich geen belasting. Er moet wel benadrukt worden dat de retributie ook een ‘echte’ retributie dient te zijn en dus geen verdoken belasting. Zoals hierna aangegeven, moet bij een retributie sprake zijn van een vergoeding die de overheid van bepaalde heffingsplichtigen als tegenprestatie ontvangt voor een bijzondere
dienst die zij in hun persoonlijk belang heeft geleverd of voor een rechtstreeks en bijzonder voordeel dat zij heeft toegestaan.
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Bijkomend aandachtspunt is dat de BIV en de jaarlijkse verkeersbelasting nu al rekening houden met de
milieukenmerken van het voertuig. Deze vergroening van de verkeersbelasting en de BIV is evenwel nog
verschillend van een doelstelling om middels een wegenheffing de effectieve vervuiling te treffen. Een
wegenheffing kan een infrastructuurheffing (die slaat op het gebruik van de wegen, de infrastructuur),
een heffing voor de externe kosten (compensatie voor door de voertuigen veroorzaakte verontreiniging
en lawaaihinder) en een congestieheffing (voor verzadiging van het netwerk) omvatten, om beter rekening te houden met de beginselen “de vervuiler/gebruiker betaalt”. Een differentiatie op basis van deze
laatste elementen kan een basis bieden om aan te tonen dat de doelstellingen van de wegenheffing wel
degelijk verschillend zijn.
•

Tolregeling

De weggebruiker die tol betaalt om van specifieke infrastructuur (zoals de Liefkenshoektunnel) gebruik
te maken, doet dit wanneer hij weet of denkt dat zijn voordeel groter is dan het bedrag van de tol. Aangezien de doelstelling van de tol en de wegenheffing verschillend is en de tolheffing bovendien een retributie betreft, is er bij voorbaat geen sprake van een verboden dubbele belasting (ook niet bij de kwalificatie van de wegengeffing als een belasting).
De Tolrichtlijn (ook in het voorstel tot wijziging) verbiedt om tegelijkertijd zowel tolgelden (afstandsgebonden heffingen) als gebruiksrechten (tijdsgeboden heffingen) op te leggen aan een voertuigcategorie
voor het gebruik van een en hetzelfde traject542. Het is niet duidelijk of dit verbod ook geldt voor een
dubbele tolheffing (voor één en hetzelfde traject).
In de praktijk lijkt de meest voor de hand liggende oplossing dan ook te zijn dat de wegenheffing enkel
zal gelden als heffing op het gebruik dat een voertuig maakt van een niet-geconcedeerde weg (en dus
met uitzondering van de wegen die in concessie zijn gegeven).
•

Lage emissiezone

De lage emissiezone betreft een toegangsrecht en is dus geen belasting/heffing, zodat er in beginsel
juridisch geen sprake is van een dubbele heffing.
(ii)

Beginsel van de federale loyauteit

Ter minimalisatie van het risico van een (verboden) dubbele belasting, kan de jaarlijkse verkeersbelasting (gedeeltelijk) in het Vlaamse Gewest worden geminimaliseerd/vervangen door de wegenheffing.
Een eenzijdige minimalisering van de verkeersbelasting in het Vlaamse Gewest als compensatie voor de
wegenheffing, zonder dat dit wordt afgestemd met de andere gewesten, kan worden gezien als een
deloyale uitoefening van de fiscale bevoegdheden bestaande uit het mogen wijzigen van het belastingtarief. In de geest van het beginsel van federale loyauteit zou het Vlaamse Gewest geen beslissingen
mogen nemen over de uitoefening van de fiscale bevoegdheden tot minimalisering van de bestaande
verkeersbelasting (in samenhang met de invoering van een wegenheffing) zonder afstemming met andere gewesten. Voor de duidelijkheid wordt hierbij onderlijnd dat voorgaande vaststelling betrekking
heeft op de situatie waarbij de wegenheffing wordt gecombineerd met een minimaliseren van de bestaande Vlaamse verkeersbelasting. Indien de wegenheffing louter bovenop de bestaande verkeersbelasting zou komen, of indien enkel de Vlaamse verkeersbelasting zou worden hervormd zonder invoering
van een wegenheffing, dan zou dit gevolgen hebben voor de fiscale concurrentie, maar deze zouden o.i.
dan niet deloyaal zijn.
(iii)

Noodzaak van een samenwerkingsakkoord

Om de problematiek van een deloyale fiscale concurrentie (bij een minimalisering van de bestaande
verkeersbelasting in het Vlaamse Gewest) te neutraliseren zal o.i. minstens een overleg, maar om enige
542

Zie artikel 7.3 voorstel gewijzigde Tolrichtlijn.

Uitrol van een systeem van wegenheffing: juridisch-fiscale analyse (OIWP7)
Pagina 176 van 185

mate van rechtszekerheid te bekomen een samenwerkingsakkoord, met de andere gewesten noodzakelijk zijn teneinde de minimalisering van de bestaande verkeersbelasting in het Vlaamse Gewest (met als
gevolg de begunstiging van inwoners in het Vlaamse Gewest) niet deloyaal te laten zijn. Met een samenwerkingsakkoord kan er immers geen sprake meer zijn van een eenzijdig optreden van het Vlaamse
Gewest (en dus ook niet van een daaruit mogelijks voortvloeiende deloyaliteit). Dat samenwerkingsakkoord zou concrete maatregelen moeten bevatten die verzekeren dat (naast de Gewesten) ook de burgers het argument van deloyale fiscale concurrentie niet kunnen opwerpen. Daarbij kan dan met name
worden gedacht aan afspraken waarbij ook de andere gewesten hun verkeersbelasting minimaliseren.

9.3.2 Belasting versus retributie
Bij een wegenheffing heeft de keuze voor kwalificatie als een belasting of retributie belangrijke gevolgen. Wij menen dat er een voorkeur kan worden uitgesproken voor belastingen, maar deze voorkeur is
niet absoluut en is afhankelijk van het subjectieve belang dat wordt toegekend aan de vele verschilpunten tussen een belasting en een retributie.
Een wegenheffing in de vorm van een belasting kan worden ingevoerd voor alle wegen in het Vlaamse
Gewest, waarbij tevens zowel de infrastructuur- als de externe kosten verrekend kunnen worden. Wat
de btw betreft, moet erop worden gewezen dat belastingen door een overheid of een openbare instelling in beginsel niet aan btw onderworpen zijn. Bijgevolg is de terugvordering van btw betaald op systeemkosten door een overheid of een openbare instelling niet mogelijk. Bovendien geldt bij de belastingvariant ook de medewerkingsplicht van openbare instellingen en de Europese administratieve samenwerkingsverplichting.
Vermits een retributie een vergoeding is voor een geleverde dienst, is het betwistbaar of het Vlaamse
Gewest diensten kan aanbieden op basis van infrastructuur die niet de hare is. Bij retributies is het niet
mogelijk om externe kosten door te rekenen als afzonderlijke component in de tariefformule (hoewel dit
ondervangen kan worden door een gedifferentieerde doorrekening van de infrastructuurkost). De hoogte van de retributie dient evenredig te zijn aan de waarde van de geleverde dienst.

9.3.3 Btw-belastbaarheid van de wegenheffing
(i)

In principe een dienst voor btw-doeleinden

Het ter beschikking stellen van wegeninfrastructuur is in principe een dienst volgens de Europese rechtspraak en wetgeving. Aangezien de bepalingen van de btw-richtlijn autonome begrippen van gemeenschapsrecht zijn, speelt de juridische kwalificatie (m.n. belasting/retributie) voor btw-doeleinden eigenlijk geen rol. Het is de werkelijke aard van de heffing die doorslaggevend is.
Om van een dienst te spreken, dient er een rechtstreeks verband te zijn tussen de verrichte handeling
en de ontvangen tegenwaarde. Afhankelijk van de modaliteiten van de wegenheffing kan er sprake zijn
van dergelijk verband en dus van een dienst voor btw-doeleinden overeenkomstig vaste EU-rechtspraak.
Het gebruik van kenmerken zoals afgelegde afstand, type voertuig, rijrichting enz. kunnen dergelijk verband doen ontstaan.
(ii)

Een dienst dient niet per se aan btw onderworpen te worden

Indien er sprake is van een dienst in de zin van de btw, wil dit echter geenszins zeggen dat de dienst ook
effectief onderworpen is aan btw. Of er daadwerkelijk btw verschuldigd is, zal afhangen van degene die
de wegenheffing int (i.e. het Vlaamse Gewest in geval van niet-geconcedeerde wegen dan wel een concessiehouder in geval van geconcedeerde wegen) en van de beoordeling of er al dan niet sprake is van
concurrentieverstoring van enige betekenis.
Indien de wegeninfrastructuur wordt ter beschikking gesteld door een publiekrechtelijk lichaam (zoals
het Vlaamse Gewest), zal de dienst slechts in twee gevallen aan btw onderworpen zijn:
Uitrol van een systeem van wegenheffing: juridisch-fiscale analyse (OIWP7)
Pagina 177 van 185

•

indien de terbeschikkingstelling van de wegeninfrastructuur niet kan worden aangemerkt als een
“overheidshandeling”; of

•

indien de terbeschikkingstelling van de wegeninfrastructuur wél kan worden aangemerkt als een
overheidshandeling, maar het niet onderwerpen van de handeling aan btw “zou leiden tot een concurrentieverstoring van enige betekenis”.

De terbeschikkingstelling van wegeninfrastructuur door een publiekrechtelijk lichaam in het kader van
een specifiek voor haar geldende juridische regeling wordt door het Hof beschouwd als een overheidshandeling.
Daarentegen omvat het concurrentiecriterium conceptueel een groter risico tot kwalificatie als een btwbelaste dienst. Desalniettemin vormen de beslissing inzake de kilometerheffing, alsook de analogie met
de terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen op de openbare weg door publiekrechtelijke lichamen,
belangrijke precedenten om te concluderen dat er geen sprake is van concurrentieverstoring in geval
van niet-geconcedeerde wegen die door het Vlaamse Gewest zelf worden ter beschikking gesteld.
In dit opzicht lijkt het ons weliswaar cruciaal om een schriftelijke beslissing van de administratie (centrale diensten van de btw-administratie of eventueel de Dienst Voorafgaande Beslissingen) te bekomen en
op basis van deze precedenten het niet btw-belaste karakter van de wegenheffing te verzekeren..
(iii)

Inning wegenheffing middels reseller- of agentmodel

Het reseller-model, waarbij de private partner in eigen naam optreedt en als aan- en verkoper wordt
beschouwd, kan worden toegepast in geval de Vlaamse wegen worden geconcedeerd. In geval van nietconcessie kan zowel conceptueel, als praktisch bezwaarlijk toepassing worden gemaakt van het resellermodel.
Daarentegen kan het agent-model, waarbij de tussenpersoon transparant optreedt, zowel voor nietgeconcedeerde als geconcedeerde wegen worden toegepast.
(iv)

Onderworpenheid aan btw

De onderworpenheid aan btw heeft als voordeel dat input btw ook gedeeltelijk kan worden afgetrokken, maar daar staan formaliteiten tegenover waaronder facturatieverplichtingen. Het implementeren
van een systeem waarbij de wegenheffing voor de niet-geconcedeerde wegen belast zou zijn met btw,
zal ook vragen met zich meebrengen omtrent het huidige systeem van de kilometerheffing (niet belast
met btw).
(v)

Vergelijking met de kilometerheffing

Een concessie-model met tussenkomst van de service provider als reseller (naar analogie met het systeem van de kilometerheffing in Wallonië) zal er in beginsel toe leiden dat de wegenheffing voor lichte
voertuigen voor het gebruik van het geconcedeerde gedeelte aan de btw onderworpen is (in de veronderstelling dat de concessiehouder niet kwalificeert als een overheidslichaam in de zin van art. 6 van het
W.Btw). Het gebruik van dergelijk concessiemodel lijkt echter niet compatibel met het huidige systeem
van de kilometerheffing in het Vlaamse Gewest (momenteel niet-concessiemodel).
Het implementeren van een systeem van niet-geconcedeerde wegen met een agent als tussenpersoon
(naar analogie met het systeem van de kilometerheffing in het Vlaamse Gewest) zal er wellicht toe leiden dat de wegenheffing voor lichte voertuigen niet onderworpen zal zijn aan de btw. Het nietbelastbaar karakter van de wegenheffing vereist weliswaar het bekomen van een administratief akkoord.

9.3.4 Aftrekbaarheid van de wegenheffing als beroepskost
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Op het vlak van de vennootschapsbelasting valt de wegenheffing onder de fiscaal aftrekbare beroepskosten en is er geen verworpen uitgave, ongeacht de kwalificatie ervan als een belasting dan wel retributie.
Op het vlak van de personenbelasting kan de wegenheffing door elke natuurlijke persoon onder de gebruikelijke voorwaarden worden afgetrokken als beroepskost, ongeacht de kwalificatie ervan als een
belasting dan wel retributie.

9.3.5 Toets aan het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel
Voor de verantwoording van de invoering van een wegenheffing in het Vlaamse Gewest is het erg belangrijk dat de precieze doelstellingen (naast het effectieve toepassingsgebied en de geografische afbakening van het aangewezen belastbaar gebied) op afdoende wijze worden bepaald en omschreven. De
drie vooropgestelde doelstellingen strekken ertoe de congestie te doen dalen, externe kosten te internaliseren en/of de gebruiker te laten betalen volgens gebruik (‘de vervuiler betaalt’), zodat het niet zonder redelijke verantwoording is dat de Vlaamse decreetgever een wegenheffing zou invoeren aangezien
de voertuigen kosten inzake mobiliteit, milieu en verkeersveiligheid met zich meebrengen.

9.3.6 Privégebruik van bedrijfswagens in de inkomstenbelasting
Onder het huidige systeem inzake het privégebruik van bedrijfswagens wordt het voordeel van alle aard
(VAA) in grote mate forfaitair gewaardeerd waarbij de gereden afstand/het gebruik van de wagen niet
relevant is. Indien er geoordeeld zou worden dat het huidige systeem inzake het privégebruik van bedrijfswagens niet billijk is543 of een doorkruising van de doelstellingen van het wegenheffingssysteem in
de hand werkt, zou er op federaal niveau een hervorming kunnen worden nagestreefd waarbij het privégebruik van de wagen en niet het loutere (privé)bezit van de bedrijfswagen mee in rekening wordt
genomen. Een studie van de hervorming van de autofiscaliteit valt evenwel buiten het bestek van huidig
onderzoek. Vanuit de optiek dat de wegenheffing een effect zou hebben op het privégebruik en dus niet
geheel onderuit gehaald wordt door het VAA-systeem, kunnen hier alvast volgende opmerkingen worden geformuleerd:
•

Voor de werkgever is de prikkel veelal niet sterk genoeg om de hoeveelheid gebruik te beperken
doordat enkel de brandstofkost toeneemt met de gereden afstand. Indien hierbij ook de kost
van de wegenheffing zou komen, wordt die prikkel wel sterker en kunnen werkgevers meer geneigd zijn beperkingen op te leggen aan het (privé)gebruik van een bedrijfswagen, wat de keuze
voor een bedrijfswagen als onderdeel van het loon minder aantrekkelijk maakt.

•

De werkgevers zouden de wegenheffing gekoppeld aan privégebruik door de werknemers kunnen doorrekenen544.

•

Een gelijkaardige forfaitaire regeling als bij de terbeschikkingsstelling van een tankkaart door de
werkgever (sinds inkomstenjaar 2017) zou kunnen worden overwogen bij een volledige tenlasteneming van de wegenheffing door de werkgever.

•

Alternatief zou een meer gedetailleerde afrekening kunnen worden overwogen, waarbij alle niet
professioneel verantwoorde kilometers zouden worden aangemerkt als privégebruik waarvoor
de wegenheffing dan als VAA aan de werknemer moet worden doorgerekend.

•

Niet de werkgever, maar de natuurlijke persoon (als gebruiker van het voertuig) zou als belastingplichtige aangemerkt kunnen worden zodat deze dan de kost van de wegenheffing zou dragen. De praktische implementatie zal evenwel wellicht gepaard gaan met bijkomende admini-

543

Er kan o.i. bijvoorbeeld niet automatisch tot onbillijkheid van het huidige systeem besloten worden louter op basis van het feit dat de waardering van het VAA
zelf geen rekening zou houden met de betaalde wegenheffing, want het huidige systeem verhindert bijvoorbeeld niet dat een werkgever de wegenheffing voor
privégebruik integraal zou doorrekenen aan de werknemer. Het is op dit ogenblik geen zekerheid dat werkgevers automatisch en zonder meer elk bedrag aan
wegenheffing ten laste zouden nemen.
544 Of de Vlaamse Overheid over de bevoegdhbeid beschikt om dit als een verplichting op te leggen aan de werkgevers, zal voorwerp moeten uitmaken van verder
onderzoek.
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stratieve moeilijkheden, gezien het onder bepaalde omstandigheden moeilijk te achterhalen is
wie de natuurlijke persoon achter de bedrijfswagen is (bv. in poolsituaties). Evenwel zou de
werkgever een tussenkomst kunnen geven voor het professioneel gebruik van het voertuig, zoals nu het geval is voor professionele verplaatsingen die werknemers uitvoeren met de eigen
wagen.

9.3.7 Vrijstellingen in internationale context
Vooreerst moet opgemerkt worden dat voor zover de belastingverdragen, overeenkomsten en andere
verdragen een vrijstelling verlenen, dit slechts gelding zou hebben voor een wegenheffing voor ze een
belastingvrijstelling verlenen (en dus niet voor retributies). Zoals hierna wordt vermeld, sluiten bepaalde
verdragen ook expliciet ‘heffingen wegens bepaalde diensten’ uit van een vrijstelling.
Voor diplomatieke en consulaire ambtenaren/bedienden wordt een vrijstelling van “alle belastingen”
voorzien. Een vrijstelling van de wegenheffing moet aldus worden toegekend op grond van het verdragenrecht.
Voor internationale organisaties heeft België door akkoorden/verdragen/regelingen soms in fiscale vrijstellingen voorzien, zoals onder andere op het vlak van directe belastingen/verkeersbelasting voor de
voertuigen die toebehoren aan internationale organisaties (bv. VN, NAVO, EU) en de particuliere voertuigen die toebehoren aan sommige leden van internationale organisaties (bv. SHAPE).
Overeenkomstig het statuut is (het personeel van) een internationale organisatie vaak vrijgesteld van
alle directe belastingen met uitzondering van de belastingen, heffingen of rechten welke niet anders zijn
dan retributies voor algemene overheidsdiensten. Hoewel een definitie van het begrip ‘directe belasting’ in de akkoorden/verdragen/regelingen uitblijft, valt te beargumenteren dat een wegenheffing hier
niet onder valt. Ten eerste is een wegenheffing van toepassing voor het gebruik van de weg, en is zodoende een belasting waarvan de grondslag bestaat in afzonderlijke/voorbijgaande door de belastingplichtige gepleegde feiten. Het Hof van Cassatie omschrijft een directe belasting als de belasting waarvan de grondslag niet bestaat in afzonderlijke of voorbijgaande door de belastingschuldige gepleegde
feiten doch in een uiteraard duurzame toestand. Op basis van deze definitie valt te beargumenteren dat
een wegenheffing, met het (effectieve) gebruik van de weg als grondslag, niet als een directe belasting
moet worden beschouwd. Een verkeersbelasting, die in eerste instantie toch voornamelijk het bezit/exploitatie van een wagen als voorwerp heeft (cf. supra), treft daarentegen een duurzame toestand
en zou wel als een directe belasting moeten worden beschouwd. Ten tweede werd in deze context ook
gesteld dat bepaalde wegenheffingen, ingesteld door het Vlaamse Gewest op grond van de eigen fiscale
autonomie ingevolge artikel 170, § 2, eerste lid van de Grondwet, van toepassing kunnen zijn op internationale organisaties (ondanks hun vrijstelling voor ‘directe’ belastingen).
Naast een vrijstelling van (alle) directe belastingen, bevatten een aantal akkoorden/verdragen/regelingen een vrijstelling van de verkeersbelasting voor (het personeel van) een internationale organisatie. Ook voor de “verkeersbelasting” blijft een definitie in de regelingen uit. Vooraf
valt het evenwel niet te stellen dat een verkeersbelasting zo eng begrepen moet worden dat de wegenheffing er onmogelijk zou kunnen onder vallen. Integendeel menen wij dat een interpretatie conform de
principes van het Weens Verdrag inzake het verdragenrecht inhoudt dat alle belastingen die betrekking
hebben op het in het verkeer hebben van voertuigen moeten worden vrijgesteld.

9.4 Beperkingen m.b.t. privacy en gegevensbescherming
9.4.1 Toets aan de wettelijke bepalingen inzake privacy
Een wegenheffingssysteem impliceert een inmenging in de persoonlijke levenssfeer die (i) voorgeschreven dient te worden door formele wetgeving, bv. een decreet; (ii) dient te beantwoorden aan een dwingende maatschappelijke behoefte (bv. verkrijgen van informatie over belastingbetalers, heffen van beUitrol van een systeem van wegenheffing: juridisch-fiscale analyse (OIWP7)
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lastingen, voeren van controles of inspecties i.v.m. belastingen is in het belang van het economisch welzijn van het land, en bv. het bestrijden van congestie of bevorderen van luchtkwaliteit en/of klimaat
(milieu) is noodzakelijk voor de bescherming van de gezondheid); en (iii) evenredig moet zijn met de
nagestreefde doelstellingen.
Bepaalde technische en operationele keuzes lijken op het eerste zicht verder te gaan dan wat noodzakelijk is, bv. koppelingen met andere systemen (zoals het systeem voor vrachtwagens en de lage emissie
zones) en hergebruik van ANPR-camera’s, waarvoor er extra rechtvaardigheidsgronden voorhanden
dienen te zijn (bv. de financiële haalbaarheid, i.e. in het economisch welzijn van het land). Het is echter
onzeker of deze bijkomende rechtvaardigingsgronden op zichzelf zouden volstaan om een meer privacyintrusief systeem te rechtvaardigen.

9.4.2 Toets aan de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming
Indien een overtreding op de wegenheffing een strafrechtelijke context krijgt zullen gegevens i.v.m.
overtredingen en boetes kwalificeren als gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en
strafbare feiten. In de decretale regelgeving dient voorzien te worden dat de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor de verwezenlijking van specifieke doeleinden. Bovendien dienen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker een lijst op te stellen van de categorieën van personen die toegang hebben tot deze persoonsgegevens, met een beschrijving van hun hoedanigheid t.o.v. de verwerking van de beoogde gegevens. De aangewezen personen dienen gebonden te zijn door een wettelijke,
statutaire of contractuele vertrouwelijkheidsverplichting.
Om toegang te krijgen tot het rijksregister of om het rijksregisternummer te gebruiken is een voorafgaande machtiging van de minister van Binnenlandse Zaken nodig (wet van 8 augustus 1983). Vlabel
beschikt op grond van het KB van 30 januari 1998 over een machtiging voor zover dit kadert in het
doelmatiger berekenen en uitvoeren van betalingen en inningen, binnen het kader van de opdrachten
van de Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management. Voor andere doeleinden aan
de zijde van Vlabel of voor andere entiteiten die toegang nodig zouden hebben is het verplicht om bij
(decretale) wetgeving te voorzien dat het gebruik van het rijksregisternummer noodzakelijk is voor de
werking van het wegenheffingsysteem m.o.o. een machtigingsaanvraag.
Vermits toestemming van de betrokkene een onzekere grond is voor een verplicht wegenheffingsysteem opgelegd door de overheid en de uitvoering van de overeenkomst met de Service Provider te beperkt zal zijn om al de verwerkingen onder te brengen, is het noodzakelijk om te voorzien in de nodige
decretale wetgeving die kan dienen als rechtmatige basis voor de verwerking.
De bewaartermijn van de gegevens dient beperkt te worden tot zolang noodzakelijk voor de doeleinden. De Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) aanvaardt dat gegevens bewaard worden gedurende
de toepasselijke verjaringstermijn of gedurende een wettelijk bepaalde bewaarplicht. Het is aangewezen
de bewaringstermijnen te differentiëren o.g.v. de categorieën gegevens en doeleinden, bv.:

545

-

voor gegevens die noodzakelijk zijn voor de berekening van de wegenheffing: gedurende de
termijn die overeenstemt met de mogelijkheid voor de gebruikers om de verschuldigde wegenheffing te betwisten (bv. één jaar);

-

voor gegevens m.b.t. de inning van de heffing: tot de heffing ingevorderd is (voor niet-betwiste
dossiers) of zolang noodzakelijk voor de afhandeling en invordering (voor betwiste dossiers);

-

voor gegevens m.b.t. de handhaving: zolang noodzakelijk voor een effectieve handhaving. In dit
verband gaf de GBA eerder aan dat zij de bewaartermijn van één jaar voor beelden van ANPR
camera’s door de politie disproportioneel achtte. Indien een kortere bewaartermijn van de
ANPR gegevens mogelijk is dient hieraan de voorkeur te worden gegeven, zoniet dient de bewaartermijn van één jaar omstandig en concreet gemotiveerd te worden.545

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, advies nr. 53/2017, p. 5.
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Het is verplicht om wettelijk te voorzien hoe lang de gegevens bewaard mogen worden door de betrokken entiteiten.
Enkel indien de persoonsgegevens volledig onomkeerbaar en onherleidbaar geanonimiseerd worden
(d.w.z. geen enkele persoon mag nog in staat zijn om de link te maken met een natuurlijke persoon),
kunnen ze langer en zelfs onbeperkt bewaard worden. Gelet op de hoeveelheid en aard van de verzamelde gegevens (nl. locatiegegevens) en de verschillende koppelingen tussen databanken in het kader
van de wegenheffing lijkt een anonimisering in de zin van de AVG in casu niet mogelijk. We begrijpen dat
de overheid een real-time toegangsrecht (minimaal elke minuut) tot de gegevens dient te verkrijgen
voor bepaalde doeleinden. Voor sommige van deze doeleinden volstaan “geanonimiseerde” of althans
gepseudonimiseerde gegevens. Men dient dus minstens al de directe identifiers (zoals naam, nummerplaat, etc.) van de gegevens (waar technisch mogelijk onomkeerbaar) te verwijderen vermits deze niet
nodig zijn voor dergelijke doeleinden.
Gelet op de grootschalige aard van de verwerking dient er voorafgaand een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) (“data protection impact assessment” of DPIA) uitgevoerd en gedocumenteerd te
worden, waarbij de risico’s en geplande maatregelen en waarborgen in kaart worden gebracht. Indien
uit de GEB blijkt dat er een hoog residueel risico is, dient de Vlaamse Toezichtscommissie voorafgaand
geraadpleegd te worden. Een overleg met de Vlaamse Toezichtscommissie lijkt ons in elk geval bijzonder aangewezen.
Het systeem van de wegenheffing behelst een vorm van geautomatiseerde besluitvorming wat onder
de AVG enkel toegestaan is indien noodzakelijk voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst of indien dit voorzien is door een wettelijke bepaling. Het is daarom nodig om het principe van de
geautomatiseerde besluitvorming wettelijk te verankeren en op te nemen in de overeenkomst tussen de
gebruikers en de Service Providers. Enkel indien er sprake is van daadwerkelijke en zinvolle (en dus geen
symbolische) menselijke tussenkomst in het beslissingsproces door iemand die bevoegd en bekwaam is
om het besluit te veranderen, is er niet langer sprake van geautomatiseerde besluitvorming.
Het gebruik van zwarte lijsten is enkel mogelijk mits wettelijke omkadering. De doelstellingen en objectieve registratiecriteria van de zwarte lijst dienen uitdrukkelijk, nauwkeurig en op limitatieve wijze vastgelegd te worden. Er dient voldoende transparantie te zijn over de zwarte lijst, alsook van een registratie daarop (inclusief de motivering). Gebruikers moeten deze registratie kunnen betwisten en moeten zo
snel mogelijk geïnformeerd worden over de gevolgen van de betwisting en moeten hiertegen beroep
kunnen aantekenen. Er dient een aangepast beveiligingsbeleid te zijn, inclusief toegangsbeperking en –
controle. Zwarte lijsten mogen niet uitgewisseld worden tussen de verschillende betrokken entiteiten
tenzij strikt noodzakelijk. Gebruikers die geregistreerd worden moeten naderhand verwijderd kunnen
worden.
Voor het gebruik van eigen ANPR camera’s m.o.o. de handhaving is er nood aan specifieke (decretale)
wetgeving vermits deze doeleinden niet (volledig) kaderen binnen de Camerawet van 21 maart 2007.
Deze specifieke wetgeving dient de plaatsing en het gebruik van deze camera’s te regelen. Voor zover
met deze ANPR camera’s eveneens de doeleinden van de Camerawet worden nagestreefd (nl. voorkomen, vaststellen of opsporen van misdrijven tegen personen of goederen of overlast in de zin van artikel
135 van de nieuwe gemeentewet, controleren van naleving van gemeentelijke reglementen of handhaven van de openbare orde), dienen de strikte voorwaarden voor het plaatsen van camera’s op nietbesloten plaatsen van de Camerawet nageleefd te worden.
Ook voor het hergebruiken van ANPR camera’s van bv. politiediensten is er nood aan specifieke wetgeving, vermits er hiervoor geen grondslag bestaat onder de huidige wetgeving (bv. wet van 5 augustus
1992 op het Politieambt). De GBA oordeelde eerder al dat koppelingen van ANPR camera’s van de politie met andere databanken aan strikte voorwaarden onderworpen moet zijn die minstens in een uitvoeringsbesluit moeten worden vastgelegd.546 Het hergebruiken van bestaande camera’s voor nieuwe doeleinden is problematisch onder de privacywetgeving gelet op (i) een gebrek aan rechtmatige basis, (ii) de
546

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, advies nr. 53/2017, p. 7.
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introductie van nieuwe doeleinden en (iii) de privacy risico’s bij het koppelen van databanken en combineren van gegevens. Gelet op het bovenstaande zal er zeker een eigen cameranetwerk, dat voldoende
uitgebreid is, moeten worden opgebouwd om de handhaving van de wegenheffing op rechtmatige wijze
te verzekeren.
Om (automatische) nummerplaatcontrole toe te laten is het een oplossing om een eigen databank met
nummerplaatgegevens op te maken door deze gegevens te verzamelen bij de registratie van de gebruikers. Op die manier kan de Vlaamse overheid beschikken over een eigen databank op basis waarvan de
facturatie kan gebeuren, zonder gegevens met andere databanken te moeten uitwisselen. Ten aanzien
van voertuigen met een Belgische nummerplaat waarvoor geen spontane registratie is gebeurd, zal toegang moeten gekregen worden tot de databank van de Kruispuntbank van de Voertuigen. Voor dergelijke toegang is een machtiging van de Vlaamse Toezichtscommissie vereist.547 Op grond van de medewerkingsplicht van openbare instellingen onder de wet van 21 december 2009 stellen bestuursdiensten van
de staat (o.a. de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen) gegevens die noodzakelijk zijn om de
belasting te bepalen op elektronische wijze ter beschikking van de Vlaamse administratie. In de mate dat
de wegenheffing niet zal kwalificeren als een belasting en in de mate dat ook andere entiteiten toegang
moeten hebben tot het DIV, zal er alsnog een machtiging aan de Vlaamse Toezichtscommissie gevraagd
dienen te worden. Mits decretale grondslag kan ervan worden uitgegaan dat de bevoegde dienst van de
Vlaamse overheid deze machtiging kunnen verkrijgen.
Voor de handhaving moet het handhavingscentrum over gegevens beschikken die nodig zijn om na gaan
of een rit effectief geregistreerd werd en om via datamining technieken aanvullende controles uit te
voeren. Voor deze ‘handhavingsdatabank’ gelden volgende (juridische) aanbevelingen en aandachtspunten:

547

-

Gelet op het risico van “function creep” dienen de doeleinden van deze databank voorafgaand
voldoende specifiek bepaald te worden (bv. welke specifieke controles?);

-

Het is aangewezen om i.p.v. een allesomvattende centrale databank te opteren voor een kleinere centrale “kluis” die enkel de echte (direct identificerende) persoonsgegevens bevat, die vervolgens middels koppelingen kan fungeren als input voor andere toepassingen. Voor elke koppeling tussen deze kluis en andere toepassingen/databanken dienen strikte governancemechanismen ingebouwd te worden.

-

Het model waarbij één enkele instantie of instelling die fungeert als controlecentrum en alle gegevens over reistijd en positie van voertuigen verzamelt, is de minst gunstige oplossing op vlak
van privacy (o.m. gelet op de proportionaliteit). Er dient met andere woorden nauwkeurig geargumenteerd te worden om welke (technische of andere) redenen de keuze voor dergelijk model
noodzakelijk is.

-

De GBA stelt dat een goed wetgevend kader belangrijk is voor overheidsdiensten die gebruik
maken van big data of data mining analyses. Het is aanbevolen om te voorzien in wettelijke regelingen die bepalen hoe en wanneer de overheid het resultaat van data mining en correlaties
kan gebruiken als juridisch bewijsmateriaal. Belangrijk is dat big data analyses enkel een indicatie mogen geven van een risico van niet-naleving van de wegenheffing. De bewijswaarde mag
enkel toegekend worden indien er een bijkomende menselijke beoordeling is geweest van de
individuele gevallen. Het is aangewezen om te werken met een PV van vaststellingen met een
reactietijd voor de betrokkene.

-

In het licht van het proportionaliteitsvereiste dient verzekerd te worden dat men enkel overgaat
tot directe identificatie wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat er één van de vooraf bepaalde overtredingen plaatsgevonden heeft (o.m. niet werken van de registratie-eenheid, fouten in
de betaalmethodes, uitzetten van de registratie-eenheid, etc.) en een handhavend optreden
noodzakelijk is.

Artikel 18 wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen.
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9.4.3 Aspecten inzake intellectuele eigendom
Aspecten inzake eigendom op de gegevens en intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten op
alle kennis, objecten, systemen en overige zaken die ten behoeve van de operationele uitvoering en
beleid van de wegenheffing noodzakelijk zijn, dienen contractueel geregeld te worden.
Bij de technische uitwerking dient steeds nagegaan te worden welke intellectuele eigendomsrechten
gebruikt worden, aan wie deze rechten toebehoren en welke entiteiten en partners gebruik dienen te
maken van deze intellectuele eigendom. Vervolgens dienen de nodige contractuele maatregelen getroffen te worden, ook met het oog op een vlotte overdracht in geval van beëindiging.
We begrijpen dat het Gewest de (intellectuele) eigendom op de gegevens wenst te verkrijgen. Onder de
huidige wetgeving bestaat er geen echt eigendomsrecht op de gegevens, maar het is wel mogelijk om
daar contractueel de nodige afspraken rond te maken (inzake doorgifte van gegevens, verbod op verder
gebruik, etc.).
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Management samenvatting
Doel
Het doel van dit deel van het onderzoek is om een analyse te maken van de sociale effecten en bredere
economische effecten van een wegenheffing en een voorstel te formuleren m.b.t. een sociaal beleid
gerelateerd aan de invoering van een wegenheffing.
Scenario’s wegenheffing en flankerende maatregelen
In Werkpakket 4 werden meerdere tariefscenario’s doorgerekend voor de wegenheffing. Voor de
analyse van de sociale en bredere economische effecten werden hiervan twee scenario’s nader
bestudeerd.
Enerzijds analyseren we een ‘budgetneutraal scenario’ waarbij de inkomsten van de wegenheffing de
systeemkosten dekken en toelaten om de belasting op de inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse
verkeersbelasting (JVB)1 te minimaliseren met gelijkblijvende inkomsten. Daarvoor beschouwen we
Scenario 4a (met een korte spits) uit Werkpakket 4. In dit geval worden geen middelen gegenereerd
die kunnen ingezet worden voor bijkomend flankerend beleid en beschouwt de socio-economische
analyse enkel de wegenheffing in combinatie met de minimalisering van de BIV en JVB.
Anderzijds analyseren we een scenario waarbij de wegenheffing meer opbrengsten genereert dan wat
nodig is voor het dekken van de systeemkosten en de minimalisering van de BIV en JVB. Dit ‘scenario
met netto-opbrengsten’ laat toe om bv. investeringen en/of bijkomende flankerende maatregelen uit
te voeren. Hiervoor beschouwen we Scenario 1b (met een korte spits) uit Werkpakket 4. Het gewogen
gemiddelde tarief2 per autokm is in dit geval 2,5 maal het tarief van het budgetneutrale scenario.
Voor Scenario 1b bekijken we eerst de sociale en economische effecten wanneer de nettoopbrengsten3 worden gebruikt om de algemene overheidsuitgaven te verhogen a rato van de huidige
uitgaven (bv. voor onderwijs, de sociale zekerheid, het onderhoud van wegen, …) (hiernaar wordt
verwezen als Optie 0). Dit wordt ook gedaan voor Scenario 4a, waarbij door de bredere economische
effecten van de wegenheffing (op de tewerkstelling, de consumptie, …) ook extra inkomsten
gegenereerd worden voor de Vlaamse overheid (in dit geval gaat het dus niet om netto-opbrengsten
van de wegenheffing). Deze extra inkomsten worden dan ook ingezet voor een verhoging van de
algemene overheidsuitgaven.

1

Inclusief de delving van de gemeentelijke opdeciem op de verkeersbelastingen en de minimalisering van de
aanvullende verkeersbelasting voor LPG-voertuigen. Deze twee elementen worden steeds mee opgenomen in
de analyse, ook in de gevallen waarbij dit niet expliciet vermeld wordt in deze management samenvatting.
De behandeling van de aanvullende verkeersbelasting voor LPG-voertuigen in Werkpakket 8 volgt die in
Werkpakket 4. Vanuit de juridische analyse in Werkpakket 7 wordt echter geadviseerd om deze belasting te laten
bestaan. Het minimaliseren ervan is volgens die analyse niet onmogelijk, maar niet voor de hand liggend.
In 2017 reden 0,3% van de 3,5 miljoen personenwagens in Vlaanderen op LPG, volgens de transportdatabank
van het Federaal Planbureau. De hypothese over de behandeling van de aanvullende verkeersbelasting heeft
daarom geen consequenties voor de conclusies in dit rapport van Werkpakket 8
2 Het gewogen gemiddeld tarief per km geldt voor een gemiddeld verplaatsingsprofiel (wat betreft de verdeling
van de gereden km over de verschillende wegtypes, locaties en periodes) en voor een gemiddelde auto.
3
Dit zijn de opbrengsten die overblijven na het dekken van de systeemkosten en de compensatie voor het
minimaliseren van de BIV en JVB.
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Voor Scenario 1b vergelijken we de bekomen resultaten van Optie 0 vervolgens met de resultaten
waarbij de netto-opbrengsten gebruikt worden voor bijkomende flankerende maatregelen.
In een eerste stap werd een long-list opgesteld van mogelijke bijkomende flankerende maatregelen,
die ook werd besproken met een groep van belanghebbenden in de klankbordgroep. Uit de long-list
werden een aantal maatregelen gekozen voor een meer gedetailleerde analyse. Gezien de
beschikbaarheid van economische modellen voor de analyse zijn er daarbij vooral maatregelen
gekozen die kwantitatief kunnen geanalyseerd worden. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat
daarmee geen voorafname wordt gemaakt op de wenselijkheid van deze bijkomende maatregelen, dit
betreft een beleidsmatige keuze die nog gemaakt dient te worden. Bij de implementatie moet ook
vanuit juridisch oogpunt worden gewaakt over o.a. de overeenstemming met het Europese Unierecht
en het (internrechtelijk) gelijkheidsbeginsel. Het Europese Unierecht vormt waarschijnlijk geen
probleem voor de hier onderzochte maatregelen, in het kader van het gelijkheidsbeginsel dient echter
aangetoond te worden dat de maatregel geen afbreuk doet aan de doelstellingen die met de
wegenheffing worden beoogd.
In totaal werden acht bijkomende flankerende maatregelen nader bestudeerd:

a

Optie

Flankerende maatregel

1

Verbetering kwaliteit weginfrastructuur en van openbaar vervoer

2

Verlaging personenbelastingen – proportionele daling gewestelijke opcentiemen

3

Verlaging personenbelastingen – progressieve daling gewestelijke opcentiemen

4

Verlaging personenbelastingen – jobkorting

5

Beperkt basisbudget voor kwetsbare doelgroepena

6

Beperkt basisbudget woon-werkverkeera

7

Korting woon-werkverkeer

8

Vergemakkelijken/promoten van flexibele werkuren en thuiswerken

Resterende netto-opbrengsten worden gebruikt voor verhoging algemene overheidsuitgaven

De analyse van Opties 1 tot 6 gebeurt met behulp van twee economische modellen4 (EUROMOD en
EDIP). Voor de korting op de wegenheffing voor het woon-werkverkeer (Optie 7) ligt de focus op de
verkeerskundige aspecten en gebeurt de evaluatie met het strategisch personenmodel van het
Departement MOW (spm Vla versie 4.1.1). Optie 8 wordt kwalitatief geanalyseerd.
De bijkomende flankerende maatregelen worden als volgt ingevuld:
•

•

Optie 1: de netto-opbrengsten van Scenario 1b worden besteed aan de verbetering van de
kwaliteit van de weginfrastructuur en van het openbaar vervoer. Daarbij wordt aangenomen
dat de helft van het beschikbare budget gaat naar de weginfrastructuur en de helft naar het
openbaar vervoer.
Opties 2 en 3: de netto-opbrengsten van Scenario 1b wordt ingezet voor een verlaging in de
gewestelijke opcentiemen voor de personenbelasting. In Optie 2 worden de nettoopbrengsten van Scenario 1b gebruikt om de Vlaamse opcentiemen te verlagen van 33,257 %

4

Optie 1 werd enkel doorgerekend met EDIP daar deze optie geen rechtstreeks effect heeft op de koopkracht
van de gezinnen.
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•

•

•

•

naar 19,5 %. In Optie 3 worden de Vlaamse opcentiemen op 0 % gezet tot een bedrag van de
zogenaamde ‘gereduceerde belasting staat’ van 5000 euro per jaar.
Optie 4: er wordt een belastingkrediet toegekend aan werknemers die in Vlaanderen
personenbelasting betalen, met een maximum bedrag van 100 euro per maand, afhankelijk
van hun inkomen.
Optie 5: het basisbudget voor kwetsbare doelgroepen betreft ten eerste een basisbudget voor
personen met een beperking en een voertuig dat in aanmerking komt voor een vrijstelling van
de huidige BIV en JVB. Dit vormt een tegemoetkoming voor het wegvallende voordeel van de
vrijstelling van de JVB en de BIV en kan gebruikt worden voor de wegenheffing. In het
budgetneutrale scenario bedraagt het basisbudget 330 euro per persoon, en in het scenario
met netto-opbrengsten bedraagt het 645 euro per persoon. Ten tweede wordt in Scenario 1b
een deel van de netto-opbrengsten ingezet voor een basisbudget voor gezinnen die recht
hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. Het kan gebruikt worden
voor de wegenheffing of andere mobiliteitsdiensten. Voor een gezin met een gemiddelde
gezinsgrootte zoals in het eerste inkomensdeciel bedraagt het basisbudget 254 euro/jaar voor
een gezin met beroepsactieve personen en 137 euro/jaar voor andere gezinnen.
Optie 6: dit houdt een beperkt basisbudget in voor het woon-werkverkeer dat wordt
toegekend aan loontrekkenden met een werkplaats in Vlaanderen en Vlaamse loontrekkenden
die buiten Vlaanderen werken. Het kan gebruikt worden voor de wegenheffing of andere
mobiliteitsdiensten. Voor een voltijds werknemer bedraagt het 317 euro per jaar.
Bij Optie 7 wordt een korting gegeven van 50 % op de tarieven van de wegenheffing indien
men zich verplaatst van en naar het werk.

Met de basisbudgetten wordt niet het volledig beschikbaar budget ingezet. In die gevallen wordt het
resterende deel van de netto-opbrengsten zoals in Optie 0 besteed aan een toename van de huidige
algemene overheidsuitgaven.
Economische modellen
De berekening van de koopkracht- en verdelingseffecten steunt op EUROMOD, het
microsimulatiemodel van de Europese Commissie, dat beleidshervormingen simuleert voor een
representatieve populatie van individuele economische agenten. Om een uitgebreide analyse toe te
laten voor de transportmarkt werd de database van EUROMOD (gebaseerd op EU-SILC5 2017)
gekoppeld aan cijfers uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag. Het model hanteert een statische
analyse: er wordt aangenomen dat gezinnen hun gedrag niet aanpassen als gevolg van de
wegenheffingen en het flankerend beleid. Ook wordt bij de evaluatie van de effecten nog geen
rekening gehouden met eventuele voordelen voor de gezinnen van hogere overheidsuitgaven, milieuof tijdsbaten. Bij de interpretatie van de resultaten dient men dit steeds in het achterhoofd te houden.
Het algemeen evenwichtsmodel EDIP bouwt voort op de resultaten van EUROMOD en het
verkeersmodel TREMOVE (zie Werkpakket 4). De totale inkomsten, de tijds- en milieubaten worden
ingelezen uit TREMOVE. De verdeling van de impacts over de bevolking wordt uit EUROMOD gehaald.
EDIP geeft de meest volledige analyse van de impact van een wegenheffing op de samenleving. Naast
de gedragseffecten worden elementen die ontbraken in EUROMOD hier toegevoegd: de voordelen van
de diensten die door de overheid worden aangeboden (onderwijs, gezondheidszorg, administratie,
enz.), de tijdsbaten en de milieubaten. De sociale analyse is echter beperkter in EDIP, omdat EDIP
5

Statistics of Income and Livelihood Conditions: Een overkoepelende socio-economische enquête die in alle EU
landen wordt afgenomen.
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quintielen van de populatie beschouwt (een representatieve groep van telkens 20 % van de populatie
naar inkomen), terwijl EUROMOD een reeks representatieve huishoudens beschouwt op basis van
micro-data.
Koopkrachteffecten
In combinatie met een minimalisering van de BIV en JVB leidt de wegenheffing volgens het EUROMODmodel, tot de volgende koopkrachteffecten:
de budgetneutrale wegenheffing is eerder voordelig voor autobestuurders die tot ongeveer
10 000 kilometer per jaar rijden. Delen we de gezinnen in 5 groepen naar aantal kilometers per
jaar, dan gaan gezinnen die niet meer dan 17 000 km per jaar rijden er gemiddeld op vooruit.
De 40 % gezinnen die meer kilometers rijden gaan erop achteruit. (ter referentie – volgens het
Onderzoek Verplaatsingsgedrag (versie 5.3) is het gemiddelde aantal autokm/jaar 14 700). De
meeste gezinnen die meer dan 17 000 km rijden, en alle gezinnen die meer dan 31 000 km
rijden, ondervinden bij onveranderd gedrag een daling van hun koopkracht, zij het minder dan
wanneer er hogere tarieven gelden zoals in Scenario 1b.
• De toename in koopkracht vervalt voor de meeste gezinnen die minder dan 17 000 km/jaar
rijden indien het aangerekende tarief van de wegenheffing toeneemt tot het niveau van
Scenario 1b. Voor de andere gezinnen daalt de koopkracht verder. In Scenario 1b betalen
gezinnen gemiddeld 90 euro/maand extra door de wegenheffing, rekening houdend met de
minimalisering van de BIV en JVB. Deze bedragen verschillen sterk tussen de inkomensdecielen6
en volgens de intensiteit van hun autogebruik.
• Arme gezinnen betalen gemiddeld 85 % minder (24 euro/maand) dan rijke gezinnen
(159 euro/maand).
• In procent van het beschikbaar inkomen is de wegenheffing het meest negatief voor
arme gezinnen met een auto: hun koopkracht daalt met gemiddeld tot 5,2 % van hun
beschikbaar inkomen door de wegenheffing. Wel stijgt hun koopkracht met 2,4 % door
de minimalisering van de BIV en JVB, waardoor de totale koopkrachtdaling voor deze
groep -2,8 % bedraagt. In termen van beschikbaar inkomen ziet men de grootste daling
van de koopkracht (-3,2 %) voor de gezinnen in deciel 5.
• Voor de gezinnen die 8 500 km of minder rijden, is er gemiddeld geen effect op de
koopkracht of een toename.
• De type-individuen in de analyse die niet meer dan 5 000 km per jaar afleggen hebben
een voordeel of zien hun koopkracht grosso modo ongewijzigd blijven.
Met de bijkomende flankerende maatregelen, geeft de analyse met het EUROMOD-model de volgende
effecten op de koopkracht voor Scenario 1b:
1. Met de jobkorting (Optie 4) gaan de meeste werkende gezinnen7 erop vooruit, zolang ze
gemiddeld minder dan 17 000 km/jaar rijden. De jobkorting als instrument zorgt voor een
bonus van 107 euro per maand voor de gemiddelde werknemer. Het netto-voordeel bedraagt
gemiddeld 3,3 % van het beschikbaar inkomen voor deze gezinnen als ze tot 8 500 km/jaar
•

6

Sommige effecten worden gerapporteerd per inkomensdeciel. In dat geval zijn de gezinnen gerangschikt
volgens hun equivalent beschikbaar inkomen, en onderverdeeld in gelijke groepen van telkens 10 % van de
bevolking. Het equivalent beschikbaar inkomen is een correctie van het gewone beschikbaar inkomen, om de
gezinsgrootte in rekening te brengen. Het beschikbaar inkomen is het gezinsinkomen na aftrek van alle
belastingen en met inbegrip van de uitkeringen die het gezin krijgt.
7
Met een ‘werkend gezin’ bedoelen we een gezin waarin ten minste 1 persoon werkt.
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2.

3.

4.

5.

rijden en 2,2 % voor degene die tussen 8 500 en 17 000 km/jaar afleggen. Vanaf deciel 5 is er
zelfs een voordeel voor een hoger dan gemiddeld autogebruik tot 31 000 km/jaar (gaande van
0,4 % tot 1,3 % van het beschikbaar inkomen). Voor werkende gezinnen zonder auto kan het
voordeel tot 180 euro/ maand bedragen. Arme werkende gezinnen in deciel 1 en 2 die veel
rijden (>31 000 km/jaar) gaan er wel sterk op achteruit (daling van 4,7 % en 7,1 % t.o.v. het
beschikbaar inkomen). Dit is echter een zeer kleine groep van de bevolking, namelijk ongeveer
1 %. Niet-werkende gezinnen gaan meestal achteruit, tenzij ze een auto hebben en er weinig
mee rijden (< 8 000 kilometer per jaar). Dan hebben zij een gemiddeld voordeel van 0,2 % t.o.v.
het beschikbaar inkomen.
Bij een progressieve daling van de gewestelijke opcentiemen (Optie 3) zijn de impacts voor
werkende gezinnen gelijkaardig, zij het iets lager, dan die bij de jobkorting. Een typewerknemer met een erg laag bruto-inkomen heeft geen of weinig baat, voor werknemers met
een bruto-loon vanaf zo’n 2 500 euro is het voordeel bijna 100 euro per maand, voor
vervangingsinkomens ligt het voordeel zo’n 13 euro per maand lager. De meeste werkende
gezinnen blijven een voordeel behalen zolang ze niet meer dan 17 000 kilometer per jaar
rijden. Het grootste deel van zowel werkende als niet-werkende gezinnen gaat erop vooruit,
hoge inkomens gevoelig meer dan lage inkomens.
Bij een proportionele daling van de gewestelijke opcentiemen (Optie 2) is de gradiënt van de
verdeling van de koopkrachteffecten gekanteld in vergelijking met de jobkorting en
progressieve daling van de opcentiemen: de voordelen liggen lager voor de onderste 80 % van
de gezinnen, en substantieel hoger voor de 20 % rijkste gezinnen, waarbij vooral de groep van
de 10 % rijkste gezinnen er sterk op vooruit gaat. Die laatste groep kan er met 2,1 % tot 5 %
van het beschikbaar inkomen op vooruit gaan, afhankelijk van hun jaarlijks kilometrage, en
gaat er ook op vooruit indien ze veel kilometers afleggen.
Het basisbudget voor kwetsbare doelgroepen (Optie 5) werkt herverdelend, maar is
ontoereikend om de negatieve koopkrachteffecten voor de laagste decielen om te buigen.
Voor een persoon met bruto-inkomen van 1 000 euro/maand betekent dit instrument een
koopkrachtwinst van 28 euro/maand. Voor gezinnen in het laagste deciel blijft de negatieve
impact 1,4 % van het beschikbaar inkomen (tegenover 1,7 % zonder basisbudget), en voor
deciel 2 wordt het 1,6 % (in plaats van 1,8 %).
Ook voor het basisbudget voor woon-werk verkeer (Optie 6) is er een kleine herverdelende
impact, maar niet voldoende om de koopkracht te versterken. Voor alle gezinnen samen is de
daling van de koopkracht 2,1 %, tegenover 2,6 % zonder basisbudget. Opgemerkt wordt dat er
slechts een deel van de netto-inkomsten van de wegenheffing besteed wordt aan deze
flankerende maatregelen (de rest van de opbrengsten wordt aangewend voor extra
overheidsuitgaven waar burgers algemeen ook van ‘mee genieten’), terwijl bij de hervorming
van de personenbelastingen in Opties 2 tot 4 de netto-opbrengsten van de wegenheffing
volledig ingezet worden. Het is dus logisch dat de koopkrachteffecten van deze opties,
alhoewel ze juist gericht zijn op specifieke doelgroepen, veel minder gunstig zijn.

Uit een analyse voor type-personen blijkt dat de negatieve effecten van de wegenheffing het grootst
zijn voor gezinnen die meer rijden en meer tijdens de spitsuren in de congestiezone. Bij het flankerend
beleid hebben de verplaatsingspatronen enkel een invloed bij de basisbudgetten. Die zullen sneller
uitgeput raken voor mensen die meer en meer tijdens de spits in de congestiezone rijden. De voordelen
van de hervorming van de personenbelasting hangen niet af van de verplaatsingspatronen.
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Armoedetoets
Voor de armoedetoets werden twee bijkomende consultaties uitgevoerd met een vertegenwoordiger
van het Netwerk tegen Armoede, naast de algemene consultaties met de klankbordgroep waarop de
vertegenwoordiger ook was uitgenodigd. Tijdens de eerste bijkomende consultatie werden de
algemene concepten van de tariefscenario’s en de long-list van de bijkomende flankerende
maatregelen besproken. Na een terugkoppeling met verenigingen die deel uitmaken van het Netwerk
tegen Armoede werd vervolgens hun feedback hierover besproken tijdens een tweede overleg.
Uit de armoedetoets blijkt dat voor arme gezinnen met een wagen, die 62 % uitmaken van de totale
groep van gezinnen onder de armoedegrens, de koopkrachteffecten van de onderzochte maatregelen
overwegend negatief zijn voor Scenario 1b, met een gemiddelde daling van de koopkracht van de
gezinnen met een auto met 3,0 % (werkend) en 1,9 % (niet-werkend). De onderzochte bijkomende
maatregelen slagen er niet in om de daling in koopkracht om te zetten in een stijging. De daling in
koopkracht is onder alle opties minder groot voor niet-werkende gezinnen, behalve bij de jobkorting
(Optie 4).
De jobkorting heeft als instrument wel het potentieel om de negatieve schok voor werkende gezinnen
met een wagen - gemiddeld - voor iets meer dan de helft op te vangen. Voor de werkende gezinnen in
armoede die geen wagen bezitten, heeft enkel de jobkorting een significant effect, met een voordeel
ter grootte van 0,8 % van hun beschikbaar inkomen.
Het basisbudget voor doelgroepen (Optie 5) toont ook potentieel, maar werd met een veel kleiner
budget gesimuleerd. Voor de twee opties met een basisbudget (Opties 5 en 6) is het mogelijk om met
het resterende netto-opbrengsten maatregelen te treffen die de koopkracht van de mensen onder de
armoedegrens ten goede komen, maar die niet zijn opgenomen in deze simulatie.
Het plaatje voor het budgetneutrale Scenario 4a is positiever voor de koopkracht van de gezinnen
onder de armoedegrens, waarbij de gezinnen met een wagen gemiddeld break-even draaien.
Analyse inclusief de bredere economische effecten
De volgende tabel vat aan de hand van een aantal indicatoren de sociale en economische impact
samen van de doorgerekende opties. Het eerste deel van de tabel geeft de impact van de wegenheffing
weer incl. de minimalisering van de BIV en JVB wanneer eventuele netto-opbrengsten worden gebruikt
om de algemene overheidsuitgaven te verhogen (Optie 0 voor Scenario 1b en 4a). Tevens geeft de
tabel voor Scenario 1b een indicatie van de impact van de doorgerekende flankerende maatregelen,
gefinancierd met de netto-opbrengsten uit dat scenario (Opties 1 tot 6).
We onderscheiden hier zes effecten, namelijk die op de totale welvaart en het BRP, de impact op de
inkomsten voor de overheid uit de wegenheffing en transportgerelateerde belastingen, de impact op
de inkomensongelijkheid (een ‘↑’ in onderstaande tabel staat voor een toename van de
inkomensongelijkheid), de tijdsbaten en de milieubaten. Voor Scenario 1b wordt voor de impacts die
weergegeven worden in miljoen euro ook de verhouding weergegeven ten opzichte van de grootte
van het effect in Optie 0.
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Impact op
welvaarta

miljoen euro
en ratio
t.o.v.
Scenario 1b
& Optie 0

Impact
op BRP

Impact op
overheidsinkomsten uit
wegenheffing en
transportgerel.
belastingenb

Impact op
inkomensongelijkheid

%

miljoen euro en
ratio t.o.v. Scenario
1b & Optie 0

effectd

Tijdsbaten

Milieubaten

miljoen euro
en ratio t.o.v.
Scenario 1b &
Optie 0

miljoen euro
en ratio t.o.v.
Scenario 1b &
Optie 0

Optie 0
557 +0,23%
3016
↓
304
651
+0,40%
0/↑
(0,55)
(0,22)
Scenario 1b met bijkomende flankerende maatregelen
(1)
717
3016
Investeringen
+2,17%
↑
(1,3)
(1,01)
in OV & weg
(2)
Proportionele
1028
3075
+0,98 %
↑↑
(1,9)
(1,02)
daling
opcentiemen
(3)
3073
Progressieve
978
+0,96 %
0/↑
(1,8)
(1,02)
daling
opcentiemen
965
3070
(4) Jobkorting
+0,99 %
0/↑
(1,7)
(1,02)
(5) Basisbudget
506
3028
voor
+0,22 %
↓
(0,9)
(1,00)
c
doelgroepen
(6) Basisbudget
332
3057
woon-werk
+0,15 %
0/↓
(0,6)
(1,01)
verkeerc
a
inclusief baten van publieke diensten, tijdsbaten en milieubaten
b
voor aftrek van de systeemkosten en de kosten voor het basisbudget
c
Resterende netto-opbrengsten worden gebruikt voor verhoging overheidsuitgaven
d
een ‘↑’ staat voor een toename van de inkomensongelijkheid
Flankerende maatregel

Scenario 1b
Scenario 4a

1464
835
(0,6)

151
24
(0,2)

1470
(1,0)

135
(0,9)

1138
(0,8)

117
(0,8)

1173
(0,8)

121
(0,8)

1162
(0,8)

120
(0,8)

1370
(0,9)

143
(0,95)

1088
(0,7)

124
(0,8)

We stellen vast dat Optie 0 met Scenario 1b en 4a over het algemeen goed presteert: het totale
welvaartseffect in het geval van Scenario 1b is 557 miljoen euro/jaar en 304 miljoen euro/jaar voor
Scenario 4a. Ook met de lagere tarieven in Scenario 4a is er dus een welvaartswinst, maar kleiner (45 %
lager) dan bij Scenario 1b.
Scenario 1b met Optie 0 presteert goed door de combinatie van extra overheidsuitgaven en toename
in tijdsbaten wat leidt tot een goede impact op de welvaart en het BRP. Bovendien daalt de
inkomensongelijkheid omdat de overheidsuitgaven van de inkomsten uit de wegenheffing meer
doorwegen voor armere huishoudens. Enkel het rijkste quintiel gaat erop achteruit. Omdat armere
huishoudens sterker van een aantal van de extra overheidsdiensten (voornamelijk gezondheidszorg en
ondersteunende diensten) afhankelijk zijn, is de impact van de wegenheffing dus vrij herverdelend
(progressief) zelfs zonder bijkomende flankerende maatregelen.
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Het budgetneutrale Scenario 4a met Optie 0 presteert redelijk goed door toename van de tijdsbaten,
en leidt tot een redelijke impact op de welvaart en het BRP. De milieubaten liggen daarentegen heel
wat lager dan bij Scenario 1b met Optie 0. Er is echter wel een beperkte toename van de
inkomensongelijkheid wegens de volgende redenen: (1) de toename van de overheidsuitgaven is hier
lager (enkel afkomstig van de indirecte inkomsten, niet van de wegenheffing zelf); (2) de tijdsbaten zijn
eerder voordelig voor de rijkste huishoudens, die t.g.v. het lager tarief in dit scenario ook minder
uitgeven aan de wegenheffing. In dit geval gaat het rijkste quintiel er hierdoor wel op vooruit.
Met de bijkomende maatregelen die geen basisbudget inhouden stijgt de welvaart en de impact op
het BRP aanzienlijk t.o.v. een wegenheffing zonder deze bijkomende maatregelen. Dit gaat echter
meestal gepaard met een daling van de milieu- en tijdsbaten, tot 20%, (gezien de bijkomende
maatregelen (in)direct het autogebruik aanzwengelen) en een toename van de inkomensongelijkheid.
Op basis van de welvaartsindicator is het beste beleid om de netto-opbrengsten uit Scenario 1b te
gebruiken voor een verlaging van de lasten op arbeid, met een hervorming van de personenbelasting
(Opties 2 tot 4). Deze opties geven welvaartsbaten rond de 1 miljard euro. Dit combineert baten qua
efficiëntie van het verkeer (maar minder dan in de optie zonder flankerende maatregelen) met een
verhoging van het BRP en met baten voor de arbeidsmarkt in de vorm van een lagere werkloosheid en
een hoger aantal jobs. De welvaartseffecten zijn echter niet gelijk verdeeld. De proportionele daling
van de gewestelijke opcentiemen (Optie 2) is het minst herverdelend. Deze geeft hoge baten aan de
rijkste 20 % van de populatie, maar eerder beperkte voordelen voor armere huishoudens en leidt tot
een daling van de welvaart voor het armste quintiel. De jobkorting (Optie 4) en progressieve daling van
de opcentiemen (Optie 3) scoren algemeen beter qua herverdeling, maar leiden wel nog voor een
welvaartsdaling voor het armste quintiel.
Ook de optie waarbij de netto-opbrengsten uit de wegenheffing van Scenario 1b worden geïnvesteerd
in het openbaar vervoer en weginfrastructuur (Optie 1) is geen slechte maatregel voor de algemene
economie: de extra investeringen werken stimulerend en verhogen het bruto regionaal product meer
dan in de andere opties. De totale welvaartsbaat stijgt tot 717 miljoen euro, voornamelijk door de
gerichte overheidsinvesteringen bij deze maatregel. De totale welvaartsbaat is evenwel lager dan bij
een hervorming van de personenbelasting omdat veel van de inkomsten naar kapitaal gaan, wat een
minder directe impact heeft op het beschikbaar inkomen van gezinnen. Ondanks de investeringen in
het openbaar vervoer verwachten we eerder een stijging van de inkomensongelijkheid, omdat de
investeringen eerder hogere inkomsten genereren voor rijkere huishoudens. Optie 1 leidt nl. eerder
tot een stijging van de kapitaalsinkomsten (die een belangrijker aandeel vormen in de inkomsten van
de rijkere huishoudens). Optie 1 leidt tot meer OV gebruik door het groter aanbod van OV, maar ook
tot meer weggebruik door de betere wegcapaciteit. De hogere transportvraag leidt tot lagere
milieubaten dan in Optie 0, maar de tijdsbaten zijn gelijkaardig door verbeteringen van het netwerk.
Een basisbudget voor kwetsbare doelgroepen (Optie 5) verkleint de negatieve impact van de heffing
in Scenario 1b op de koopkracht (uitgedrukt als % van het beschikbaar inkomen) van het laagste
quintiel met 0,2 à 0,3 procentpunten, maar leidt tot een (beperkt) lagere totale welvaartsstijging,
namelijk 505 miljoen euro, voornamelijk door lagere tijds- en milieubaten in vergelijking met Optie 0.
Optie 5 versterkt de progressieve sociale effecten van Optie 0. Dit leidt tot een sterkere
welvaartsstijging voor het armste quintiel, wat gedeeltelijk ten koste gaat van de rijkere huishoudens.
Dit komt omdat bij deze optie de tijdsbaten beperkter zijn (doordat er meer verkeer is).
Optie 6 maakt de wegenheffing uit Scenario 1b ook een pak minder effectief, waardoor de tijdsbaten
sterk afnemen (met 26 %) ten opzichte van Optie 0, net als de milieubaten (met 20 %). Met deze optie
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daalt de welvaartsimpact, net als de impact op het BRP aanzienlijk ten opzichte van Optie 0. De
welvaartsbaat daalt met 40 % tot 332 miljoen euro. Ten opzichte van Optie 0 gaat het armste quintiel
er in deze optie wel licht op vooruit. De voordelen gaan daarnaast naar de werkende gezinnen, en voor
de globale bevolking leidt Optie 6 eerder tot een hogere inkomensongelijkheid dan Optie 0.
De volgende figuur geeft meer inzicht in de inkomsten en kosten van de overheid volgens de grotere
belasting- en kostenposten. De figuur geeft vooreerst de inkomsten van de wegenheffing zelf waarbij
rekening wordt gehouden met de minimalisering van de JVB en de BIV en de impact op andere
transportgerelateerde belastingen (brandstofaccijns en btw op aankoop, verzekeringen en brandstof).
Daarnaast houdt de figuur rekening met de impact op belastingen buiten de transportmarkt.
Budgettaire impact van maatregelen op de overheid (miljoen euro) – referentiejaar 2016

Scenario 1b met Optie 0 heeft een positieve impact op de belastinginkomsten op arbeid en de sociale
bijdragen. Dit is een rechtstreekse impact van de verwachte tijds- en efficiëntiebaten en de positieve
effecten hiervan voor de economie. Dit compenseert voor de systeemkosten van de wegenheffing
(opgenomen bij de 'overheidsinvesteringen’), een afname van de inkomsten van andere belastingen
(op kapitaal, productie en consumptie) en een toename in subsidies voor het openbaar vervoer door
de toename van het gebruik van het openbaar vervoer. De grootteorde is van de effecten is kleiner
voor Scenario 4a met Optie 0, maar het patroon is redelijk gelijkaardig.
Voor Scenario 1b worden bij de investeringen in openbaar vervoer en weginfrastructuur (Optie 1),
naast de systeemkosten, zowat de hele netto-opbrengsten inkomsten van de wegenheffing
geïnvesteerd in transport. Het indirecte effect van deze investeringen en het verwachte
terugverdieneffect voor de overheid is eveneens groot. De bijkomende inkomsten (naast de
exploitatie) worden terug door de overheid uitgegeven.
Indien men de netto-opbrengsten van de wegenheffing in Scenario 1b gebruikt voor een hervorming
van de personenbelasting (Opties 2 tot 4) zijn er eveneens interessante indirecte effecten voor de
overheid. De extra stimulus voor de arbeidsmarkt leidt tot lagere werkloosheidsuitkeringen (een
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voordeel voor de overheid, dus hier als een plus voorgesteld) en hogere sociale bijdragen door een
hogere werkgelegenheid. De overheidsuitgaven nemen ook toe door het terugverdieneffect.
Indien men bij Scenario 1b als bijkomende flankerende maatregel een basisbudget toekent aan
bepaalde delen van de bevolking (voor doelgroepen in Optie 5 of voor het woon-werk verkeer in Optie
6) liggen de resultaten in de lijn van Optie 0, maar met iets kleinere budgettaire impact.
De wegenheffing in combinatie met de flankerende maatregelen gaat eveneens gepaard met een
stijging in het aantal jobs, tot een maximum van 9 790 tot 10 690 bijkomend tewerkgestelde personen
bij Scenario 1b met Opties 2 tot 4, die een hervorming van de personenbelasting inhouden. Dat komt
neer op een daling van de werkloosheidsgraad van 4,3 % (zonder wegenheffing) naar ongeveer 4,1 %
(met Opties 2-4). Zonder bijkomende flankerende maatregelen (Optie 0) resulteert de wegenheffing
in een daling van de werkloosheidsgraad naar 4,28% (in Scenario 4a) en 4,27% (in Scenario 1b), of
respectievelijk 862 tot 1 564 bijkomende jobs. Voor Scenario 1b met investeringen in OV en
weginfrastructuur (Optie 1) stijgt dit aantal bijkomende jobs tot 5 185 en daalt de werkloosheidsgraad
naar 4,19 %.
Qua modale keuze neemt in Scenario 1b bij alle bijkomende maatregelen het autoverkeer terug toe in
vergelijking met de situatie waarin enkel de JVB en BIV worden geminimaliseerd. Terwijl in dat laatste
geval het aantal reizigerskm met de auto daalt met ongeveer 7,1 %, is de daling bv. ongeveer slechts
5,6 % met een verlaging van de personenbelasting (Opties 2 tot 4), waarvoor het verschil het grootst
is. Het kleinere effect komt omdat ofwel een deel van het geld terugvloeit naar de consument (Opties
2 tot 4), de consument minder moet betalen (Opties 5 en 6) of extra wegcapaciteit aangeboden krijgt
(Optie 1). Optie 1 leidt naast een kleinere daling van de reizigerskm met de auto (met 6,4 % in plaats
van 7,1 %) ook tot extra reizigerskm met het openbaar vervoer, doordat in die optie de capaciteit van
het openbaar vervoer gevoelig wordt uitgebreid. De lagere dalingen van de autokm kunnen impliceren
dat de tarieven van de wegenheffing dienen bijgesteld te worden, volgens de tariefmethodologie die
in Werkpakket 4 werd opgesteld en op basis van de monitoring van de effecten van de heffing.
Het effect op de handelsbalans en competitiviteit wordt gemeten aan de hand van de volgende
indicator: de totale waarde van de export min de import, gedeeld door het bruto regionaal product. In
Scenario 1b met Optie 0 zien we dat de handelsbalans positiever wordt. Dit is niet zozeer een gevolg
van de stijging in de export, maar van de daling van de vraag naar importproducten. Dit loopt parallel
met de hogere uitgaven van gezinnen aan transport, waardoor deze minder gaan uitgeven op andere
vlakken en er dus ook minder vraag is naar importproducten. Dit is eveneens het geval voor de
maatregelen met een basisbudget (Opties 5 en 6). De maatregel met investeringen (Optie 1) leidt tot
een grotere vraag naar importproducten, voornamelijk gerelateerd aan de bouwsector en industrie,
wat de relatieve handelsbalans terug naar de waarde zonder wegenheffing trekt. Een daling van de
personenbelasting stimuleert export en import in ongeveer gelijke mate (Opties 2 tot 4).
De impacts op de sectoren zijn divers. Voor Scenario 1b dat de hoogste wegenheffing oplegt, is er geen
bewijs voor een algemene daling van de competitiviteit van de Vlaamse sectoren door de
wegenheffing. Individuele sectoren kunnen wel een positieve of negatieve impact ondervinden. In
sectoren direct gerelateerd aan autogebruik (raffinage, onderhoud, diensten) gaat de toegevoegde
waarde licht achteruit. De logistieke sector wint in aandeel, onder invloed van de lagere tijdskosten op
de weg. Als de overheidsuitgaven toenemen (in Optie 0 en in iets minder mate in Opties 5 en 6), stijgt
het aandeel van de gezondheidszorg en onderwijs sterk. Hieraan gelieerde sectoren, zoals
farmaceutica en sociale diensten, ondervinden hierdoor ook een groei. De algemene industrie en de
dienstensector ondervindt weinig of geen verandering, hoewel de consument over het algemeen iets
Uitrol van een systeem van wegenheffing (OIWP8)
Pagina 12 van 121

minder uitgeeft aan andere goederen. Wanneer de personenbelasting wordt verlaagd (Opties 2 tot 4)
zijn de effecten wel algemeen positief voor alle sectoren. Dit is eveneens zo indien het vrijgekomen
budget wordt gebruikt voor investeringen (Optie 1), hoewel in dit geval vooral de logistieke sector,
passagierstransport en de bouwsector sterker vooruit gaan.
Korting voor het woon-werkverkeer (Optie 7)
De korting voor het woon-werkverkeer werd niet met EDIP of EUROMOD bekeken, maar met het
verkeersmodel van het Departement MOW. Voor het woon-werkverkeer dalen de reizigerskm met de
auto als bestuurder met deze korting minder sterk dan zonder korting: het totaal aantal reizigerskm
met de auto als bestuurder daalt tot ongeveer 4 miljoen reizigerskm, wat slechts 70 % is van de daling
zonder korting. De impact op de inkomsten van de wegenheffing ligt in dezelfde lijn. Hetzelfde kan
men verwachten voor het effect op de emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen.
Op Vlaams niveau is er een kleiner effect op de congestie met de korting voor het woon-werkverkeer
dan zonder deze korting. Het verschil in effect is het meest uitgesproken tijdens de spitsuren, waarin
veel van de woon-werkverplaatsingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld, op de hoofdwegen in de
ochtendspits tussen 7 en 9u daalt de gewogen gemiddelde reistijd slechts met 14,7 % in plaats van
17,9 % zonder de korting. De ongunstige effecten zijn het meest uitgesproken in de kleine
congestiezone die het meest met files te kampen heeft, en het minst buiten de congestiezone.
Bij de flankerende maatregelen die bekeken werden in de economische modellen is het basisbudget
voor het woon-werk verkeer (Optie 6) degene die het dichtst ligt bij deze korting. Hoewel de resultaten
niet volledig vergelijkbaar zijn8, kan men verwachten dat de algemene economische effecten met
Scenario 1b gelijkaardig, doch iets slechter, zijn aan die van Optie 6 en dat Optie 7 – ondanks de lagere
kosten voor de consument – het effect van de wegenheffing zal verkleinen en tot lagere
welvaartsstijgingen leidt.
Telewerken en flexibele werkuren (Optie 8)
Het promoten van telewerken en flexibelere werkuren is voornamelijk interessant omdat het tegen
relatief lage kosten de wegenheffing effectiever zou kunnen maken.
De mogelijkheid om aan telewerken te doen en te werken met flexibele werkuren verhoogt de
flexibiliteit om te reageren op de wegenheffing voor werknemers waarvan de job compatibel is met
deze systemen. Hierdoor kan de financiële impact van de wegenheffing op de werknemers
verminderen en de impact van de wegenheffing verhogen, met grotere tijdswinsten en minder
filekosten.
Een slimme wegenheffing kan ook het effect van telewerken en flexibele werkuren op de congestie
versterken: indien zij leiden tot iets minder congestie, zal de hogere snelheid opnieuw verkeer
aantrekken dat voordien niet meer reed omwille van de files (de zogenaamde latente vraag). Met een
wegenheffing wordt dat aanzuigeffect kleiner. Ook zal een wegenheffing ervoor zorgen dat mensen er
minder voor opteren om verder te gaan wonen van hun werk, wat door een stijging van telewerken
en compactere werkuren in de hand wordt gewerkt.

8

Bij de korting op de wegenheffing voor het woon-werkverkeer gaat het om een rechtstreekse korting op het
tarief die geldt voor iedereen die zich verplaatst van en naar het werk, ongeacht hoeveel men rijdt. Het
basisbudget is een bedrag dat vooraf vastgelegd wordt en voor iedereen hetzelfde is. Het kan dus ‘op’ geraken.
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De wegenheffing kan zelf de grootste financiële prikkel zijn voor bedrijven om een flexibeler
arbeidsschema mogelijk te maken.
De overheid kan telewerken en flexibele werkuren op een aantal manieren stimuleren. In veel gevallen
gaat het hier eerder om het versterken van al bestaande maatregelen.
•
•
•

•
•

Een eerste set van maatregelen is gericht op informatie en sensibilisering.
Daarnaast kan er onderzocht worden of er nood is aan een bijkomende fiscale ondersteuning van
deze systemen.
De flexibiliteit kan bovendien toenemen indien er in andere sectoren ook ruimere openingstijden
worden gehanteerd voor diensten die mensen voor of na hun werktijd gebruiken (bv. kleinhandel,
kinderopvang,…). Dit vergt een maatschappelijk debat over de wenselijkheid daarvan, maar ook
over andere overwegingen zoals bv. de arbeidsomstandigheden voor de mensen die in die
sectoren werken. Op basis daarvan kan er beslist worden of de eraan gerelateerde wetgeving moet
aangepast worden.
“Meten is weten”. De bestaande databronnen, zoals de federale diagnostiek woon-werk verkeer
voor grote bedrijven en het Onderzoek Verplaatsingsgedrag, kunnen verder versterkt worden.
Tenslotte kan de overheid bedrijven ondersteunen naar meer flexibiliteit d.m.v. het inzetten van
consulenten die de bedrijven hiervoor gericht benaderen.

Finale bemerking
Opgemerkt kan worden dat de perfecte bijkomende flankerende maatregel niet bestaat en dat er
duidelijke prioriteiten moeten worden gesteld. Een hervorming van de personenbelasting (Opties 2 tot
4) blijft de interessantste optie voor de verhoging van de welvaart. Men moet zich hier echter goed
realiseren dat er ook hier duidelijk bepaalde groepen op achteruit gaan en dat de
inkomensongelijkheid kan toenemen. Een combinatie van maatregelen – hoewel hier niet expliciet
onderzocht – zou potentieel deze hervorming kunnen koppelen aan een basisbudget voor doelgroepen
(Optie 5) of investeringen in wegen en het openbaar vervoer (Optie 1). Dit combineert een aantal
economische voordelen met een sociale correctie.
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1 Inleiding
1.1 Doel
Het doel van dit Werkpakket in het onderzoek is om een analyse te maken van de sociale effecten en
bredere economische effecten van een wegenheffing en een voorstel te formuleren m.b.t. een sociaal
beleid gerelateerd aan de invoering van een wegenheffing.
In Werkpakket 4 werden meerdere tariefscenario’s doorgerekend voor de wegenheffing. Voor de
analyse van de sociale en bredere economische effecten selecteren we er hier 2 uit.
Voor beide scenario’s wordt nagegaan wat de effecten zijn indien het flankerend beleid erin bestaat
dat de belasting op de inverkeerstelling (BIV) en jaarlijkse verkeersbelasting (JVB)(inclusief de delving
van de gemeentelijk opdeciem en minimalisering van de aanvullende verkeersbelasting voor LPGvoertuigen)9 worden geminimaliseerd. Daarnaast worden mogelijkheden voor bijkomende
flankerende maatregelen bestudeerd voor het scenario dat toelaat hiervoor middelen te voorzien. De
volgende maatregelen komen daarbij aan bod:
•
•
•
•
•

Investeringen in weginfrastructuur en openbaar vervoer
Drie mogelijke invullingen van een hervorming van de personenbelasting
Een basisbudget voor kwetsbare doelgroepen
Een korting of een basisbudget voor het woon-werk verkeer
Maatregelen die flexibele werkuren en thuiswerken vergemakkelijken / promoten

De analyse van de sociale en bredere economische effecten gebeurt met behulp van twee
economische modellen (EUROMOD en EDIP). Voor de korting op de wegenheffing voor het woonwerkverkeer ligt de focus op de verkeerskundige aspecten en gebeurt de evaluatie met de strategische
verkeersmodellen van het Departement MOW. De laatste groep van flankerende maatregelen wordt
kwalitatief beschreven.
We lichten het EDIP model en het EUROMOD model hieronder kort toe. In de modelnota is een meer
uitgebreide modelbeschrijving opgenomen.

1.2 Korte beschrijving economische modellen
EUROMOD is een microsimulatiemodel voor de Europese Unie, ontwikkeld door het Instituut voor
Sociaal en Economisch Onderzoek, Universiteit van Essex, in samenwerking met lokale instituten in elk
Europees land (waaronder de KU Leuven). EUROMOD past de feitelijke Belgische en Vlaamse
beleidsregels toe op elke fiscale eenheid (persoon, gezin of huishouden) van de input dataset. Daarbij

9

Deze twee elementen worden steeds mee opgenomen in de analyse, ook in de gevallen waarbij dit niet expliciet
vermeld wordt in het rapport.
De behandeling van de aanvullende verkeersbelasting voor LPG-voertuigen in Werkpakket 8 volgt die in
Werkpakket 4. Vanuit de juridische analyse in Werkpakket 7 wordt echter geadviseerd om deze belasting te laten
bestaan. Het minimaliseren ervan is volgens die analyse niet onmogelijk, maar niet voor de hand liggend.
In 2017 waren 0,3 % van de 3,5 miljoen personenwagens in Vlaanderen LPG-auto’s, volgens de
transportdatabank van het Federaal Planbureau. De hypothese over de behandeling van de aanvullende
verkeersbelasting heeft daarom geen consequenties voor de conclusies in het rapport van Werkpakket 8.
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wordt vertrokken van een gegeven arbeidsmarktpositie: bv. iemand werkt voltijds, iemand werkt
halftijds, is werkloos, of niet meer actief (gepensioneerd), en voor deze gegeven arbeidsmarktpositie
kennen we de brutoarbeidsinkomens. In het model worden dan, voor dat gegeven bruto-inkomen, de
te betalen belastingen en de meeste te ontvangen uitkeringen gesimuleerd. Het model berekent
vervolgens het netto beschikbaar inkomen per huishouden (of per individu) door het aftrekken van
belastingen en het toevoegen van uitkeringen aan het bruto-inkomen. De versie gebruikt voor het
Motivity onderzoek is specifiek voor Vlaanderen. Om een uitgebreide analyse toe te laten voor de
transportmarkt werd de database van EUROMOD (gebaseerd op EU-SILC10 2017) gekoppeld aan cijfers
uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG).
Het EUROMOD model hanteert een statische analyse: er wordt aangenomen dat gezinnen hun gedrag
niet aanpassen als gevolg van de wegenheffingen en het flankerend beleid. Ook wordt bij de evaluatie
van de effecten nog geen rekening gehouden met eventuele voordelen voor de gezinnen van hogere
overheidsuitgaven, milieu- of tijdsbaten. Bij de interpretatie van de resultaten dient men dit steeds in
het achterhoofd te houden.
Het algemeen evenwichtsmodel EDIP bouwt voort op de resultaten van EUROMOD en het
verkeersmodel TREMOVE (zie Werkpakket 4). De totale inkomsten, de tijds- en milieubaten worden
ingelezen uit TREMOVE. De verdeling van de impacts over de bevolking wordt uit EUROMOD gehaald.
EDIP geeft de meest volledige analyse van de impact van een wegenheffing op de samenleving. Naast
de gedragseffecten worden elementen die ontbraken in EUROMOD hier toegevoegd: de voordelen van
de diensten die door de overheid worden aangeboden (onderwijs, gezondheidszorg, administratie,
enz.), de tijdsbaten en de milieubaten.
EDIP is een algemeen evenwichtsmodel dat werd ontwikkeld voor de hele EU, maar voor het Motivity
onderzoek werd een versie gebruikt die specifiek is voor Vlaanderen. Het model beschrijft het gedrag
van een aantal ‘representatieve agenten’. Deze zijn consumenten, producenten, de overheid,
transportfirma’s en investeerders. De agenten van het model werken, wonen, exporteren en
importeren goederen en diensten, betalen en innen belastingen, kopen transportdiensten en
verplaatsen zich tussen de regio’s van het model. Hun gedrag wordt afgeleid uit de micro-economische
theorie. We gebruiken EDIP in combinatie met EUROMOD om gedragseffecten te bepalen die
voortkomen uit de wegenheffing. Daarnaast werd EDIP ook gebruikt om de impact van flankerende
maatregelen uit te rekenen. Het referentiejaar voor de simulatie uit EDIP is 2016.
Voor de analyse van de sociale en bredere economische effecten gebruiken we een combinatie van de
twee modellen in het verder verloop van deze studie11. De berekening van de koopkracht- en
verdelingseffecten steunt op EUROMOD, het microsimulatiemodel van de Europese Commissie, dat
beleidshervormingen simuleert voor een representatieve populatie van individuele economische
agenten. Het model is geactualiseerd voor het belasting- en uitkeringsbeleid van (medio) 2016 voor
zowel de federale overheid als de regio’s. De EU-SILC data voor 2017 is voldoende representatief en
vergelijkbaar met EDIP, ondanks het verschil in referentiejaar (2016 versus 2017).
De combinatie van beide modellen is interessant, omdat EDIP slechts 5 types huishoudens bevat, wat
enkel vrij eenvoudige herverdelingssimulaties toelaat. EUROMOD kan deze wel modelleren en een veel

10

Statistics of Income and Livelihood Conditions: Een overkoepelende socio-economische enquête die in alle EU
landen wordt afgenomen.
11
De effecten van bijkomende investeringen in het openbaar vervoer en weginfrastructuur worden enkel
geanalyseerd met behulp van het EDIP model, omdat het EUROMOD model daar geen uitspraken over kan doen.
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bredere inkijk geven in de verdeling van inkomsten tussen werkenden en niet-werkenden. Het gebrek
aan gedragsimpact bij EUROMOD is hier geen probleem, omdat deze door EDIP bepaald kan worden.

Figuur 1: Schematische weergave EUROMOD – EDIP koppeling

Figuur 1 toont schematisch hoe de integratie tussen beide modellen werkt. In praktijk voeren we eerst
een gezamenlijke kalibratie van de twee modellen uit. Bij deze kalibratie wordt het relatieve verschil
in data tussen de twee modellen zo klein mogelijk gemaakt. In praktijk is de afwijking in de data
gebruikt in beide modellen (in termen van belastinginkomsten, inkomenstransfers en beschikbaar
inkomen) daardoor niet groter dan 5 %. Doordat beide modellen vanuit dezelfde dataset vertrekken
(SILC – België) is de discrepantie tussen beide modellen minimaal, hoewel er wel een aantal verschillen
zijn. Meer informatie over de modellen en een vergelijking tussen de datasets van EDIP en EUROMOD
is opgenomen in Bijlage 7.1. In Hoofdstuk 2 bespreken we mogelijke flankerende maatregelen. Deze
kunnen vertaald worden in het EDIP model.
Daarna worden de impact op de koopkracht van de wegenheffingsscenario’s en de flankerende
maatregelen in EUROMOD uitgewerkt. De resultaten hiervan worden gerapporteerd in Hoofdstuk 3.
Specifiek voor deze stap is dat de impact van de wegenheffing op een gedesagregeerde manier wordt
uitgerekend. De SILC-data in EUROMOD worden gekoppeld met de OVG-data, zodat een representatief
beeld gevormd wordt van het autogebruik op individueel gezinsniveau. Daarna wordt op basis van het
TREMOVE model een inschatting gemaakt van de verdeling van het autogebruik door het huishouden
naar spits/dal – locatie (binnen en buiten de congestiezone) en tripmotief (woon-werk en andere).
Deze effecten worden opnieuw als basis gebruikt voor de EDIP simulatie, door de effecten te
aggregeren naar quintielen. In een laatste stap wordt de impact nogmaals herwogen in EUROMOD,
zodat de twee modellen resultaten geven die met elkaar overeenstemmen.
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Dit vormt de basis voor de gemeenschappelijke EDIP & EUROMOD simulaties in Hoofdstuk 4 van het
rapport.

1.3 Structuur van het rapport
De structuur van dit rapport is als volgt. Hoofdstuk 2 geeft meer toelichting bij de scenario’s voor de
wegenheffing en de bepaling van de verschillende opties voor de flankerende maatregelen. Vervolgens
bespreekt Hoofdstuk 3 de koopkrachteffecten zoals ze werden bepaald met het EUROMOD model.
Hoofdstuk 4 geeft extra informatie over de sociale effecten, en bespreekt ook de bredere economische
effecten. Hoofdstuk 5 focust op de verkeerskundige effecten van een korting voor het woonwerkverkeer. Hoofdstuk 6 gaat tenslotte in op de mogelijkheden die geboden worden door telewerken
en flexibele werkuren. Voor die oplossingen werd een meer kwalitatieve benadering gevolgd, op basis
van de beschikbare literatuur.
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2 Scenario’s wegenheffing en flankerende maatregelen
2.1 Scenario’s wegenheffing
In Werkpakket 4 werden meerdere tariefscenario’s doorgerekend voor de wegenheffing. Voor de
analyse van de sociale en bredere economische effecten werden er twee scenario’s nader bestudeerd.
In beide scenario’s is de wegenheffing gedifferentieerd volgens voertuigtype, milieuklasse van het
voertuig en wegtype. Vlaanderen is hierbij opgedeeld in een meer congestiegevoelige zone en het
gebied buiten die zone, waarbij er een hoger tarief wordt aangerekend in de meer congestiegevoelige
zone. Ook wordt er een hoger tarief aangerekend in de spitsuren in vergelijking met de daluren. De
hogere tarieven gelden van 7u tot 9u ’s ochtends en van 16u tot 19u ’s avonds. De spitsperiode bestrijkt
dus in totaal 5 uren, wat in Werkpakket 4 wordt beschreven als de korte spits (of “KS”).
Enerzijds analyseren we een scenario waarbij de wegenheffing meer opbrengsten genereert dan het
bedrag dat nodig is voor het dekken van de systeemkosten en om de belasting op de inverkeerstelling
(BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting (JVB) te minimaliseren bij gelijkblijvende inkomsten. Dit
‘scenario met netto-opbrengsten’ laat toe om investeringen of bijkomende flankerende maatregelen
uit te voeren.
Hiervoor bestuderen we de effecten van Scenario 1b_KS uit Werkpakket 4. Het tarief van de
wegenheffing is daarin opgebouwd uit de volgende elementen: een tarief op basis van de
milieukosten, vermeerderd met een opleg voor infrastructuurkosten, systeemkosten en
congestiekosten en verminderd met de huidige accijnzen op brandstof. Het scenario hanteert een
grote congestiegevoelige zone. Binnen de scenario’s die in Werkpakket 4 werden berekend voor een
korte spits vult dit scenario de drie doelstellingen van de overheid (reductie congestie, ‘de gebruiker
betaalt’ en ‘de vervuiler betaalt’) het beste in en levert dit scenario de hoogste netto-opbrengsten. Het
gewogen gemiddelde tarief12 voor auto’s is 8,5 eurocent per autokm.
Anderzijds analyseren we een ‘budgetneutraal scenario’ waarbij de inkomsten van de wegenheffing
de systeemkosten dekken en toelaten om de BIV en de JVB te minimaliseren met gelijkblijvende
inkomsten.
Hiervoor analyseren we het Scenario 4a_KS uit Werkpakket 4. Daarin is de congestiezone kleiner dan
in het voorgaande scenario, en bestaat die uit deelzones in en rond Antwerpen en Gent en de Vlaamse
Rand. Dit scenario komt, binnen het budgetneutraal kader en zonder gebruik te maken van
nultarieven, het best tegemoet aan de drie doelstellingen die door de Vlaamse overheid werden
vooropgesteld voor de wegenheffing (het verminderen van congestie, het principe van de gebruiker
betaalt, en de internalisering van de externe kosten). Het tarief is opgebouwd uit dezelfde elementen
als in Scenario 1b_KS, met uitzondering van de infrastructuurkosten. Daarbij werd het tarief herschaald
om aan de budgetneutraliteit te voldoen. Het gewogen gemiddelde tarief voor auto’s is 3,4
eurocent/autokm of ongeveer 60 % lager dan in Scenario 1b_KS.
Omdat dit rapport enkel scenario’s bekijkt met een korte spits, refereren we in de rest van de tekst
naar Scenario 1b en 4a (en laten we de toevoeging “_KS” vallen).

12

Het gewogen gemiddeld tarief per km geldt voor een gemiddeld verplaatsingsprofiel (wat betreft de verdeling
van de gereden km over de verschillende wegtypes, locaties en periodes) en voor een gemiddelde auto.
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2.2 Flankerende maatregelen
2.2.1 Aanpak
Eerst worden de sociale en economische effecten geanalyseerd voor Scenario 1b. Vermits dit scenario
opbrengsten genereert moeten we die ook toewijzen. We gaan er in Optie 0 van uit dat de opbrengsten
enerzijds worden gebruikt ter compensatie van de minimalisering van de JVB en BIV en voor het
dekken van de systeemkosten. De resterende netto-opbrengsten worden gebruikt om de algemene
overheidsuitgaven te verhogen a rato van de huidige uitgaven. Dezelfde oefening wordt ook gemaakt
in het budgetneutrale scenario, waar er door de bredere economische effecten extra inkomsten
worden gegenereerd voor de Vlaamse overheid (in dit geval gaat het niet om netto-inkomsten uit de
wegenheffing zelf).
Voor het scenario met de netto-opbrengsten vergelijken we de bekomen resultaten van Optie 0
vervolgens met de resultaten waarbij de netto-opbrengsten gebruikt worden voor extra investeringen
of andere bijkomende flankerende maatregelen. Deze bijkomende maatregelen behappen niet altijd
het volledig beschikbaar budget. In die gevallen wordt het resterende deel eveneens besteed aan een
toename van de huidige algemene overheidsuitgaven.
Voor het budgetneutrale scenario wordt er bovenop de minimalisering van de JVB en BIV slechts één
bijkomende flankerende maatregel voorgesteld, met een beperkte budgettaire impact.
In een eerste stap werd een long-list opgesteld van mogelijke bijkomende flankerende maatregelen.
Deze long-list was gebaseerd op een overzicht van bestaande cases van wegbeprijzing of andere
mobiliteits-maatregelen (op basis van beschikbare informatie voor Singapore, Stockholm, Göteborg,
Milaan, London, Antwerpen, Brussel, Gent), voorbeelden van flankerend beleid in andere
beleidsdomeinen, eigen inzichten en studies in de transport-economische literatuur.
Bij het formuleren van mogelijke bijkomende maatregelen werd tevens rekening gehouden met het
volgende:
•

•
•

In principe worden er geen kortingen of vrijstellingen gegeven op de wegenheffing. De reden
hiervoor is dat ernaar gestreefd wordt om de prikkels te behouden die een wegenheffing geeft
om de transportkeuzes aan te passen. In één geval wordt er wel een korting onderzocht, met
name voor het woon-werk verkeer. Dit gebeurt om meer inzicht te krijgen in de
verkeerseffecten van een dergelijke korting.
In sommige gevallen wordt een financiële tegemoetkoming gegeven aan bepaalde groepen
van weggebruikers. Die tegemoetkoming is dan zo opgezet dat de weggebruikers ook met die
tegemoetkoming een prikkel krijgen om hun gedrag in de juiste richting aan te passen.
De bijkomende flankerende maatregelen vallen bij voorkeur binnen Vlaamse bevoegdheden
Een relatie met wegenheffing is noodzakelijk (al dan niet rechtstreeks), d.w.z. dat er geen
maatregelen worden genomen die niet inspelen op de effecten van de wegenheffing.

De long-list is opgenomen in de bijlage bij dit rapport en werd ook besproken met een groep van
belanghebbenden in de klankbordgroep. De verschillende flankerende maatregelen werden als volgt
gegroepeerd:
•
•
•

Faciliteren aanpassing gedrag door meer aanpassingsstrategieën aan te bieden
Financiële impact op weggebruikers (personen/bedrijven) verminderen
Voordelen voor weggebruikers verhogen
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•
•
•

Aandacht voor kwetsbare groepen
Aandacht voor woon-werk verplaatsingen
Aandacht voor de concurrentiepositie van bedrijven

2.2.2 Geanalyseerde bijkomende flankerende maatregelen
Uit de long-list werden een aantal bijkomende flankerende maatregelen gekozen voor meer
gedetailleerde analyse. Gezien de beschikbaarheid van economische modellen voor de analyse zijn er
daarbij vooral maatregelen gekozen die kwantitatief kunnen geanalyseerd worden. Belangrijk om
hierbij te vermelden is dat daarmee geen voorafname wordt gemaakt op de wenselijkheid van deze
bijkomende maatregelen, dit betreft een beleidsmatige keuze die nog gemaakt dient te worden.
Een overzicht van de hier geanalyseerde maatregelen wordt gegeven in Tabel 1. Zij vallen grotendeels
uiteen in vier groepen:
1. De verbetering van de kwaliteit van de weginfrastructuur en van het openbaar vervoer (Optie 1)
2. Een set met hervormingen van de personenbelasting (Opties 2 tot 4)
3. Een set maatregelen die de impact van de wegenheffing voor bepaalde doelgroepen
vermindert door het invoeren van een basisbudget of via een korting op de wegenheffing
(Opties 5 tot 7).
4. Een meer overkoepelende optie die een impact heeft op de effectiviteit van de wegenheffing
in het algemeen (Optie 8).
De meeste maatregelen zijn geanalyseerd met behulp van één van de twee economische modellen, of
beide modellen, zoals aangegeven in de laatste kolom van de tabel. De korting voor het woonwerkverkeer werd geanalyseerd met de Strategische Verkeersmodellen Vlaanderen (SVM versie 4.1.1).
Thuiswerken en flexibele werkuren werd op een meer kwalitatieve manier bekeken.
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Tabel 1: Overzicht bijkomende flankerende maatregelen13

a

Flankerende maatregel

Methode

1

Verbetering kwaliteit weginfrastructuur en van openbaar vervoer

EDIP14

2

Verlaging personenbelastingen – proportionele daling gewestelijke
opcentiemen

EUROMOD + EDIP

3

Verlaging personenbelastingen – progressieve daling gewestelijke
opcentiemen

EUROMOD + EDIP

4

Verlaging personenbelastingen – jobkorting

EUROMOD + EDIP

5

Beperkt basisbudget voor kwetsbare doelgroepena

EUROMOD + EDIP

6

Beperkt basisbudget woon-werkverkeera

EUROMOD + EDIP

7

Korting woon-werkverkeer

Verkeersmodellen

8

Vergemakkelijken/promoten van flexibele werkuren en thuiswerken

Kwalitatief

Resterende netto-opbrengsten worden gebruikt voor verhoging overheidsuitgaven

In het geval van de basisbudgetten wordt er van uitgegaan dat ze enkel voor specifieke doeleinden
kunnen gebruikt worden: de wegenheffing en in bepaalde gevallen ook mobiliteitsdiensten. Indien het
budget niet volledig opgebruikt is, wordt het resterende bedrag niet uitgekeerd en kan het niet
overgezet worden naar een volgend jaar. Ook zijn de rechten niet verhandelbaar: men kan ze niet
doorverkopen aan andere personen. Hierdoor zijn de kosten voor de overheid beperkt tot het bedrag
dat daadwerkelijk wordt gebruikt. Voor de weggebruikers zou verhandelbaarheid kunnen betekenen
dat zij een iets grotere prikkel hebben om na te denken over hun verplaatsingen: als zij spaarzaam
omgaan met het basisbudget kunnen zij het resterend budget verzilveren, wat voordelig zou zijn voor
mensen die weinig rijden15.

13

De juridische verhouding van Opties 6 en 7 tot de aftrekbaarheid van de kosten van het woon-werkverkeer in
de inkomensbelasting dient nog verder onderzocht te worden.
14
Aangezien deze maatregel geen rechtstreeks effect heeft op de koopkracht van de gezinnen wordt deze
maatregel niet met het EUROMOD model geanalyseerd.
15
Hierbij dient opgemerkt te worden dat het basisbudget gemiddeld slechts een deel van de gemiddeld afgelegd
aantal km dekt.
Indien het basisbudget omvattender zou opgevat worden, dan komt het met de optie van verhandelbaarheid
dicht in de buurt van een systeem van verhandelbare mobiliteitsrechten. Dat is een alternatieve manier om een
wegenheffing in te voeren. Een dergelijk systeem kan, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, een
gelijkaardig effect bewerkstelligen op het verkeer als een wegenheffing. De verdelingseffecten kunnen echter
verschillend zijn, afhankelijk van de wijze waarop de mobiliteitsrechten aan de weggebruikers worden
toegekend: gratis (“grandfathered permits”) waarbij de wijze van toekenning ook nog een invloed heeft op de
verdelingseffecten of op basis van een veiling (“auctioned permits”). In het eerste geval zijn er geen opbrengsten
voor de overheid die kunnen ingezet worden voor flankerende maatregelen of meer algemeen beleid. Een
verdere analyse van verhandelbare mobiliteitsrechten valt buiten de scope van deze studie. Dit onderwerp wordt
ondermeer behandeld in de volgende publicaties:
Dogterom, N., D. Ettema & M. Dijst (2017) Tradable credits for managing car travel: a review of empirical research
and relevant behavioural approaches, Transport Reviews, 37:3, 322-343.
Verhoef, E., D. Brands, J. Knockaert en P. Koster (2018), Verhandelbare mobiliteitsrechten: kansrijke
piekmaatregel?, NM magazine.
Proost, S. en R. Evers (2018), Slimmer onderweg, 25 snelwegen naar een leefbare mobiliteit, Acco, Leuven.
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De volgende paragrafen geven eerst een korte toelichting bij de invulling van de maatregelen, met
focus op Optie 1 tot en met 7. Hoofdstuk 3 en 4 geven vervolgens toelichting bij de sociale en
economische effecten verbonden aan Opties 1 tot en met 6. De korting voor het woon-werkverkeer
(Optie 7) komt aan bod in Hoofdstuk 5, en telewerken en flexibele werkuren (Optie 8) in Hoofdstuk 6.
Voor dit onderzoek werd niet onderzocht hoe de maatregelen praktisch ingevoerd kunnen worden (en
de daaraan verbonden kosten – de kosten kunnen in bepaalde gevallen beperkt zijn, bv. indien de
maatregel een aanpassing is van bestaande maatregelen, zoals bv. de personenbelasting. Dit vormt
voorwerp van bijkomend onderzoek van zodra er meer zicht is op de eventuele invoering van een
wegenheffing en het mogelijk flankerend beleid.

2.2.3 Invulling van de bijkomende flankerende maatregelen 1 tot en met 7
Deze paragraaf geeft toelichting bij de wijze waarop Optie 1 tot en met 7 van de bijkomende
flankerende maatregelen werden ingevuld. De manier van invulling en de gehanteerde bedragen
werden gekozen als voorbeeld waarop een dergelijke maatregel gedefinieerd zou kunnen worden. De
uiteindelijke nog te beslissen flankerende maatregelen kunnen hiervan afwijken.
Optie 1: Verbetering kwaliteit weginfrastructuur en van openbaar vervoer
Bij deze optie worden de volledige netto-opbrengsten van Scenario 1b besteed aan de verbetering van
de kwaliteit van de weginfrastructuur en van het openbaar vervoer. Daarbij wordt aangenomen dat
de helft van het beschikbare budget gaat naar de weginfrastructuur en de helft naar het openbaar
vervoer.
Optie 2: Verlaging personenbelastingen – proportionele daling gewestelijke opcentiemen
Deze optie maakt gebruik van de gewestelijke opcentiemen voor de personenbelasting. Dit is sinds de
6de Staatshervorming een belangrijk instrument voor de regio’s, dat Vlaanderen de ruimte geeft om de
personenbelasting te verlagen (of te verhogen), proportioneel of via gedifferentieerde tarieven. Met
de beschikbare netto-opbrengsten van Scenario 1b kunnen de Vlaamse opcentiemen verlaagd worden
van 33,257 % naar 19,5 % (Figuur 2).

Figuur 2: Proportionele verlaging van de Vlaamse opcentiemen op de personenbelasting
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Optie 3: Verlaging personenbelastingen – progressieve daling gewestelijke opcentiemen
Ook deze optie maakt gebruik van de gewestelijke opcentiemen voor de personenbelasting. Hierbij
wordt gekozen voor een meer progressieve invulling van de hervorming, waarbij de Vlaamse
opcentiemen op nul gezet worden tot een bepaald bedrag van de gereduceerde belasting staat. Dat
bedrag wordt bepaald zodat de netto-opbrengsten van Scenario 1b volledig ingezet worden voor deze
hervorming. Met de beschikbare netto-opbrengsten van Scenario 1b kunnen de Vlaamse opcentiemen
op 0 % gezet worden tot een bedrag van de gereduceerde belasting staat van 5000 euro per jaar.

Figuur 3: Progressieve hervorming van de Vlaamse opcentiemen op de personenbelasting

Optie 4: Verlaging personenbelastingen – jobkorting
In deze optie wordt er aan werknemers die in Vlaanderen personenbelasting betalen een
belastingkrediet toegekend van maximaal 1200 euro per jaar of 100 euro per maand.
Vanaf een netto-werknemersinkomen van 14 500 euro per jaar ontvangen alle werknemers 1 200 euro
(opm.: een netto-werknemersinkomen van 14 500 euro per jaar is in de grootteorde van een minimum
inkomen voor een voltijds tewerkgestelde persoon). Voor personen met een nettowerknemersinkomen lager dan 14 500 euro per jaar wordt een bedrag toegekend van (netto-inkomen
/ 14 500) * 1200 euro. Met deze combinatie van bedragen worden de volledige netto-opbrengsten van
Scenario 1b ingezet.

Figuur 4: Jobkorting
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Optie 5: Beperkt basisbudget voor kwetsbare doelgroepen
Hiervoor wordt een onderscheid gemaakt tussen twee groepen: (i) personen met een handicap die in
het huidige systeem recht hebben op een vrijstelling van BIV en JVB en (ii) gezinnen met personen die
recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg, met uitsluiting van de eerste
groep.
Hierna wordt er voor beide groepen beschreven hoe de bedragen bepaald zijn.
Indien er een basisbudget wordt uitgekeerd aan de kwetsbare groepen zoals het hieronder ingevuld
wordt, worden de netto-opbrengsten van Scenario 1b niet volledig gebruikt. Het resterende budget
wordt gebruikt om de overheidsuitgaven te verhogen a rato van de bestaande verdeling van de
overheidsuitgaven.
Tabel 2 geeft een overzicht van het basisbudget voor kwetsbare groepen.

Tabel 2: Overzicht basisbudget voor kwetsbare groepen
Maximum bedragen
basisbudget

Wie?
Groep 1: Personen met
beperking, en voertuig
dat in aanmerking komt
voor vrijstelling BIV en
JVB
Groep 2: Gezinnen met
recht op verhoogde
tegemoetkoming (excl.
Groep 1)
werkend
andere

Wegenheffing
budgetneutraal
330

Wegenheffing
met nettoopbrengsten
645 euro/persoon

254 euro/gezin (gemiddelde
gezinsgrootte 1ste deciel)
137 euro/gezin (gemiddelde
gezinsgrootte 1ste deciel)

aantal km indien
volledig besteed
aan wegenheffing
(gemiddeld
verplaatsingspatroon en auto)
7167 km
/persoon

2820 km/gezin
1518 km/gezin

Personen met een handicap die in het huidige systeem recht hebben op een vrijstelling van BIV en
JVB
In het budgetneutraal scenario wordt er een basisbudget toegekend aan personen met een beperking
en met een voertuig onderworpen aan wegenheffing (met woonplaats in Vlaanderen) en die in het
huidige systeem in aanmerking komen voor een vrijstelling van JVB en BIV16,17. Het budget vormt een
16

Zie https://www.vlaanderen.be/vrijstelling-van-de-belasting-op-inverkeerstelling-biv-en-deverkeersbelasting-vkb-voor-personen-met-een-handicap en
https://belastingen.vlaanderen.be/VKB_vrijstellingen
17
Voor deze belastingen gelden ook vrijstellingen voor andere categorieën van voertuigen. In de analyse van het
flankerend beleid ligt de focus op personen met een beperking omdat zij een sociaal kwetsbare doelgroep
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tegemoetkoming voor het wegvallende voordeel van de vrijstelling van de JVB en de BIV. Het budget
kan gebruikt worden voor de wegenheffing. Indien het budget niet volledig gebruikt wordt, wordt het
resterende bedrag niet uitbetaald en kan het niet worden overgedragen naar volgende jaren.
Het bedrag van het basisbudget is gelijk aan de waarde van de vrijstelling van BIV en JVB. Op dit
ogenblik is de totale waarde van de vrijstelling van de JVB ongeveer 4,9 miljoen euro per jaar. Dit heeft
betrekking op ongeveer 17 500 voertuigen, wat het gemiddeld bedrag per voertuig op 280 euro brengt.
De waarde van de vrijstelling van de BIV wordt geschat op 0,95 miljoen euro per jaar. Dit heeft
betrekking op de voertuigen die jaarlijks worden ingeschreven (hetzij nieuw, hetzij tweedehands). Het
bedrag van 0,95 miljoen euro heeft betrekking op ongeveer 2500 voertuigen, met dus een gemiddelde
waarde van een vrijstelling van BIV van 360 euro per voertuig. Indien mensen hun voertuig ongeveer
8 jaar houden (een benadering van de gemiddelde leeftijd van het Belgische personenwagenpark in
2018, op basis van Statbel) en met een interestvoet van 2 %, komt dit neer op een jaarlijks bedrag van
ongeveer 50 euro.
Bij een gelijkblijvend aantal personen die voor de vrijstelling in aanmerking komen, is het totale budget
van deze maatregel ongeveer 5,8 miljoen euro per jaar. Dit komt neer op ongeveer 330 euro per
persoon per jaar.
In het scenario met netto-opbrengsten wordt hetzelfde bedrag uitgekeerd aan deze personen. Daarbij
wordt een extra bedrag geteld, gelijk aan 315 euro per jaar. Dat bedrag werd berekend door het
gemiddeld aantal km afgelegd als autobestuurder per jaar (7000 km/jaar; volgens OVG) te
vermenigvuldigen met het gewogen gemiddeld tarief in Scenario 1b (8,5 eurocent/km). Vervolgens
wordt de helft van het bedrag dat zo bekomen wordt beschikbaar gesteld voor het basisbudget. Het
basisbudget kan in dit geval niet enkel aan de wegenheffing besteed worden, maar ook aan andere
mobiliteitsdiensten. Indien het budget niet volledig gebruikt wordt, wordt het resterende bedrag niet
uitbetaald.
De gegevens die ten grondslag liggen aan de twee economische modellen zijn onvoldoende
gedetailleerd om de sociale impact op deze groep van personen te kunnen inschatten. Wel kan het
jaarlijkse budget worden berekend dat voor deze groep wordt uitgekeerd voor het basisbudget. Indien
men uitgaat van 17 500 personen, komt het jaarlijks bedrag neer op ongeveer 11,3 miljoen euro of
ongeveer 645 euro per persoon. Indien het hele basisbudget besteed zou worden voor het betalen van
wegenheffing kan men hiermee iets meer dan 7 150 km rijden (volgens het gemiddelde
verplaatsingsprofiel met de wegenheffing en met een gemiddelde auto). Het aantal km stijgt als men
beslist om meer dan gemiddeld op plaatsen en tijdstippen te rijden met een lager tarief of als men met
een auto rijdt die onderworpen is aan een lager tarief dan gemiddeld. .
Gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg
De tweede groep bestaat uit gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de
gezondheidszorg. Het gaat algemeen omschreven om gezinnen met personen die een specifieke
uitkering ontvangen, of in het ziekenfonds zijn ingeschreven onder een specifieke hoedanigheid of

vormen. De juridische aspecten van het verschillend behandelen van de geldende vrijstellingen dienen verder
onderzocht te worden indien er voor deze maatregel zou geopteerd worden.
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waarvan het inkomen valt onder een grensbedrag18. Voor deze groep wordt het basisbudget enkel
voorzien in het scenario met netto-opbrengsten.
Het basisbudget kan ook in dit geval gebruikt worden voor de wegenheffing of andere
mobiliteitsdiensten. Indien het niet volledig wordt gebruikt, wordt het resterende bedrag niet
uitgekeerd. Een mogelijkheid, die hier echter niet geanalyseerd is, is om de andere
mobiliteitsvoordelen waarover deze doelgroep beschikt (bv. goedkoper abonnement De Lijn) af te
schaffen en de financiële waarde ervan toe te voegen aan het berekende basisbudget. Op deze manier
wordt aan deze mensen meer vrijheid geboden om het voor hen op ieder moment meest optimale
vervoermiddel te kiezen en wordt het aanbod aan verschillende mobiliteitsvoordelen gebundeld en
transparanter gemaakt.
Het basisbudget dat in de berekeningen wordt gebruikt, werd als volgt bepaald:
Basisbudget = gemiddeld aantal autokm per gezin in eerste inkomensdeciel / gemiddelde
gezinsgrootte in dat deciel * gewogen gemiddelde tarief wegenheffing per km in Scenario 1b
(8,5 eurocent/km) * aantal personen in het gezin * 40 %
Het percentage van 40 % in deze formule werd bepaald in functie van het totale bedrag van het
basisbudget.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gezinnen met beroepsactieve personen en andere
gezinnen19. Voor een gezin met een gemiddelde gezinsgrootte zoals in het eerste deciel bedraagt het
basisbudget 254 euro/jaar voor een gezin met beroepsactieve personen en 137 euro/jaar voor andere
gezinnen. Indien het hele basisbudget besteed zou worden voor het betalen van wegenheffing dan kan
men hiermee iets meer dan 2 800 km rijden in het eerste geval en iets meer dan 1 500 km in het
tweede geval (volgens het gemiddelde verplaatsingsprofiel met de wegenheffing en met een
gemiddelde auto). Het aantal km stijgt als men beslist om op plaatsen en tijdstippen te rijden met een
lager tarief of met een auto die onderworpen is aan een lager dan gemiddeld tarief.
Optie 6: Beperkt basisbudget woon-werkverkeer
In deze optie wordt er een basisbudget toegekend voor het woon-werkverkeer20 in het scenario met
netto-opbrengsten. Het basisbudget wordt toegekend aan loontrekkenden met een werkplaats in

18

Voor meer toelichting bij de voorwaarden zie https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kostterugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/verhoogde-tegemoetkoming-betere-vergoeding-medischekosten.aspx.
In 2016 waren er ongeveer 955 000 personen met verhoogde tegemoetkoming in Vlaanderen of 14,7% van de
bevolking (https://provincies.incijfers.be/databank).
19
Voor de bepaling van het basisbudget wordt het volgende gemiddelde aantal autokm per gezin in het eerste
inkomensdeciel gebuikt: 7050 km voor een gezin met beroepsactieve personen en 3 800 km voor de andere
gezinnen. Dit is afgeleid op basis van de uitgaven van de gezinnen in dit deciel aan variabele autokosten volgens
de huishoudbudgetenquête en cijfers uit Delhaye et al. (2017) over de gemiddelde variabele autokost per km.
De gemiddelde gezinsgrootte in het eerste deciel is 2,3 personen.
20
Voor een mogelijke definitie van het woon-werkverkeer bij een implementatie van een dergelijke maatregel,
zie bv. de bepalingen voor de berekening van de kosten van het woon-werkverkeer voor de aftrekbare
beroepskosten in de personenbelasting. Een woon-werkverplaatsing is de verplaatsing die men maakt op het
traject tussen de woonplaats en de vaste plaats waar men werkt. Elke bijkomende afstand die men aflegt om
persoonlijke redenen (bv. om de kinderen naar school of naar de crèche te brengen of ze af te halen) is geen
woon-werkverplaatsing, maar een privéverplaatsing.
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Vlaanderen en Vlaamse loontrekkenden die buiten Vlaanderen werken. In 2016 ging het om 2 486 138
personen. Tabel 3 geeft meer informatie over het aantal loontrekkenden volgens woon- en werkplaats
in de drie Belgische gewesten.

Tabel 3: Pendelstromen bij de loontrekkenden (15-64 jaar) – 2016

Bron: Steunpunt Werk, cijfers voor pendel (https://www.steunpuntwerk.be/cijfers)

De betaling van het basisbudget zou in dit geval gebeuren via de werkgever21 (voor mensen die in
Vlaanderen werken) en via aanvraag voor Vlamingen die buiten Vlaanderen werken. Het basisbudget
kan gebruikt worden voor de wegenheffing of andere mobiliteitsdiensten. Indien het niet volledig
wordt gebruikt, wordt het resterende bedrag niet uitgekeerd. In vergelijking met Optie 7 (korting
woon-werkverkeer) blijft in Optie 6 de prikkel van de wegenheffing om het gedrag voor de woonwerkverplaatsingen te veranderen grotendeels behouden (er wordt niets veranderd aan de geldende
tarieven).
Het bedrag van het basisbudget dat gebruikt wordt in de berekeningen is als volgt berekend:
Bedrag per loontrekkende = aantal gewerkte dagen * (gemiddelde afstand woon-werkplaats heen en
terug) * gewogen gemiddeld tarief wegenheffing per km in Scenario 1b (8,5 eurocent/km) * 50 %.
Tabel 4 geeft een overzicht van de bedragen bij een gemiddelde woon-werkafstand, en van het aantal
km dat men er met een gemiddeld verplaatsingspatroon en een gemiddelde auto mee kan afleggen22.

(https://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/aftrek_vervoersonkosten/woonwerkverkeer/welke_verplaatsingen#q2)
In de simulatie-oefeningen werd uitgegaan van het woon-werkverkeer zoals het in het spm Vla versie 4.1.1 wordt
gehanteerd op basis van de gegevens van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag.
21
Waarbij er niet van uitgegaan wordt dat dit ook door de werkgever zelf bekostigd wordt. Of dit al dan niet
juridisch mogelijk is dient nog verder onderzocht te worden indien voor deze maatregel zou geopteerd worden.
22
Deze bedragen zijn gebaseerd op een gemiddelde woon-werkafstand van iets meer dan 15 km (FOD Mobiliteit
& Vervoer, Diagnostiek woon-werkverkeer, enquête 2014-2016). Het aantal gewerkte dagen werd geschat op
232 voor een voltijdse werknemer, 139 voor een halftijdse werknemer en 186 voor iemand die 4 op 5 dagen
werkt. Dit is bepaald rekening houdend met 20 vakantiedagen voor een voltijds werknemer.
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Tabel 4: Overzicht basisbudget woon-werkverkeer
Maximum bedragen
basisbudget

Wie?
Loontrekkende met
woon- of werkplaats in
Vlaanderen
Voltijds
Deeltijds 50%
Deeltijds 4/5

Wegenheffing
budgetneutraal

Wegenheffing
met nettoopbrengsten

0
0
0

317 Euro/loontrekkende
190 (gemiddelde woon254 werkafstand)

aantal km indien
volledig besteed
aan wegenheffing
(gemiddeld
verplaatsingspatroon en auto)

3526 km/loon2116 trekkende
2821

Met het basisbudget voor het woon-werkverkeer zoals het hieronder ingevuld wordt, worden de
netto-opbrengsten van Scenario 1b niet volledig gebruikt. Het resterende budget wordt gebruikt om
de overheidsuitgaven te verhogen.
Optie 7: Korting woon-werkverkeer
Bij deze optie wordt een korting van 50 % op de tarieven van de wegenheffing gegeven indien men
zich verplaatst van en naar het werk. De maatregel geldt voor al het woon-werk verkeer met de auto
in Vlaanderen (dus ook het woon-werkverkeer door niet-Vlamingen), zonder maximum. Deze
flankerende maatregel werd geanalyseerd met behulp van de verkeersmodellen van de Vlaamse
overheid. De resultaten van die simulaties worden gerapporteerd in Hoofdstuk 5. De sociale en
bredere economische effecten van deze maatregel werden niet doorgerekend met de economische
modellen.
In vergelijking met de vorige maatregel geldt de korting voor al het woon-werkverkeer met de auto in
Vlaanderen. Door de korting op de wegenheffing zelf wordt de prikkel om het verplaatsingsgedrag te
veranderen voor het woon-werkverkeer verminderd. Met het basisbudget voor het woon-werkverkeer
kan men het basisbudget gebruiken om een deel van de heffing voor het woon-werkverkeer te betalen,
maar gelden de normale tarieven voor de wegenheffing en zal het basisbudget bijgevolg sneller
opgebruikt zijn als men veel rijdt op drukke plaatsen en tijdstippen.

2.2.4 Algemene juridische reflecties inzake flankerende maatregelen23
Inzake steunmaatregelen die worden genomen binnen het flankerend beleid moet vanuit juridisch
oogpunt worden gewaakt over de overeenstemming met enerzijds het Europese Unierecht en
anderzijds het (internrechtelijk) gelijkheidsbeginsel.
Unierecht
Voor wat betreft de overeenstemming met het Europese Unierecht, is vooreerst op te merken dat het
staatssteunrecht niet speelt indien de steunmaatregelen enkel gelden voor natuurlijke personen en
niet voor ondernemingen. In zoverre een steunmaatregel ook geldt voor ondernemingen, wordt deze

23

Dit deel van het rapport werd geschreven door Ian Arnouts, Matthias De Groot en Frederik Vandendriessche
(Stibbe cbva)
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in beginsel niet gezien als staatssteun indien deze maatregel algemeen van aard is en niet specifiek
geldt voor bepaalde ondernemingen.
Indien een steunmaatregel enkel ten goede komt aan Vlamingen, zal daarnaast de vraag rijzen of zulks
geen indirecte discriminatie is van de Unieburgers. Het loutere feit dat een bepaald steunmaatregel
niet geldt voor andere Unieburgers, is op zich echter geen reden om tot strijdigheid met het Unierecht
te besluiten. Het Hof van Justitie erkent expliciet in het arrest-Oostenrijk/Duitsland dat maatregelen
die de Lidstaten invoeren slechts ten goede komen aan de binnenlandse bestuurders. Het staat de
Lidstaten immers vrij om met de opbrengsten van de wegenheffing een beleid te voeren (onder
voorbehoud van toepassing van het beginsel van het oormerken van de opbrengsten van de TENwegen/snelwegen).
In dat verband lijken steunmaatregelen die slechts aan een bepaalde categorie Vlamingen ten gunste
komen vanuit het oogpunt van het Unierecht minder van aard te zijn om een discriminatie te geven
van de EU-onderdanen ten opzichte van de Vlaamse onderdanen. In dat geval worden de Unieburgers
immers niet minder voordelig behandeld dan alle Vlaamse onderdanen.
Bij het uitwerken van de steunmaatregelen die aan alle Vlamingen ten goede komen, komt het er
vooral op aan om erover te waken dat het geheel van het systeem van de wegenheffing niet wordt
ondergraven. Een (zo goed als) eén-op-één relatie tussen een belastingvermindering of enig andere
steunmaatregel en de kosten van de wegenheffing dient inderdaad vermeden te worden. Het Hof van
Justitie hechtte bij de veroordeling van het Duitse stelsel van de ‘Infrastrukturabgabe’ veel belang aan
het feit dat het Duitse systeem de heffing integraal compenseerde voor Duitse bestuurders, waardoor
de economische last de facto bij de buitenlandse bestuurders rustte.
Voor andere flankerende maatregelen geldt hetzelfde aandachtspunt: dergelijke maatregelen mogen
niet resulteren in een één-op-één compensatie, al dan niet in combinatie met andere maatregelen.
Bij een gebiedsdekkende wegenheffing is het bij voorbaat minder evident om een één-op-één relatie
aan te tonen. De kosten van een afstandsgebonden wegenheffing zijn immers voor iedereen anders
en eventuele compensaties zullen (of kunnen) dat individuele aspect nooit ten volle afdekken. Dat zou
mogelijk anders kunnen zijn indien een flankerende maatregel er zou in bestaan om tot een bepaald
bedrag van de wegenheffing (dat bijvoorbeeld de meerderheid van de Belgen zou bereiken) een
integrale vrijstelling van de wegenbelasting te voorzien (en niet een loutere aftrek als kost).
Naast de vraag of de voorgenomen maatregelen een indirecte discriminatie oplevert voor de
Unieburgers, kan ook de vraag rijzen of het ‘internrechtelijk’ gelijkheidsbeginsel niet is geschonden
door een flankerende maatregel.
(internrechtelijk) gelijkheidsbeginsel
Indien een flankerende maatregel niet voor iedereen geldt, is vereist dat concreet wordt onderbouwd
en gemotiveerd (in de memorie van toelichting) om welke objectieve reden dit onderscheid in
behandeling wordt ingevoerd en dat dit is gelieerd aan hetzij de doelstellingen van de wegenheffing
zelf, hetzij aan een andere doelstelling. Een typevoorbeeld – dat verband houdt met de actuele
vrijstelling van de BIV en de JVB voor personen met een handicap – betreft de sociale en/of medische
toestand van een bestuurder.
Indien een maatregel zonder onderscheid geldt voor alle Vlaamse bestuurders, bestaat er in het licht
van het gelijkheidsbeginsel principieel geen bezwaar. Al is ook een ‘gelijke behandeling van ongelijke
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situaties’ verboden, dus er is evenzeer over te waken dat een flankerende maatregel enkel ten goede
komt van de personen die zich in de situatie bevinden waarvoor de maatregel bedoeld is.
Tot slot dient er ook over gewaakt te worden dat de flankerende maatregelen geen afbreuk doen aan
de doelstellingen die met de wegenheffing worden beoogd. Dit is juridisch met name relevant, omdat
die doelstellingen mogelijks nodig zijn om bepaalde elementen van de wegenheffing (bijvoorbeeld
inzake privacy en gegevensbescherming) te verantwoorden, en hieraan afbreuk zou kunnen worden
gedaan indien de doelstelling toch niet blijkt te worden nagestreefd. Vooral voor Optie 7 (korting
woon-werkverkeer) dient dit nader onderzocht te worden indien deze maatregel zou overwogen
worden.
Bijkomende elementen voor verder juridisch onderzoek
Volgende bijkomende bedenkingen worden gemaakt, en dienen in een vervolgonderzoek aan bod te
komen indien men overweegt bepaalde bijkomende flankerende maatregelen toe te passen:
•
•

•

De juridische verhouding van Opties 6 en 7 tot de aftrekbaarheid van de kosten van het woonwerkverkeer in de inkomensbelasting dient nog verder onderzocht te worden.
Voor de JVB en BIV gelden ook vrijstellingen voor andere categorieën van voertuigen dan
voorzien in Optie 5. In de analyse van Optie 5 ligt de focus op personen met een beperking
omdat zij een sociaal kwetsbare doelgroep vormen. De eventuele juridische aspecten van het
verschillend behandelen van de geldende vrijstellingen dienen verder onderzocht te worden
indien er voor deze maatregel zou geopteerd worden.
Voor Optie 6 wordt ervan uitgegaan dat de betaling van het basisbudget gebeurt via de
werkgever, maar niet dat dit door de werkgever zelf bekostigd wordt. Of dit al dan niet
juridisch mogelijk is, dient verder onderzocht te worden wanneer men voor deze maatregel
zou opteren.
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3 Koopkrachteffecten op gezinsniveau
Dit hoofdstuk toont de resultaten uit het EUROMOD model voor Vlaanderen. Dat geeft een inschatting
van de impact op koopkracht op gezinsniveau van beide scenario’s voor de wegenheffing (Scenario 1b
en 4a) en de interactie van die scenario’s met de onderzochte bijkomende flankerende maatregelen
en de minimalisering van de BIV & JVB. Deze effecten dienen opnieuw als input voor het EDIP model
dat we bespreken in het volgende hoofdstuk.
De koopkrachteffecten kunnen enkel op gezinsniveau berekend worden, en niet op het niveau van het
individu. De data uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) geven ons nl. enkel inzage in het
autogebruik op dat niveau; we hebben geen informatie over het autogebruik van ieder gezinslid
afzonderlijk. We maken dan ook enkele veronderstellingen met betrekking tot gebruik van de wagen
in de zone, en de tijd waarop de kilometers gereden worden, op basis van de werk-gegevens van het
gezinshoofd in de OVG-data.
Voor de interpretatie van de resultaten moeten een aantal elementen in het achterhoofd gehouden
worden:
•

•

•

•

Het referentiejaar voor de data is 2017 (de meest recente SILC-data die we konden gebruiken)
en niet 2030. Een gedetailleerde dataset op gezins- en individueel niveau bestaat niet voor
2030. Het OVG geeft ook geen vooruitzichten voor 2030. De berekeningen zijn dus gebeurd op
basis van de gezinssamenstelling en het verplaatsingsgedrag (volgens het OVG) die
representatief zijn voor 2017.
Om de resultaten vergelijkbaar te maken met de resultaten van TREMOVE en spm Vla versie
4.1.1 uit Werkpakket 4 werd wel gekalibreerd naar de totalen uit deze modellen. Hierdoor
komen het totaal aantal gereden voertuigkm, de inkomsten van de wegenheffing, de verdeling
van kilometers in de deelregio’s (congestiezone en daarbuiten) en de verdeling spits-dal
grotendeels overeen met de resultaten voor het referentiejaar 2030. Het gaat dus om een
hybride dataset, waarbij de EUROMOD resultaten maximaal vergelijkbaar worden gemaakt
met Werkpakket 4.
Alle berekeningen in dit hoofdstuk komen voort uit een statische analyse: gezinnen passen
hun gedrag niet aan als gevolg van wijzigingen in belastingen. Met andere woorden: de
effecten worden berekend voor het aantal autokilometers, het autobezit en de werkstatus van
de gezinnen in een situatie zonder wegenheffing, en zonder de minimalisering van de
bestaande JVB en BIV of bijkomende maatregelen. Gedragseffecten worden enkel toegevoegd
in het volgende hoofdstuk van het rapport.
Welvaart is hier enkel bepaald op basis van verschillen in koopkracht. In het EDIP model
voegen we ook de tijdsbaten, milieubaten en de baten gerelateerd aan het aanbod van
overheidsdiensten (onderwijs, gezondheidszorg,…) toe. Omdat in de scenario’s zonder
bijkomende maatregelen het aanbod van deze diensten sterk wijzigt, zoals zal blijken in het
volgende hoofdstuk, is de verdeling van het welvaartseffect in dit hoofdstuk daarom niet
helemaal representatief.

De resultaten moeten dus geïnterpreteerd worden als een indicatie van de gevoeligheid van de
huishoudens voor het gevoerde beleid. Daarnaast geven deze wel een heel goede indicatie van de
impact op het beschikbaar inkomen op gezinsniveau op korte termijn na de invoering van een
wegenheffing en de doorgerekende flankerende maatregelen. We wijzen er tot slot op dat met Optie
5 en 6 een veel kleiner budget besteed wordt aan de flankerende maatregelen die gesimuleerd worden
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dan bij de andere opties. Dat kan grote vertekeningen geven als men enkel naar de koopkrachtplaatjes
zou kijken.
De volgende paragrafen bespreken eerst de koopkrachteffecten van de wegenheffingen op zich.
Vervolgens wordt ingegaan op de koopkrachteffecten van de minimalisering van de vaste
voertuigbelastingen en van de bijkomende flankerende maatregelen. In Deel 3.4 wordt het
gecombineerd effect op de koopkracht besproken. In Deel 3.5 gaan we voor type-personen na wat de
effecten zijn, en in Deel 3.6 bespreken we de koopkrachteffecten voor de gezinnen onder de
armoedegrens.

3.1 Koopkrachteffecten van de wegenheffingen
Tabel 5 toont de verdelingseffecten van de wegenheffingen. Voor de verschillende decielen geeft de
tabel eerst en vooral informatie over het gemiddeld beschikbaar inkomen en het gemiddeld
‘equivalent’ beschikbaar inkomen. Het beschikbaar inkomen is het gezinsinkomen na aftrek van alle
belastingen en met inbegrip van de uitkeringen die het gezin krijgt. Het equivalent beschikbaar
inkomen is een correctie van het gewone beschikbaar inkomen, om de gezinsgrootte in rekening te
brengen. Als equivalentieschaal gebruiken we de ‘aangepaste OESO schalen’ waarbij elke persoon van
14 jaar of ouder een gewicht van 0,5 krijgt en elk kind jonger dan 14 een gewicht van 0,3. De eerste
volwassene van het huishouden (of een alleenstaande) krijgt een gewicht van 1. Om het equivalent
beschikbaar huishoudinkomen te berekenen, delen we het totale beschikbaar huishoudinkomen door
de som van de equivalentiefactoren van elk lid van het huishouden. De decielen bevatten elk 10 % van
de individuen, waarbij elk individu gerangschikt wordt op basis van het equivalent inkomen van het
gezin waarin zij of hij leeft. Individuen met een laag inkomen kunnen in een hoger deciel zitten als ze
bijvoorbeeld een partner hebben met een hoog inkomen.
De niet-actieven zijn vooral terug te vinden in de onderste decielen. Zeker in het armste deciel zitten
hoofdzakelijk personen die niet werken, zoals studenten, of mensen die ziek zijn of een beperking
hebben. Ook de gepensioneerden zijn sterker vertegenwoordigd in de onderste helft van de
inkomensverdeling, maar dan eerder in de decielen 2 tot 5. In de lagere decielen zitten er ook meer
gezinnen met kinderen.
Scenario 1b impliceert dat een gemiddeld gezin 135 euro per maand moet betalen aan wegenheffing
(160 euro voor een gezin met minstens één wagen) – indien zij hun gedrag niet aanpassen t.g.v. de
wegenheffing (Tabel 5). Onder Scenario 4a is dat 54 euro per maand (64 euro voor de gezinnen met
een wagen). Gezinnen in de hogere inkomensklassen zullen meer betalen aan de wegenheffing dan
lagere inkomens, doordat ze meer kilometers maken, vaker in de spits rijden, en meer in de
congestiegevoelige zones rijden. Dit kwam duidelijk naar voren uit de OVG data. Een gezin met
minstens één wagen in deciel 10 betaalt 3 keer meer dan een gezin in deciel 1. Uitgedrukt in procent
van het beschikbaar inkomen is de wegenheffing eerder proportioneel: Scenario 1b geeft aanleiding
tot een belasting die varieert tussen 4,2 % en 5,2 % voor decielen 1 tot en met 9. Het hoogste
percentage geldt voor deciel 1 (5,2 %), gevolgd door deciel 5 (5 %). De hoogste 10 % inkomens betaalt
procentueel minder met 3,3 %. Voor Scenario 4a zien we eenzelfde gradiënt over de decielen, met een
lager gemiddelde van 1,7 % van het beschikbaar inkomen voor gezinnen met een wagen.
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Tabel 5: Verdeling van de impact van de wegenheffing naar inkomensdeciel
1

2

3

In euro per maand
Equivalent
beschikbaar
inkomen
1081 1384 1612
Beschikbaar
inkomen
1414 1882 2426
Effect van wegenheffing
In euro per maand
... alle gezinnen
Scenario 1b
-45
-59
-85
Scenario 4a
-17
-22
-34
... gezinnen met minstens één wagen
Scenario 1b
-79
-86
-105
Scenario 4a
-30
-33
-42

Decielen
5
6

4

Alle
7

8

9

10

1826

2031

2213

2391

2594

2880

3886

2072

2968

3374

3851

4267

4708

5024

6943

3435

-129
-52

-158
-64

-167
-68

-187
-77

-194
-79

-211
-86

-227
-90

-135
-54

-146
-59

-173
-70

-180
-73

-195
-80

-199
-81

-219
-89

-232
-93

-160
-64

In % van beschikbaar inkomen
... alle gezinnen
Scenario 1b
-3,2
-3,1
-3,5
-4,3
-4,7
-4,3
-4,4
-4,1
-4,2
-3,3
-3,9
Scenario 4a
-1,2
-1,2
-1,4
-1,7
-1,9
-1,8
-1,8
-1,7
-1,7
-1,3
-1,6
... gezinnen met minstens één wagen(1)
Scenario 1b
-5,2
-4,2
-4,2
-4,8
-5,0
-4,6
-4,5
-4,2
-4,3
-3,3
-4,3
Scenario 4a
-2,0
-1,6
-1,7
-1,9
-2,0
-1,9
-1,8
-1,7
-1,8
-1,3
-1,7
Bron: Eigen berekeningen m.b.v. EUROMOD 2019, gebruik makend van de microdata EU-SILC 2017 en OVG.
Noot: (1) De procenten van het beschikbaar inkomen voor gezinnen met minstens één wagen zijn berekend op de
gemiddelde inkomens van deze subgroep. Die gemiddeldes wijken licht af van de gemiddelde inkomens voor de
decielen.

Figuur 5 en Figuur 6 geven deze koopkrachteffecten van de wegenheffing ook grafisch weer.

Figuur 5: Verdeling van de impact van de wegenheffing naar inkomensdeciel –
Scenario 1b

Nota: per deciel wordt het gemiddeld beschikbaar inkomen weergegeven in euro per maand
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Figuur 6: Verdeling van de impact van de wegenheffing naar inkomensdeciel –
Scenario 4a

Nota: per deciel wordt het gemiddeld beschikbaar inkomen weergegeven in euro per maand

3.2 Koopkrachteffecten van de minimalisering van de vaste
voertuigbelastingen
De vaste voertuigbelastingen die we hier beschouwen zijn de JVB (inclusief de delving van de
gemeentelijke opdeciem en de minimalisering van de aanvullende verkeersbelasting voor LPGvoertuigen) en BIV. Gegeven dat de BIV enkel verschuldigd is bij aanschaf van een nieuw of
tweedehandsvoertuig, en dat de bedragen zo moeilijker in een kader gepast kunnen worden voor
koopkrachteffecten (doorgaans maandelijks of jaarlijks), beschouwen we voor deze belasting de
gemiddelde jaarlijkse uitgaven over een periode van 5 jaar24. Voor de jaarlijkse verkeersbelasting gaan
we ervan uit dat ieder gezin de JVB zelf draagt25. Voor de BIV veronderstellen we dat gezinnen deze
niet betalen voor salariswagens. Niet alle kenmerken van de wagen konden opgenomen worden voor
de simulaties.

24 Omdat gezinnen niet frequent een nieuwe wagen aankopen, willen we deze aankopen en de daarmee gepaard
gaande belasting spreiden over een aantal jaren, opdat we een realistischere blik krijgen op de draagwijdte van
de belasting per jaar. Bij de bepaling van het aantal jaar waarover kosten gespreid worden, is er een afweging
gemaakt tussen meer observaties uit OVG opnemen (meer is beter), en de leeftijd van de data (recenter is beter).
Op basis hiervan werd besloten om voor de berekeningen in dit deel van de studie de periode te bepalen op 5
jaar in plaats van 8 jaar, zoals gebruikt bij de bepaling van het basisbudget.
25
Normaal wordt de jaarlijkse verkeersbelasting voor een salariswagen niet door het gezin zelf betaald, maar
worden de kosten gedragen door de werkgever. Gezinnen met salariswagens betalen een jaarlijks forfait op basis
van de cataloguswaarde en ouderdom van de auto, eigen bijdrage voor het privé-gebruik en de CO2 uitstoot. Dit
berekenen met EUROMOD was erg complex, omdat niet alle informatie voorhanden was. De JVB hanteren voor
salariswagens heeft drie voordelen. 1) Het maakt de analyse op gezinsniveau eenvoudiger en inzichtelijker. 2)
Als de werkgever geen JVB meer moet betalen, kan hij/zij dit in principe gebruiken om direct of indirect het
nettoloon van de werknemer te verhogen. 3) De JVB kan gezien worden als proxy voor het forfait dat gezinnen
betalen op het privé gebruik van de wagen, iets wat we nu niet in EUROMOD konden opnemen.
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Tabel 6 geeft aan dat een gezin met minstens één wagen – gemiddeld – 45 euro per maand betaalt, of
540 euro per jaar aan JVB en BIV. In euro’s betalen de hoogste 10 % inkomens zo’n 50 % meer dan de
laagste 10 % inkomens, maar in percent van het beschikbaar inkomen wegen de belastingen aanzienlijk
zwaarder door voor autobezitters met lage inkomens: 1 % voor de 10 % hoogste inkomens versus 2,4 %
voor de 10 % laagste inkomens.
Figuur 7 geeft de koopkrachteffecten van de minimalisering van de JVB en BIV ook grafisch weer.

Tabel 6: Verdeling van de effecten van de minimalisering van de vaste
voertuigbelastingen naar inkomensdeciel
1
2
3
In euro per maand
Equivalent
beschikbaar
inkomen
1081 1384 1612
Beschikbaar
inkomen
1414 1882 2426
Effect van minimalisering JVB en BIV
In euro per maand
... alle gezinnen
JVB
19
25
32
BIV
1
2
3
Totaal
21
26
34
... gezinnen met minstens één wagen
JVB
34
36
39
BIV
2
3
3
Totaal
36
38
42

Decielen
5
6

4

Alle
7

8

9

10

1826

2031

2213

2391

2594

2880

3886

2072

2968

3374

3851

4267

4708

5024

6943

3435

41
3
44

47
4
50

50
5
55

54
5
59

55
5
60

57
5
62

63
5
68

42
3
45

46
4
50

51
4
55

54
5
59

57
5
61

56
5
62

59
5
64

64
5
69

49
4
53

In % van beschikbaar inkomen
... alle gezinnen
JVB
1,4
1,3
1,3
1,4
1,4
1,3
1,3
1,2
1,1
0,9
1,2
BIV
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Totaal
1,5
1,4
1,4
1,5
1,5
1,4
1,4
1,3
1,2
1,0
1,3
... gezinnen met minstens één wagen(1)
JVB
2,2
1,7
1,5
1,5
1,5
1,4
1,3
1,2
1,2
0,9
1,3
BIV
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Totaal
2,4
1,9
1,7
1,6
1,6
1,5
1,4
1,3
1,3
1,0
1,4
Bron: Eigen berekeningen m.b.v. EUROMOD 2019, gebruik makend van de microdata EU-SILC 2017 en OVG.
Noot: (1) De procenten van het beschikbaar inkomen voor gezinnen met minstens één wagen zijn berekend op
de gemiddelde inkomens van deze subgroep. Die gemiddeldes wijken licht af van de gemiddelde inkomens voor
de decielen.

We merken op dat de JVB (incl. gemeentelijke opdeciemen en aanvullende verkeersbelasting voor LPGvoertuigen) iets regressiever is dan de BIV. De minimalisering van de twee belastingen heeft bijgevolg
een herverdelend effect an sich, ook als we kijken naar alle gezinnen, ongeacht of ze een auto bezitten.
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Figuur 7: Verdeling van de effecten van de minimalisering van de vaste voertuigbelastingen naar inkomensdeciel

3.3 Koopkrachteffecten van bijkomende flankerende maatregelen voor
Scenario 1b
Tabel 7 toont de impact van de bijkomende maatregelen, uitgesplitst naar inkomensdeciel. Deze
impact betreft enkel de maatregelen zelf, zonder de effecten van de wegenheffing en de
minimalisering van de JVB en BIV. Qua impact op koopkracht liggen de progressieve verlaging van de
opcentiemen (Optie 3) en jobkorting (Optie 4) zeer dicht bij elkaar. De progressieve daling in
opcentiemen is iets meer herverdelend naar lagere inkomens, omdat deze ook een baat geeft voor
niet-werkenden. Het betreft immers een korting op de totale personenbelasting. De jobkorting geeft
enkel een voordeel voor werkenden. De proportionele daling in opcentiemen (Optie 2) verschilt omdat
deze de grootste voordelen geeft voor de rijkste huishoudens, voornamelijk deciel 10. Het basisbudget
voor doelgroepen (Optie 5) geeft een klein voordeel voor het eerste en tweede inkomensdeciel. Voor
het laagste deciel zit dit tussen de jobkorting en de progressieve daling in.
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Tabel 7: Verdeling van de impact van de bijkomende maatregelen naar inkomensdeciel
1

2

3

4

Decielen
5
6

Alle
7

8

9

10

In euro per maand
Equivalent
beschikbaar
inkomen
1081 1384 1612 1826 2031 2213 2391 2594 2880 3886 2072
Beschikbaar
inkomen
1414 1882 2426 2968 3374 3851 4267 4708 5024 6943 3435
Impact van de bijkomende flankerende maatregelen (in euro per maand)
... alle gezinnen
(2) Proportionele
daling opcent.
1
11
28
47
65
88
107
141
171
342
88
(3) Progressieve
daling opcent.
3
24
48
69
90
114
125
145
162
188
87
(4) Jobkorting
5
15
41
67
95
124
140
157
172
181
89
(5) Basisbudget
doelgroepen
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
(6) Basisbudget
woon-werk
1
3
8
13
20
25
29
34
37
38
19
... gezinnen met minstens één wagen
(2) Proportionele
daling opcent.
2
12
28
47
65
90
107
140
172
341
99
(3) Progressieve
daling opcent.
3
26
48
69
90
115
126
145
164
189
97
(4) Jobkorting
7
21
42
67
97
124
140
156
174
183
100
(5) Basisbudget
doelgroepen
8
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
(6) Basisbudget
woon-werk
2
5
10
14
22
27
31
35
38
39
22
Impact van de bijkomende flankerende maatregelen (In % van beschikbaar inkomen)
... alle gezinnen
(2) Proportionele
daling opcent.
0,1
0,6
1,2
1,6
1,9
2,3
2,5
3,0
3,4
4,9
2,6
(3) Progressieve
daling opcent.
0,2
1,2
2,0
2,3
2,7
3,0
2,9
3,1
3,2
2,7
2,5
(4) Jobkorting
0,4
0,8
1,7
2,3
2,8
3,2
3,3
3,3
3,4
2,6
2,6
(5) Basisbudget
doelgroepen
0,3
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) Basisbudget
woon-werk
0,1
0,2
0,3
0,4
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,5
0,5
... gezinnen met minstens één wagen
(2) Proportionele
daling opcent.
0,1
0,6
1,1
1,5
1,9
2,3
2,5
3,0
3,4
4,9
2,7
(3) Progressieve
daling opcent.
0,2
1,2
1,9
2,3
2,6
2,9
2,9
3,1
3,2
2,7
2,6
(4) Jobkorting
0,5
1,0
1,7
2,2
2,8
3,2
3,2
3,3
3,4
2,6
2,7
(5) Basisbudget
doelgroepen
0,5
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) Basisbudget
woon-werk
0,1
0,2
0,4
0,5
0,6
0,7
0,7
0,7
0,8
0,6
0,6
Bron: Eigen berekeningen m.b.v. EUROMOD 2019, gebruik makend van de microdata EU-SILC 2017 en OVG.
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Figuur 8 tot Figuur 12 geven de koopkrachteffecten van de verschillende bijkomende flankerende
maatregelen grafisch weer.

Figuur 8: Verdeling van de impact van de bijkomende maatregelen naar inkomensdeciel –
proportionele daling opcentiemen (Optie 2)

Nota: per deciel wordt het gemiddeld beschikbaar inkomen weergegeven in euro per maand.

Figuur 9: Verdeling van de impact van de bijkomende maatregelen naar inkomensdeciel –
progressieve daling opcentiemen (Optie 3)

Nota: per deciel wordt het gemiddeld beschikbaar inkomen weergegeven in euro per maand.
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Figuur 10: Verdeling van de impact van de bijkomende maatregelen naar inkomensdeciel
– jobkorting (Optie 4)

Nota: per deciel wordt het gemiddeld beschikbaar inkomen weergegeven in euro per maand.

Figuur 11: Verdeling van de impact van de bijkomende maatregelen naar inkomensdeciel
– basisbudget kwetsbare groepen (Optie 5)

Nota: per deciel wordt het gemiddeld beschikbaar inkomen weergegeven in euro per maand.
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Figuur 12: Verdeling van de impact van de bijkomende maatregelen naar inkomensdeciel
– basisbudget woon-werkverkeer (Optie 6)

Nota: per deciel wordt het gemiddeld beschikbaar inkomen weergegeven in euro per maand.

3.4 Koopkrachteffecten van de volledige hervormingsscenario’s
In dit luik voegen we de verschillende instrumenten, berekend in de voorgaande punten, samen: (1)
de twee wegenheffingsscenario’s, (2) de minimalisering van de BIV en JVB, en (3) de bijkomende
flankerende maatregelen (Opties 2 tot 6) naast de minimalisering van de BIV en JVB.
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Tabel 8: Verdeling van de effecten van de volledige hervormingsscenario’s naar
inkomensdeciel (alle gezinnen)
1

2

3

4

Decielen
5
6

Alle
7

8

9

10

In euro per maand
Equivalent
beschikbaar
inkomen
1081 1384 1612 1826 2031 2213 2391 2594 2880 3886 2072
Beschikbaar
inkomen
1414 1882 2426 2968 3374 3851 4267 4708 5024 6943 3435
Impact van de volledige hervormingsscenario’s (In euro per maand)
Scenario 1b
(0) Enkel
minimalisering
JVB en BIV
-24
-33
-51
-85
-108
-112
-128
-134
-149
-159
-90
(2) Proportionele
daling opcent.
-23
-21
-23
-39
-42
-23
-21
8
23
181
-2
(3) Progressieve
daling opcent.
-22
-9
-3
-16
-17
2
-3
12
14
30
-3
(4) Jobkorting
-19
-17
-10
-19
-13
12
11
23
23
21
-1
(5) Basisbudget
doelgroepen
-20
-30
-51
-85
-107
-112
-128
-133
-148
-158
-89
(6) Basisbudget
woon-werk
-23
-29
-43
-72
-87
-87
-98
-100
-111
-120
-71
Scenario 4a
(0) Enkel
minimalisering
JVB en BIV
3
4
0
-8
-13
-13
-18
-19
-24
-22
-9
Impact van de volledige hervormingsscenario’s (In % van beschikbaar inkomen)
Scenario 1b
(0) Enkel
minimalisering
JVB en BIV
-1,7
-1,8
-2,1
-2,9
-3,2
-2,9
-3,0
-2,8
-2,9
-2,3
-2,6
(2) Proportionele
daling opcent.
-1,6
-1,1
-1,0
-1,3
-1,2
-0,6
-0,5
0,2
0,5
2,6
-0,1
(3) Progressieve
daling opcent.
-1,5
-0,5
-0,1
-0,5
-0,5
0,0
-0,1
0,3
0,3
0,4
-0,1
(4) Jobkorting
-1,4
-0,9
-0,4
-0,6
-0,4
0,3
0,3
0,5
0,5
0,3
0,0
(5) Basisbudget
doelgroepen
-1,4
-1,6
-2,1
-2,9
-3,2
-2,9
-3,0
-2,8
-2,9
-2,3
-2,6
(6) Basisbudget
woon-werk
-1,6
-1,6
-1,8
-2,4
-2,6
-2,3
-2,3
-2,1
-2,2
-1,7
-2,1
Scenario 4a
(0) Enkel
minimalisering
JVB en BIV
0,2
0,2
0,0
-0,3
-0,4
-0,3
-0,4
-0,4
-0,5
-0,3
-0,3
Bron: Eigen berekeningen m.b.v. EUROMOD 2019, gebruik makend van de microdata EU-SILC 2017 en OVG.

In Scenario 1b met enkel een minimalisering van de BIV en JVB (Optie 0) zijn de koopkrachteffecten
negatief voor alle decielen. Uitgedrukt als percent van het beschikbaar inkomen worden de negatieve
effecten groter tot deciel 5, om daarna ongeveer hetzelfde te blijven tot deciel 9. Voor deciel 10 zijn
de effecten minder negatief dan voor deciel 4 tot 9. We herinneren eraan dat de evaluatie nog geen
rekening houdt met tijdsbaten, milieubaten en de voordelen voor de gezinnen van overheidsuitgaven.
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In het geval dat we hier beschouwen gaan alle netto-opbrengsten naar een verhoging van die
overheidsuitgaven.
Indien de netto-opbrengsten (d.w.z. opbrengsten na minimalisering van de BIV en JVB en dekking
systeemkosten) gebruikt worden om de gewestelijke opcentiemen proportioneel te verlagen (Optie
2), vermindert dat de negatieve effecten voor alle decielen. De vermindering van de negatieve
koopkrachteffecten in procentpunten stijgt met het inkomen. Bijvoorbeeld, voor deciel 1 gaat het
negatieve koopkrachteffect van -1,7 % naar -1,6%, terwijl het voor deciel 5 vermindert met 2
procentpunten van -3,2 % naar -1,2 %. Vanaf deciel 8 ziet men een positief gecombineerd
koopkrachteffect. Voor de koopkracht van het hoogste deciel is deze optie zeer voordelig.
Bij een progressieve verlaging van de opcentiemen (Optie 3) daalt de koopkracht van de lagere
inkomensdecielen minder en ziet men een neutraal of zeer klein negatief koopkrachteffect voor deciel
6 en 7, en een positief effect voor de hogere decielen. Voor alle decielen tot deciel 8 is deze maatregel
voordeliger dan de proportionele verlaging van de opcentiemen, en voor deciel 9 en 10 is het minder
interessant, waarbij vooral het grote verschil voor het rijkste deciel opvalt.
Met de jobkorting (Optie 4) ziet men een redelijk gelijkaardig patroon als bij de progressieve daling
van de opcentiemen. Voor deciel 2, 3 en 10 is dit echter minder voordelig dan die maatregel. Het
gecombineerde koopkrachteffect is positief vanaf deciel 6.
Met een basisbudget voor de kwetsbare doelgroepen (Optie 5) zijn de koopkrachteffecten voor
decielen 3 tot 10 quasi identiek als in het eerste geval waarbij enkel de BIV en JVB worden
geminimaliseerd. De voordelen van het basisbudget zijn enkel merkbaar bij deciel 1 en 2. Het
basisbudget doet voor deze decielen de negatieve koopkrachteffecten dalen met resp. 3 en 2
procentpunten.
Met een basisbudget voor het woon-werkverkeer (Optie 6) zijn de koopkrachteffecten iets minder
negatief dan wanneer enkel de BIV en JVB worden geminimaliseerd. Uitgedrukt in procentpunten ziet
men de grootste verschillen voor deciel 7 tot 9 (met 0,7 tot 0,8 procentpunten) en vervolgens voor
deciel 5, 6 en 10 (met 0,6 procentpunten). Het effect is kleiner voor de lagere decielen tot deciel 4
waar het voordeel zich opbouwt van 0,1 tot 0,4 procentpunten naarmate de gezinnen rijker worden.
Zoals eerder aangegeven worden de netto-opbrengsten niet volledig opgebruikt in het geval van
Opties 5 en 6. De resterende netto-opbrengsten worden ingezet voor het verhogen van de algemene
overheidsuitgaven. Net als bij Optie 0, houdt de koopkrachtanalyse nog geen rekening met de baten
hiervan voor de gezinnen.
De tabel geeft in het blauw gearceerd weer welke optie in Scenario 1b de meest gunstige of minst
ongunstige effecten heeft op de koopkracht van de verschillende decielen, op basis van de impact in
procent van het beschikbaar inkomen. De proportionele daling van de gewestelijke opcentiemen
(Optie 2) is volgens deze maatstaf het meest voordelig vanuit het standpunt van deciel 10. Voor deciel
2 tot 4 is de koopkrachtdaling het kleinst bij de progressieve daling van de gewestelijke opcentiemen
(Optie 3). Voor de andere decielen is dat bij de jobkorting (Optie 4).
In Scenario 4a waarin de (lagere) wegenheffing wordt gecombineerd met de minimalisatie van de JVB
en BIV (Optie 0) zijn de gemiddelde koopkrachteffecten negatief, maar relatief klein. De eerste 2
decielen gaan er licht op vooruit, voor deciel 3 is er een neutraal effect en voor de overige decielen is
er een lichte daling die iets, maar niet veel verschilt tussen de decielen, wanneer uitgedrukt als percent
van het beschikbaar inkomen.
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Figuur 13: Verdeling van de effecten van de volledige hervormingsscenario’s naar
inkomensdeciel

Nota: per deciel wordt het gemiddeld beschikbaar inkomen weergegeven in euro per maand

De vorige tabellen en figuren gaven de effecten weer gemiddeld per deciel. De volgende figuren geven
weer dat binnen elk deciel de effecten verschillen in functie het aantal km dat de gezinnen jaarlijks
afleggen en of het gaat om een gezin met minstens één werkend gezinslid of niet. Voor het jaarlijks
aantal afgelegde km wordt een onderscheid gemaakt tussen vijf klassen die met een verschillende
kleur worden weergegeven: gezinnen die niet met de auto rijden (blauw), gezinnen die tot 8 500 km
per jaar afleggen (oranje), gezinnen die jaarlijks tussen 8 500 en 17 000 km afleggen (groen), gezinnen
die tussen 17 000 en 31 000 km afleggen (rood) en gezinnen die jaarlijks meer dan 31 000 km afleggen
(lila)26. Ter informatie geven we mee dat een auto in 2017 gemiddeld ongeveer 14 700 km aflegde per
jaar (OVG 5.3).
De grootte van de cirkels geeft weer over welk aandeel van personen het telkens gaat per deciel of
voor de hele populatie. Zo zien we dat, niet onverwacht, de meeste niet-werkende gezinnen zich in de
lagere decielen bevinden, en dat ze relatief weinig kilometers afleggen. Gezinnen die wel werken,
zitten hogerop in de inkomensverdeling, en leggen gemiddeld genomen meer kilometers af.

26

De laatste groep betreft een groep waarvan het jaarlijks aantal km niet naar boven begrensd is (31 000 km of
meer). Dat en de kleine samplegrootte maakt dat het – bij wijze van voorbeeld – kan gaan om 10 gezinnen die
31 001 km rijden, of 10 gezinnen die meer dan 100 000 km rijden. Die verschillen kunnen ook optreden tussen
decielen, waardoor er soms grote sprongen optreden. Dit betekent ook dat het betrouwbaarheidsinterval daar
erg breed is.
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Figuur 14: Koopkrachteffecten van wegenheffing Scenario 1b & enkel minimalisering van
de JVB en BIV (Optie 0)
Euro per maand

Procent van beschikbaar inkomen

Bron: Eigen berekeningen m.b.v. EUROMOD 2019, gebruik makend van de microdata EU-SILC 2017 en OVG.
Noot: Decielen op basis van equivalente beschikbare gezinsinkomens.
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Figuur 15: Koopkrachteffecten van de gezamenlijke hervorming voor wegenheffing
Scenario 1b & proportionele verlaging van de gewestelijke opcentiemen op de
personenbelasting (Optie 2)
Euro per maand

Procent van beschikbaar inkomen

Bron: Eigen berekeningen m.b.v. EUROMOD 2019, gebruik makend van de microdata EU-SILC 2017 en OVG.
Noot: Decielen op basis van equivalente beschikbare gezinsinkomens.
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Figuur 16: Koopkrachteffecten van de gezamenlijke hervorming voor wegenheffing
Scenario 1b & progressieve verlaging van de gewestelijke opcentiemen op de
personenbelasting (Optie 3)
Euro per maand

Procent van beschikbaar inkomen

Bron: Eigen berekeningen m.b.v. EUROMOD 2019, gebruik makend van de microdata EU-SILC 2017 en OVG.
Noot: Decielen op basis van equivalente beschikbare gezinsinkomens.
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Figuur 17: Koopkrachteffecten van de gezamenlijke hervorming voor wegenheffing
Scenario 1b & jobkorting (Optie 4)
Euro per maand

Procent van beschikbaar inkomen

Bron: Eigen berekeningen m.b.v. EUROMOD 2019, gebruik makend van de microdata EU-SILC 2017 en OVG.
Noot: Decielen op basis van equivalente beschikbare gezinsinkomens.
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Figuur 18: Koopkrachteffecten van de gezamenlijke hervorming voor wegenheffing
Scenario 1b & basisbudget voor doelgroepen (Optie 5)
Euro per maand

Procent van beschikbaar inkomen

Bron: Eigen berekeningen m.b.v. EUROMOD 2019, gebruik makend van de microdata EU-SILC 2017 en OVG.
Noot: Decielen op basis van equivalente beschikbare gezinsinkomens.
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Figuur 19: Koopkrachteffecten van de gezamenlijke hervorming voor wegenheffing
Scenario 1b & basisbudget voor woon-werkverkeer (Optie 6)
Euro per maand

Procent van beschikbaar inkomen

Bron: Eigen berekeningen m.b.v. EUROMOD 2019, gebruik makend van de microdata EU-SILC 2017 en OVG.
Noot: Decielen op basis van equivalente beschikbare gezinsinkomens.
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We beschouwen eerst de effecten voor het Scenario 1b voor de wegenheffing.
Indien enkel de JVB en BIV worden geminimaliseerd (Optie 0; Figuur 14) betalen gezinnen gemiddeld
90 euro/maand extra door de wegenheffing. Deze bedragen verschillen sterk tussen de
inkomensdecielen en volgens de intensiteit van hun autogebruik. De koopkracht daalt met een eerder
gelijk bedrag per maand over de verschillende inkomens voor een gegeven klasse van het aantal
autokm. Gegeven dat hogere inkomens meer kilometers maken, ervaren ze gemiddeld een grotere
koopkrachtdaling in euro’s daar zij meer zullen betalen aan wegenheffing. Voor de gezinnen die
jaarlijks 8 500 km of minder rijden, is er gemiddeld geen effect op de koopkracht of een toename. Het
voordeel van de minimalisering van de bestaande verkeersbelastingen heft het nadeel van de
wegenheffing op. De groepen die meer met de wagen rijden, gaan erop achteruit. Zo bedraagt de
daling van de koopkracht per maand bij werkende gezinnen die jaarlijks tussen 8 500 en 16 000 km
rijden 52 euro (1,2 % van hun beschikbaar inkomen), zij die tussen 16 000 km en 31 000 km rijden 117
euro (2,4 % van hun beschikbaar inkomen), en zij die meer dan 31 000 km rijden 272 euro (4,7% van
hun beschikbaar inkomen).
Met de jobkorting als bijkomende maatregel (Optie 4; Figuur 15) gaan de meeste werkende gezinnen
erop vooruit, zolang ze gemiddeld minder dan 17 000 km/jaar rijden. Het voordeel bedraagt gemiddeld
3,3 % van het beschikbaar inkomen voor deze gezinnen als ze tot 8 500 km/jaar rijden en 2,2 % voor
degene die tussen 8 500 en 17 000 km/jaar afleggen. Vanaf deciel 5 is er zelfs een voordeel voor een
hoger dan gemiddeld autogebruik tot 31 000 km/jaar (gaande van 0,4 % tot 1,3 % van het beschikbaar
inkomen). Voor werkende gezinnen zonder auto kan het voordeel tot 180 euro/ maand bedragen.
Arme werkende gezinnen in deciel 1 en 2 die veel rijden (>31 000 km/jaar) gaan er sterk op achteruit
(daling van 4,7 % en 7,1 % t.o.v. het beschikbaar inkomen). Dit is echter een zeer kleine groep van de
bevolking, namelijk ongeveer 1 %.
Het voordeel loopt op met het gezinsinkomen, en is het grootst voor gezinnen zonder wagen, en voor
gezinnen die nu weinig autokm maken. Het oplopende voordeel per inkomensdeciel is te verklaren
doordat de inkomenspositie op gezinsniveau bepaald wordt, en dat in de hogere decielen meer tweeverdieners te vinden zijn, die bovendien vaker voltijds werken of niet kortdurig werkloos zijn, en dus
van de volledige jobkorting genieten. De niet-werkende gezinnen gaan er in regel op achteruit, met
uitzondering van de gezinnen die niet met de auto rijden, en sommigen die erg weinig rijden (< 8 000
km/jaar), en een netto-voordeel halen uit de minimalisering van de bestaande verkeersbelastingen. Zij
hebben een gemiddeld voordeel van 0,2 % t.o.v. het beschikbaar inkomen.
Bij een progressieve verlaging van de opcentiemen op de personenbelasting (Optie 3; Figuur 16) zien
we dat niet-werkende gezinnen er wel financieel op vooruit gaan. Niet-werkende gezinnen zonder
wagen, en zij die erg weinig km rijden (minder dan 8 500 km), gaan er tot 150 euro per maand op
vooruit voor de hogere decielen. Armere huishoudens met veel autokm (meer dan 17 000 km) gaan er
sterk op achteruit, doordat ze een te laag inkomen hebben om van de verlaging in de
personenbelasting te kunnen genieten. Onder de werkenden zien we dezelfde gradiënt langsheen de
inkomensverdeling. Hogere decielen gaan er aanzienlijk meer op vooruit dan de lagere decielen. Voor
de meeste inkomensgroepen is het effect bij een proportionele verlaging van de opcentiemen (Optie
2; Figuur 17) erg gelijkend, al liggen de voordelen iets lager. Maar het zijn vooral de gezinnen in het
hoogste deciel die er aanzienlijk meer op vooruit gaan. Zij kunnen een voordeel van 2,1 % tot 5 % van
het beschikbaar inkomen hebben, afhankelijk van hun jaarlijks kilometrage, en gaan er ook op vooruit
indien ze veel kilometers afleggen. Dit is het meest omgekeerd herverdelende scenario.

Uitrol van een systeem van wegenheffing (OIWP8)
Pagina 56 van 121

Met het basisbudget voor doelgroepen (Optie 5; hier enkel de gezinnen met recht op een verhoogde
tegemoetkoming; Figuur 18) gaan er gericht middelen naar gezinnen die een auto gebruiken én die
een laag inkomen hebben. De middelen werken dus zeker herverdelend, maar zijn in het huidige
scenario ver ontoereikend om de negatieve koopkrachteffecten voor de laagste decielen om te buigen.
Voor het laagste deciel blijft de negatieve impact 1,4 % van het beschikbaar inkomen (tegenover 1,7 %
zonder basisbudget), en voor deciel 2 wordt het 1,6 % (in plaats van 1,8 %). Voor een echte ombuiging
zou een veel groter basisbudget nodig zijn, maar zoals voor iedere inkomensafhankelijke steun moet
men nagaan hoe snel de maatregel afgebouwd kan worden, zonder daarmee ongewild de incentief te
verzwakken om (meer) te werken.
Het basisbudget voor woon-werkverkeer (Optie 6; Figuur 19) verlicht de kost van de wegenheffing voor
de werkenden met gemiddeld zo’n 23 euro per maand voor gezinnen die minder dan 8 500 km rijden,
33 euro voor gezinnen die tussen 8 500 en 31 000 km rijden, en 41 euro voor gezinnen die meer dan
31 000 km rijden. Voor alle gezinnen samen is de daling van de koopkracht 2,1 %, tegenover 2,6 %
zonder basisbudget. Gegeven dat het basisbudget hoger is voor mensen die meer dagen werken zien
we ook een toename van het voordeel langsheen de inkomensverdeling. Per ontwerp hebben nietwerkenden geen voordeel in dit scenario. Net als bij het basisbudget voor doelgroepen geldt hier dat
de gesimuleerde maatregel veel kleiner van aard is dan de jobkorting en de twee maatregelen om de
opcentiemen te verlagen. Het is dan ook logisch dat de gemiddelde daling van de koopkracht veel
groter is bij het basisbudget.
Scenario 4a tot slot geeft een heel ander beeld (Figuur 20 en Figuur 21 die hierop inzoomt). Doordat
de huidige verkeersbelastingen een veel groter deel uitmaken van de inkomens in de lagere
inkomensgroepen, dan voor de hogere, weegt bij een aanzienlijk minder dure vorm van wegenheffing
de minimalisering van die vaste verkeersbelastingen (Optie 0) zwaarder door. We zien zo dat –
gemiddeld – gezinnen die minder dan 17 000 km rijden erop vooruit zullen gaan. De meeste gezinnen
die meer dan 17 000 km rijden, en alle gezinnen die meer dan 31 000 km rijden, ondervinden bij
onveranderd gedrag een daling van hun koopkracht, zij het minder dan in Scenario 1b.
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Figuur 20: Koopkrachteffecten van de gezamenlijke hervorming voor wegenheffing
scenario 4a & enkel minimalisering JVB en BIV (Optie 0)
Euro per maand

Procent van beschikbaar inkomen

Bron: Eigen berekeningen m.b.v. EUROMOD 2019, gebruik makend van de microdata EU-SILC 2017 en OVG.
Noot: Decielen op basis van equivalente beschikbare gezinsinkomens.
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Figuur 21: Koopkrachteffecten van de gezamenlijke hervorming voor wegenheffing
Scenario 4a & enkel minimalisering JVB en BIV (Optie 0) (ingezoomd)
Euro per maand

Procent van beschikbaar inkomen

Bron: Eigen berekeningen m.b.v. EUROMOD 2019, gebruik makend van de microdata EU-SILC 2017 en OVG.
Noot: Decielen op basis van equivalente beschikbare gezinsinkomens.
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3.5 Koopkrachteffecten voor type-personen
De analyse op gezinsniveau kan het moeilijk maken om te evalueren welke de effecten zijn op het
individuele niveau. Daarom kijken we hier naar de effecten voor een aantal type-individuen. Alle
resultaten worden samengevat in Figuur 22, die het netto-voordeel weergeeft in euro per maand. De
cijfers uit deze figuur worden ook weergegeven in Bijlage 7.5. De bovenste set van resultaten geldt
voor personen die niet met de auto rijden, daarna volgen de resultaten voor de personen die wel met
de auto rijden in functie van het jaarlijks aantal km (5 000, 10 000 tot 40 000 km). De kleuren geven
het bruto inkomen per maand weer (van 1000 tot en met 6000 euro, met intervallen van 1000 euro),
terwijl de vorm van de blokjes aangeeft of de personen werknemer zijn (ruit) of gepensioneerd
(vierkant)27.
De linkerzijde heeft betrekking op personen die veel km afleggen in de congestiezone, en de
rechterzijde op personen die weinig km afleggen in de congestiezone. Voor personen die veel (weinig)
kilometers binnen de congestiezone rijden gaan we er van uit dat ze 90 % (34 %) van de door hen
gereden kilometers voor Scenario 1b, en 70 % (10 %) voor Scenario 4a rijden binnen de congestiezone
en de rest erbuiten. De lagere percentages voor Scenario 4a hangen samen met het feit dat de
congestiezone in dat scenario kleiner is.
Elk van deze factoren bepaalt mee de hoogte van het voor- of nadeel in ieder van de scenario’s. Om
de oefening niet nog complexer te maken, beperken we het aantal variabelen tot deze set. We gaan
er verder van uit dat de persoon met een dieselwagen rijdt van euroklasse 5. Figuur 22 bevat voor alle
combinaties de netto-koopkrachteffecten: het netto van de verandering in uitgaven voor de auto
enerzijds, en de verandering in het beschikbaar inkomen anderzijds.
Personen met een wagen betalen in de nulmeting 427 euro aan JVB, en een geannualiseerd bedrag
van 94 euro aan BIV, of samen 521 euro per jaar, 43 euro per maand. Bij iedere maatregelworden deze
belastingen geminimaliseerd, wat inhoudt dat dit bedrag als maandelijkse stijging van de koopkracht
in rekening wordt gebracht.
Met enkel de wegenheffing van Senario 1b betalen de automobilisten die jaarlijks slechts 5000 km
rijden, waarvan weinig (veel) kilometers in de congestiezone, zo’n 39 euro (50 euro) per maand. Een
persoon die het dubbel aantal kilometers rijdt, betaalt ook het dubbel: 78 euro (100 euro) per maand;
en een persoon die 40 000 km per jaar rijdt, betaalt 312 euro (402 euro) per maand (8 x meer).
Ongeacht de bijkomende flankerende maatregelen, neemt de koopkracht van de automobilist in
kwestie toe door het minimaliseren van de JVB en BIV (Optie 0), en de invoering van de wegenheffing
uit Scenario 1b, zolang de persoon jaarlijks minder dan 5 580 kilometer rijdt (weinig binnen de
congestiezone), en iets minder dan 5000 kilometer per jaar indien de persoon veel kilometers binnen
de congestiezone rijdt.
Onder Scenario 4a betaalt de automobilist ongeveer de helft minder voor de wegenheffing: iemand
die jaarlijks 5 000 km rijdt, betaalt nu nog 18,6 euro per maand aan de wegenheffing voor iemand die
weinig binnen de congestiezone rijdt, en 27,1 euro per maand voor iemand die veel in die zone rijdt.
Bij Scenario 1b brengen de bijkomende maatregelen erg verschillende koopkrachteffecten teweeg. De
proportionele verlaging van de opcentiem van de personenbelasting (Optie 2) zorgt voor de grootste
27

Aangezien er andere grenswaarden gelden voor bv. de vrijgestelde som in de personenbelasting, zijn de
effecten voor andere niet-werkenden strikt genomen verschillend van die voor gepensioneerden. Voor de brede
inkomensklassen die beschouwd worden, kunnen de effecten voor gepensioneerden echter als een benadering
genomen worden van de effecten voor de andere niet-werkenden.
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verschillen tussen inkomens: werknemer met een bruto-inkomen van 1 000 euro per maand hebben
geen baat bij deze maatregel, werknemers met een maandelijks inkomen van 2 000 euro hebben een
voordeel van 26 euro per maand. Een werknemer die 6 000 euro bruto per maand verdient, ziet zijn
beschikbaar inkomen toenemen met bijna 200 euro per maand. De progressieve verlaging van de
opcentiem (Optie 3) heeft ook geen effect voor gepensioneerden/werknemers met slechts 1 000 euro
per maand, voor iemand met een bruto-inkomen van 2000 euro per maand is de stijging van de
koopkracht zo’n 63 euro per maand. Voor de inkomens van 3 000 euro per maand en hoger wordt het
voordeel 99 euro per maand. De voordelen van de jobkorting (Optie 4) komen, door haar ontwerp,
volledig ten voordele van de werknemers. Het voordeel bedraagt 83 euro per maand voor iemand met
een maandelijks inkomen van 1 000 euro bruto, en 107 euro per maand voor werknemers met een
bruto-inkomen van 2 000 euro of meer per maand. Het basisbudget voor doelgroepen (Optie 5) biedt
de werknemer/gepensioneerde met een bruto-inkomen van slechts 1 000 euro per maand een
monetair voordeel van 22 tot 29 euro per maand. Het basisbudget voor woon-werk verkeer van
werknemers (Optie 6) biedt een monetair voordeel van 27 euro per maand.
Bij dit alles herinneren we eraan dat de netto-opbrengsten van de wegenheffing in Scenario 1b niet
volledig worden gebruikt in Opties 0, 5 en 6 voor de flankerende maatregel. Hetzelfde geldt voor Optie
0 bij Scenario 4a. De rest van de netto-opbrengsten worden in deze gevallen gebruikt voor de
verhoging van de algemene overheidsuitgaven. De voordelen daarvan worden niet in beeld gebracht
in de koopkrachtanalyse, en komen aan bod in Hoofdstuk 4. Wel kan reeds opgemerkt worden dat de
lagere inkomens over het algemeen meer voordeel genieten van de verhoging van de
overheidsuitgaven dan de hoge inkomens, waardoor hun welvaart er meer op vooruit zal gaan.
De effecten van de wegenheffing zijn bij dit alles het grootst voor gezinnen die veel tijdens de spitsuren
in de congestiezone rijden. Bij de onderzochte flankerende maatregelen heeft deze parameter enkel
een invloed bij de basisbudgetten. Die zullen sneller uitgeput raken voor mensen die veel en veel
tijdens de spits in de congestiezone rijden. De voordelen van de hervorming van de personenbelasting
hangen niet af van de verplaatsingspatronen.
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Figuur 22: Koopkrachteffecten voor type-individuen

Bron: Eigen berekeningen met behulp van EUROMOD, gebruik makend van type-individuen
Nota: in alle opties worden de BIV en JVB geminimaliseerd, behalve indien er enkel “1b” of “4a” wordt vermeld.
In die twee gevallen wordt enkel de wegenheffing op zich beschouwd.

3.6 Armoedetoets
Voor de armoedetoets werden twee bijkomende consultaties uitgevoerd met een vertegenwoordiger
van het Netwerk tegen Armoede, naast de algemene consultaties met de klankbordgroep waarop de
vertegenwoordiger ook was uitgenodigd. Tijdens de eerste bijkomende consultatie werden de
algemene concepten van de tariefscenario’s en de long-list van de bijkomende maatregelen
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besproken. Na een terugkoppeling met verenigingen die deel uitmaken van het Netwerk tegen
Armoede werd vervolgens hun feedback hierover besproken tijdens een tweede overleg.
In dit deel van het rapport bespreken we op basis van de koopkrachteffecten de eerste-orde effecten
van de wegenheffing en de flankerende maatregelen op het armoederisico. We beschouwen daarvoor
de effecten op de groep van mensen met een inkomen beneden de armoedegrens. De meest gebruikte
grens hiervoor is 60 % van de mediaan van het equivalent beschikbaar gezinsinkomen28. Voor de
gesimuleerde inkomens in onze steekproefdata (van Vlaamse gezinnen) bedraagt deze grens 1 278
euro per maand. Dit bedrag wijkt om twee redenen af van de officiële nationale armoedegrens: ze is
berekend op basis van gesimuleerde beschikbare inkomens, in plaats van bevraagde beschikbare
inkomens, en ze is bepaald voor Vlaanderen, dat een hoger mediaan inkomen heeft dan de rest van
het land.
De focus in dit deel ligt uitsluitend op de groep van gezinnen met een inkomen lager dan deze grens.
Voor een alleenstaande is de grens precies gelijk aan 1 278 euro per maand, voor een gezin met twee
jonge kinderen komt deze grens, rekening houdend met de equivalentieschalen, overeen met
2 684 euro per maand. Het armoederisico wordt in deze oefening dus louter beschouwd als een
inkomensbeperking, we moeten daarom voorzichtig zijn in het analyseren van de resultaten,
aangezien een deel van de maatregelen inspeelt op de beschikbare inkomens van gezinnen, terwijl een
deel van de maatregelen de prijs van het autogebruik wijzigt. Die laatste set van maatregelen zit
standaard niet vervat in de armoedetoetsen. Zoals in de analyse hierboven, beschouwen we de
koopkrachteffecten van de gezinnen in armoede, gesteld dat ze hun verplaatsingsgedrag niet
veranderen.
Van de 6,48 miljoen inwoners in Vlaanderen bevinden er zich 631 760 onder de armoedegrens, of
9,7 %; dit komt dus quasi overeen met inkomensdeciel 1 in de analyse hierboven. In Tabel 9 en Tabel
10 verdelen we de groep van armen verder op in vier groepen: met en zonder auto, en werkend en
niet-werkend. Slechts 16,8 % van de personen in armoede leeft in een gezin dat we als werkend
typeren, terwijl een meerderheid van hen in een gezin met auto leeft (61,9 %). De gemiddelde
gezinsgrootte is groter voor werkenden, wat ook verklaart dat het gemiddelde inkomen voor de
werkenden in deze categorie hoger ligt: het is dus door de hogere equivalentieschalen dat ze onder de
armoedegrens vallen. Het aantal gereden km ligt hoger voor de werkenden dan voor de nietwerkenden.

Tabel 9: Beschrijvende statistieken voor gezinnen in armoede

Aantal personen
Aantal gezinnen
Gem. gezinsgrootte
Gem. inkomen
Gem. eq. inkomen
Aantal autokm per jaar

Met auto
Werkend
Niet-werkend
80 734
310 044
29 375
188 335
3,7
2,0
2453
1564
1141
1063
12178
8696

Zonder auto
Werkend
Niet-werkend
25 655
215 134
14 598
153 484
2,4
2,1
1810
1534
1092
1076
0
0

Alle
631 760
385 792
2,3
1676
1078
5825

Er is enige voorzichtigheid geboden bij het analyseren van het aantal km, en de daarvan afhangende
gesimuleerde variabelen, m.n. de uitgaven aan de wegenheffing. Hoewel het aantal km over de ganse

28

Zie de eerste paragraaf van Deel 3.1 voor de definitie van het equivalent beschikbaar inkomen.
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Vlaamse populatie, en over de verschillende brede inkomensklassen goed is weergegeven in de OVGdata, bevatten die data niet voldoende detail om te bepalen welke gezinnen aan de onderkant van de
inkomensverdeling zich precies onder of boven de armoedegrens bevinden.
Tabel 10 geeft de gemiddelde koopkrachteffecten weer onder ieder scenario, waarbij we het
koopkrachteffect definiëren zoals hierboven: de som op gezinsniveau van het voordeel dat voortvloeit
uit de minimalisering van de JVB en BIV en het invoeren van een wegenheffing (Scenario 1b of 4a), en
de bijkomende maatregelen.
Hoewel de minimalisering van de JVB en BIV (Optie 0) aanleiding geeft tot een belangrijke stijging van
de koopkracht bij de gezinnen met een wagen, zien we dat die stijging in Scenario 1b, ongeacht de
bijkomende maatregelen, plaatsmaakt voor een daling van de koopkracht. De daling van de koopkracht
is bij de meeste bijkomende maatregelen erg gelijklopend voor werkende gezinnen met een wagen,
tussen 2,6 % en 3,0 % van het beschikbaar inkomen, behalve in het geval van de jobkorting (Optie 4),
waar de daling beperkt wordt tot 1,3 % van het beschikbaar inkomen. Voor de niet-werkenden met
een wagen ligt de daling tussen 1,6 en 1,9 % van het beschikbaar inkomen.
Het basisbudget voor doelgroepen (Optie 5) toont bij Scenario 1b ook potentieel om de daling van de
koopkracht te mitigeren, maar werd met een veel kleiner budget gesimuleerd. Voor de twee opties
met een basisbudget (Opties 5 en 6) is het mogelijk om met de resterende netto-opbrengsten
maatregelen te treffen die de koopkracht van de mensen onder de armoedegrens ten goede komen,
maar die niet zijn opgenomen in deze simulatie.
De koopkracht blijft gemiddeld nagenoeg onveranderd onder Scenario 4a van de wegenheffing voor
mensen met lage inkomens met een wagen en ook gemiddeld voor de groep met lage inkomens.
De daling van de koopkracht, zowel in euros als in % van het beschikbaar inkomen, is onder alle opties
minder groot voor niet-werkende gezinnen, behalve in het geval van Scenario 1b met de jobkorting
(Optie 4).
Voor de werkende gezinnen die geen wagen bezitten, heeft enkel Scenario 1b met de jobkorting (Optie
4) een significant effect: de werkende gezinnen zonder wagen hebben zo een voordeel ter grootte van
0,8 % van hun beschikbaar inkomen.
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Tabel 10: Koopkrachteffecten van de scenario’s voor gezinnen in armoede
Werkend
2453

Met auto
Niet-werkend

Gem. beschikbaar inkomen
1564
Gem. equivalent
1141
1063
beschikbaar inkomen
Verandering koopkracht (euro per maand)
Scenario 1b
(0) Enkel minimalisering JVB
en BIV
-74
-46
(2) Proportionele daling
opcent.
-70
-45
(3) Progressieve daling
opcent.
-69
-43
(4) Jobkorting
-31
-45
(5) Basisbudget doelgroepen
-64
-39
(6) Basisbudget woon-werk
-65
-46
Scenario 4a
(0) Enkel minimalisering JVB
en BIV
-1
6
Verandering koopkracht (procent van beschikbaar inkomen)
Scenario 1b
(0) Enkel minimalisering JVB
-3,0
-1,9
en BIV
(2) Proportionele daling
-2,8
-1,8
opcent.
(3) Progressieve daling
-2,8
-1,8
opcent.
(4) Jobkorting
-1,3
-1,9
(5) Basisbudget doelgroepen
-2,6
-1,6
(6) Basisbudget woon-werk
-2,7
-1,9
Scenario 4a
-0,1
0,4
(0) Enkel minimalisering JVB
en BIV

Zonder auto
Werkend Niet-werkend
1810
1534
1092

1076

Alle
1676
1078

0

0

-32

1

1

-29

3
20
0
0

1
0
0
0

-31
-25
-27
-31

0

0

3

0,0

0,0

-1,3

0,0

0,0

-1,2

0,1

0,1

-1,2

0,8
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

-1,0
-1,1
-1,2
0,1
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4 Analyse inclusief bredere economische effecten

Dit hoofdstuk bespreekt de analyse die ook rekening houdt met de bredere economische effecten.
Daarbij komen de volgende elementen aan bod: de impact op de overheid, de impact op een aantal
macro-indicatoren, de welvaartsimpact, de effecten op de werkloosheid, de impact op de modale
verdeling en de impact per sector. De welvaartsimpact houdt rekening met de milieubaten, tijdsbaten,
en, waar relevant, de voordelen voor de gezinnen van hogere overheidsuitgaven.
Ter herinnering geven we hierbij nog eens aan dat eerst de impact wordt gegeven van de twee
scenario’s van wegenheffing, met een minimalisering van de vaste voertuigbelastingen en waarbij de
netto-opbrengsten gebruikt worden om de algemene overheidsuitgaven te verhogen. Dit gebeurt aan
de hand van een ‘omgekeerde kaasschaafmethode’ waarbij (naar initiële verhoudingen in totale
consumptie) elk overheidsdepartement een bonus krijgt in het budget. In dit geval spreken we van
Optie 0. Voor de wegenheffing in Scenario 1b beschouwen we daarnaast ook bijkomende flankerende
maatregelen, namelijk Optie 1 tot 6 uit Tabel 1, waarbij, zoals in Optie 0, telkens ook de jaarlijkse
voertuigbelastingen worden geminimaliseerd. Met twee maatregelen uit die tabel, namelijk het
basisbudget voor de kwetsbare doelgroepen en voor het woon-werkverkeer, worden niet alle nettoopbrengsten van Scenario 1b gebruikt. De resterende netto-opbrengsten worden in dat geval ingezet
om de algemene overheidsuitgaven te verhogen, op een gelijkaardige manier als in Optie 0.
In Scenario 4a zijn er geen netto-opbrengsten van de wegenheffing zelf, maar treden er door de
bredere economische effecten ook extra inkomsten voor de overheid op. Deze extra inkomsten
worden in Optie 0 ook ingezet voor een verhoging van de overheidsuitgaven.

4.1 Impact op overheid
We bekijken eerst de impact op de overheid in Tabel 11 en Figuur 23. We kunnen hier niet de
inkomsten voor de Vlaamse en Federale overheid van elkaar scheiden, maar geven wel een indicatie
van de inkomsten en kosten volgens de grotere belasting- en kostenposten. De wegenheffing toont
een redelijk grote positieve feedback voor de overheid. Daarbij kunnen we vooreerst de inkomsten
van de wegenheffing zelf berekenen, die we ramen op ongeveer 3 miljard euro voor Scenario 1b &
Optie 0 en 651 miljoen euro in Scenario 4a & Optie 0. Deze inkomsten zijn gebaseerd op de resultaten
uit TREMOVE en houden tevens rekening met de volledige minimalisering van de JVB en de BIV en de
impact op andere transportgerelateerde belastingen (brandstofaccijns en btw op aankoop,
verzekeringen en brandstof). We trekken hier de systeemkosten nog niet af, aangezien we deze in EDIP
modelleren als een extra kost (een investeringskost) voor de overheid. Daarnaast verschilt de
uiteindelijke budgettaire impact op de overheid nog omdat we in EDIP rekening houden met de impact
op belastingen buiten de transportmarkt.
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Tabel 11: Overzicht van budgettaire impact op overheid (miljoen euro) – referentiejaar
2016
1b & (2)
Prop.
daling
opc.

1b & (3)
Prog
daling
opc.

1b & (4)
Jobkorting

1b & (5)
Basisbudget
doelgroepen

1b & (6)
Basisbudget
woonwerk

1b & (0)

4a & (0)

1b &
(1) Ov
& Weg

-2766

-589

-2215

-1136

-1134

-1094

-2573

-1998

-479

-479

-3467

-480

-480

-480

-479

-479

-221

-99

-530

-228

-224

-225

-202

-155

-144

97

917

-325

-486

-478

-147

-122

Werkloosheidsuitkeringen

32

22

184

372

360

372

29

19

Sociale bijdragen

328

248

1290

647

634

643

310

249

Inkomensbelasting

235

150

784

-1926

-1742

-1814

215

158

3016

651

3037

3076

3073

3075

3028

3057

-180

-729

Overheidsuitgaven
Overheidsinvesteringen
Subsidies OV
Andere belastingen

Netto inkomsten
Wegenheffing
Aandeel basisbudget

Scenario 1b & Optie 0 heeft een positieve impact op de belastinginkomsten op arbeid en de sociale
bijdragen. Dit is een rechtstreekse impact van de verwachte tijds- en efficiëntiebaten en de positieve
effecten hiervan voor de economie. Dit compenseert voor de verwachtte exploitatiekosten van de
wegenheffing (geschat op 480 miljoen euro – opgenomen onder ‘overheidsinvesteringen’), een
afname van de inkomsten van andere belastingen (op kapitaal, productie en consumptie) en een
toename in subsidies voor het openbaar vervoer. De subsidies stijgen door een toename van het
gebruik van het openbaar vervoer. Hoewel deze optie geen structurele investeringen opneemt in het
openbaar vervoer, worden wel enkele subsidies automatisch meegenomen a rato naar het gebruik van
de diensten van openbaar vervoer.
De resultaten voor Scenario 4a met Optie 0 zijn gelijkaardig aan die bij Scenario 1b met Optie 0, maar
met een verschil. In verhouding zijn de tijdsbaten en de positieve economische impact bij Scenario 4a
substantieel groter. We lichten dit in meer detail toe in Deel 4.3.
De aannames voor elke bijkomende flankerende maatregel kunnen goed in Tabel 11 en Figuur 23
gevolgd worden voor Scenario 1b. Bij de investeringen in openbaar vervoer en weginfrastructuur
(Optie 1) worden, naast de systeemkosten, zowat de hele inkomsten van de wegenheffing
geïnvesteerd in transport. Het indirecte effect van deze investeringen voor de overheid is eveneens
groot. De investering werkt in synergie met wegenheffing en leidt zo tot stijgingen van andere
belastinginkomsten (van belasting op inkomen, kapitaal, consumptie). Het verwachte
terugverdieneffect is daardoor groot. De bijkomende inkomsten (naast de exploitatie) worden terug
door de overheid uitgegeven.
Indien men de netto-opbrengsten van Scenario 1b gebruikt voor een hervorming van de
personenbelasting (Opties 2 tot 4) zijn er eveneens interessante indirecte effecten voor de overheid.
De extra stimulus voor de arbeidsmarkt leidt tot lagere werkloosheidsuitkeringen (een voordeel voor
de overheid, dus hier als een plus voorgesteld) en hogere sociale bijdragen door een hogere
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werkgelegenheid (zie ook Deel 4.4). De overheidsuitgaven in deze optie nemen ook toe, door het
terugverdieneffect van de hervorming van de personenbelasting.
Indien men als bijkomende maatregel een basisbudget toekent aan bepaalde delen van de bevolking
(voor doelgroepen in Optie 5 of voor het woon-werk verkeer in Optie 6) zien we dat de resultaten in
de lijn liggen van Optie 0, maar met iets kleinere budgettaire impacts (in positief en negatief).

Figuur 23: Budgettaire impact van bijkomende maatregelen op de overheid (miljoen
euro) – referentiejaar 2016

4.2 Impact op macro-indicatoren
Aan de hand van Tabel 12 bespreken we de veranderingen in een aantal macro-indicatoren. Voor de
volledigheid herhalen we hierbij de overheidsuitgaven en de netto inkomsten uit de wegenheffing die
ook werden weergegeven in Tabel 11. Daarnaast tonen we de impact op de private consumptie
(uitgaven van de gezinnen), het bruto regionaal product, de export en import en de welvaart. Tabel 12
rapporteert twee van de belangrijkste macro-indicatoren: het bruto regionaal product (BRP) van
Vlaanderen en de welvaart. De welvaart wordt gemeten aan de hand van de zogenaamde ‘equivalente
variatie’. Dat is een standaard economische maatstaf voor welvaartsveranderingen en geeft de
verandering in inkomen die, bij lopende prijzen, voor de consumenten dezelfde verandering van hun
nut zou geven als de combinaties van maatregelen die we beschouwen, bij een gelijkblijvend inkomen.
Tijdsbaten, origineel berekend uit TREMOVE, werden in het model omgezet naar veranderingen in
arbeidsaanbod en efficiëntieverbeteringen in vrachtvervoer en logistiek. Om tot het totale
welvaartseffect te komen dat we hier gebruiken, worden nog twee elementen bijgeteld. De
verandering van het aanbod van overheidsdiensten (onderwijs, gezondheidszorg, culturele en sport
diensten, publieke administratie,…) en de milieubaten. We onderscheiden deze apart in de tabel.
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Tabel 12: Impact op macro-indicatoren – miljoen euro en % verandering t.o.v. situatie
zonder wegenheffing – referentiejaar 2016

Netto
Inkomsten
wegenheffing
Overheidsuitgaven
%
Private
consumptie
%
BRP Vlaanderen
%
Export
%
Import
%
(ExportImport)/BRPa
Welvaart
zonder
publieke
diensten en
milieubaat29
%
Welvaart met
publieke
diensten en
milieubaat
%
a

1b & (2)
Prop.
daling
opc.

1b & (3)
Prog
daling
opc.

1b & (4)
Jobkorting

1b & (5)
Basisbudget
doelgroepen

1b & (6)
Basisbudget
woonwerk

1b & (0)

4a & (0)

1b & (1)
Ov &
Weg

3016

651

3036

3075

3073

3070

2848

2328

2766

589

2215

1094

1134

1136

2573

1998

4,13%

0,78%

2,47%

1,53%

1,59%

1,59%

3,74%

2,92%

325

381

2060

3278

3198

3269

296

198

0,24%
644
0,23%
141
0,08%
-1175
-0,76%

0,28%
1041
0,40%
311
0,20%
226
0,15%

1,54%
5706
2,17%
1630
1,05%
1483
0,98%

2,45%
2573
0,98%
647
0,42%
724
0,48%

2,39%
2515
0,96%
632
0,41%
672
0,44%

2,44%
2595
0,99%
645
0,42%
716
0,47%

0,22%
573
0,22%
130
0,08%
-1068
-0,71%

0,15%
404
0,15%
93
0,06%
-901
-0,60%

2,03

1,57

1,59

1,51

1,52

1,51

1,99

1,92

-2197

-220

-994

191

127

182

-2030

-1661

-1,94%

-0,20%

-0,87%

0,17%

0,11%

0,42%

-1,82%

-1,49%

557

304

717

1028

978

965

506

332

0,50%

0,27%

0,64%

0,92%

0,87%

0,86%

0,45%

0,30%

waarde voor situatie zonder wegenheffing: 1,54

De totale belastinginkomsten stijgen t.g.v. de wegenheffing (met meer dan de inkomsten afkomstig
van de wegenheffing – zie Tabel 11). Deze inkomsten wordt door de overheid terug uitgegeven, zodat
de overheidsuitgaven stijgen tussen de 0,8 % en de 4,1 %. De overheidsuitgaven worden verdeeld aan
de hand van een ‘omgekeerde kaasschaafmethode’ waarbij (naar initiële verhoudingen in totale
consumptie) elk departement een bonus krijgt in het budget. Dit is ook het geval bij het basisbudget
voor kwetsbare groepen (Optie 5) en het basisbudget voor woon-werk verkeer (Optie 6), waar niet alle
inkomsten uit de wegenheffing gebruikt worden voor de bijkomende maatregel. Bij de andere
bijkomende flankerende maatregelen stijgen de overheidsuitgaven door positieve spill-over effecten
op de economie, waardoor de overheidsinkomsten toenemen. In die gevallen worden de nettoinkomsten van de wegenheffing volledig gebruikt voor de bijkomende maatregel.

29

Deze cijfers zijn het beste te vergelijken met de EUROMOD resultaten in het vorige hoofdstuk omdat het over
pure koopkrachteffecten gaat.
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De private consumptie stijgt eveneens, maar dit is een direct effect van de wegenheffing, omdat de
prijs voor transport stijgt. Daarnaast houdt EDIP ook rekening met de indirecte effecten van de
wegenheffing op de private consumptie door de veranderingen in prijzen van goederen en diensten
en inkomen van de gezinnen. Bekijken we het welvaartseffect zonder een waardering te geven aan
publieke diensten of rekening te houden met de milieubaten, zien we eerder een negatieve impact op
welvaart. Enkel bij de opties die een daling van de personenbelasting opnemen in combinatie met
Scenario 1b (Opties 2 tot 4; jobkorting, daling van de opcentiemen) is de impact hier positief. Dit is in
lijn met de koopkrachteffecten uit EUROMOD die we tonen in Deel 3.4 van het rapport. De
wegenheffing heeft een positief welvaartseffect, indien we de waarde van door de overheid
aangeboden diensten en de milieubaten meenemen.
We merken op dat voor Scenario 1b de verandering in het BRP over de opties heen grondig verschilt
van het welvaartseffect. De grootste stijging zien we in Optie 1 (OV + weginvesteringen) onder invloed
van de sterk toegenomen investeringen in deze optie. Dit leidt niet tot een corresponderende stijging
in welvaart omdat veel van de inkomsten naar kapitaal gaan, wat een minder directe impact heeft op
het beschikbaar inkomen van huishoudens. Deze investeringen worden dus wel meegerekend bij het
BRP, maar niet bij de welvaart30. Met de hervorming van de personenbelastingen (Optie 2 tot 4) stijgt
het BRP sterk onder invloed van de lagere arbeidslasten. De totale baten vergelijken we dus eerder
aan de hand van de welvaartseffecten. Toch geven veranderingen van het BRP ons een duidelijke
indicatie van de impact van de wegenheffingen en de bijkomende flankerende maatregelen. Met Optie
0 voor Scenario 1b en 4a stijgt het BRP voornamelijk onder invloed van efficiëntiewinsten in de
logistiek, vracht- en transportsector. Dit is in mindere mate het geval voor de combinatie van Scenario
1b en de maatregelen die een basisbudget inhouden (Opties 5 en 6).
We gebruiken een specifieke indicator voor het bepalen van het effect op de handelsbalans en
competitiviteit: de totale waarde van de export min de import, gedeeld door het bruto regionaal
product. In Scenario 1b met Optie 0 zien we dat de handelsbalans positiever wordt. Dit is niet zozeer
een gevolg van de stijging in de export, maar van de daling van de vraag naar importproducten. Dit
loopt parallel met de hogere uitgaven van gezinnen aan transport, waardoor deze minder gaan
uitgeven en er dus ook minder vraag is naar importproducten. Dit is eveneens het geval voor de
maatregelen met een basisbudget (Opties 5 en 6). De maatregel met investeringen (Optie 1) leidt tot
een grotere vraag naar importproducten, voornamelijk gerelateerd aan de bouwsector en industrie,
wat de relatieve handelsbalans terug naar de waarde zonder wegenheffing trekt. Een daling van de
personenbelasting stimuleert export en import in ongeveer gelijke mate (Opties 2 tot 4).

4.3 Welvaartsimpact
In Figuur 24 bekijken we de welvaartseffecten met de verschillende opties.

30

In het algemeen vertegenwoordigt consumptie door huishoudens (wat in economische termen gelijk wordt
gesteld met welvaart) nu ongeveer 55 % van het BRP in Vlaanderen. De impact op private consumptie verschilt
echter sterk per optie, waardoor er geen eenduidige link is tussen de impact op private consumptie, welvaart en
het BRP.
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Figuur 24: Totaal welvaartseffect (miljoen euro) – referentiejaar 2016

We zien duidelijke verschillen tussen de verschillende opties voor de flankerende maatregelen. Met
Optie 0 is de toename in welvaart 557 miljoen euro in Scenario 1b en 304 miljoen euro in Scenario 4a.
In Scenario 1b gecombineerd met gerichte investeringen in openbaar vervoer en weginfrastructuur
(Optie 1) stijgt dit naar 717 miljoen euro. De combinatie van Scenario 1b en hervormingen van de
personenbelasting (Opties 2, 3 en 4) geeft de hoogste totale welvaartseffecten, tot ongeveer 1 miljard
euro in het geval van een proportionele daling van de gewestelijke opcentiemen (Optie 2). Het
basisbudget voor kwetsbare groepen (Optie 5) en voor het woon-werkverkeer (Optie 6) geeft lagere
welvaartseffecten. Dit komt voornamelijk omdat de tijds- en milieubaten bij invoer van deze
maatregelen lager ligt. Dus, hoewel de consument in deze gevallen een basisbudget krijgt, weegt dit
niet op tegen de veranderingen in tijds- en milieubaten.
We bekijken de opbouw van de welvaartseffecten in meer detail in Tabel 13 en Figuur 25. We bekijken
eerst wat de impact is van het invoeren van de wegenheffing op de welvaart, indien de tijdsbaat nul
zou zijn (‘impact heffing’). Tellen we hier de tijdsbaten en de milieubaten bij en trekken we de
investeringskosten af, dan hebben we de impact van de wegenheffing in het algemeen. Specifiek voor
bepaalde bijkomende maatregelen bij Scenario 1b zijn de baten van de investering in weg & OV (in
Optie 1) en de baten van de hervorming in de personenbelasting (Opties 2, 3 en 4). In het geval van
Optie 1 zijn de investeringskosten ook hoger.
Bij een hervorming van de personenbelasting bij Scenario 1b stroomt er een aanzienlijk bedrag terug
naar de huishoudens in de vorm van lagere arbeidslasten. Dit stimuleert het verkeer, waardoor de
tijdsbaten relatief gezien wat afnemen ten opzichte van Optie 0. Bij investeringen in weg en OV (Optie
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1) neemt het verkeer ook toe, maar dit wordt gecompenseerd door een verhoging van de
wegcapaciteit. De tijdsbaten blijven in Optie 1 dus ongeveer gelijk aan die van Optie 0.

Tabel 13: Decompositie van het welvaartseffect (miljoen euro) – referentiejaar 2016
1b & (2)
Prop.
Daling
opc.

1b & (3)
Prog
daling
opc.

1b &
(4) Jobkorting

1b & (5)
Basisbudget
doelgroepen

1b & (6)
Basisbudget
woonwerk

1b & (0)

4a & (0)

1b &
(1) Ov
& Weg

Impact heffing

-627

-123

-627

-627

-627

-627

-576

-449

Tijdsbaten

1464

835

1470

1138

1173

1162

1370

1088

Milieubaat

151

24

135

117

121

120

143

124

Investeringskosten31

-431

-431

-2839

-431

-431

-431

-431

-431

803

742

768

0

0

1001

978

993

506

332

Investeringsbaten
Belastinghervorming
Totaal

2578
0
557

304

717

31

Deze rij geeft de impact van de exploitatie & investeringen op welvaart, los van enig ander modeleffect
(tijdsbaten, efficiëntiewinsten). De exploitatiekosten zijn bijvoorbeeld 480 miljoen euro, maar de impact op
welvaart is in het model juist iets lager (431 miljoen euro) omdat een deel van de exploitatiekost terugvloeit naar
de consument.

Uitrol van een systeem van wegenheffing (OIWP8)
Pagina 72 van 121

Figuur 25: Decompositie welvaartseffect (miljoen euro) – referentiejaar 2016

In Tabel 13 en Figuur 25 zien we nog een extra aantal elementen van belang naar voren komen.
De tijdsbaten zijn de belangrijkste ‘drivers’ van het welvaartseffect. Het gaat hier om een breed
welvaartseffect, waarin ook een aantal spill-overs naar andere sectoren werd opgenomen, daarom zijn
de tijdsbaten niet volledig vergelijkbaar met de resultaten uit TREMOVE in Werkpakket 4. Opvallend is
ook dat de tijdsbaten in verhouding tot het gebruikte tarief van de wegenheffing met Optie 0 groter
zijn in Scenario 4a dan Scenario 1b. Scenario 1b met Optie 0 geeft 1 464 miljoen euro in tijdsbaten bij
een gewogen gemiddeld tarief van 8,5 eurocent per km, ten opzichte van Scenario 4a met Optie 0 dat
835 miljoen euro in baten geeft met een gewogen gemiddeld tarief van 3,3 eurocent per kilometer.
De tijdsbaten in Scenario 1b met Optie 0 zijn dus ongeveer slechts 75 % hoger, terwijl het tarief meer
dan 2,5 maal zo hoog is dan bij Scenario 4a. Dit is voornamelijk terug te voeren op de opzet van de
twee scenario’s voor de wegenheffing. In Scenario 4a zijn de tarieven toegespitst op het gebied met
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de grootste congestiekosten. De tarieven worden daarna door TREMOVE bepaald om maximaal de
filekosten te verminderen. Het is daardoor een scenario waarin de fileproblematiek vrij effectief wordt
aangepakt, ondanks het lagere gewogen gemiddelde tarief. In Scenario 1b wordt naast de filekost en
het basistarief een extra infrastructuurkost aangerekend van 3 tot 4 eurocent afhankelijk van het
wegtype, maar onafhankelijk van de periode (spits of dal). Doordat die differentiatie in tijd ontbreekt
voor dit element heeft dit weinig extra impact op de files. Het scenario heeft daarom hogere
opbrengsten, maar is in verhouding tot het gevraagde tarief minder effectief om files te bestrijden.
Naast de tijdsbaten zien we dat de baten van de belastinghervorming (personenbelastingen) een
belangrijke rol spelen. In de gevallen waar deze in Scenario 1b van toepassing zijn (Opties 2, 3 en 4)
vertegenwoordigen deze ongeveer 60 % van het totaal welvaartseffect. Een situatie waarbij we een
belasting heffen op een goed of dienst met een negatieve milieu- en congestie-impact (in dit geval
autogebruik) en de inkomsten gebruiken om arbeidslasten te verlagen, kan leiden tot een verbetering
van het milieu, het verkeerssysteem én de arbeidsmarkt. In de milieu-economische literatuur staat dit
gekend als een ‘dubbel dividend’. Bij deze bijkomende maatregelen liggen de welvaartsbaten bijgevolg
significant hoger dan voor de andere.
De investeringsbaten zijn belangrijk in Optie 1 bij Scenario 1b. Voor het openbaar vervoer (OV) werden
deze bepaald op basis van inschattingen van De Lijn in het kader van geplande investeringen en
stijgingen in operationele kosten in 2020-2030 en na 2030. De baten worden gemodelleerd door de
efficiëntie van het openbaar vervoer in het model te verhogen. Dit leidt tot een lagere
gegeneraliseerde prijs (tijdskost en monetaire kost) voor het OV. Het wordt daardoor een
aantrekkelijkere optie voor consumenten, waardoor de consumptie van OV (dus ook het aantal
reizigers) stijgt. Het model repliceert een verwachte stijging in reizigersaantallen in functie van de
investeringen, zoals voorzien door De Lijn (zie bijlage 7.3). Gezien treinen federaal worden gefinancierd
(NMBS) zijn er geen aparte investeringen voor treinen opgenomen in het model. Wel vallen sommige
investeringen van de Lijn onder spoor (tramlijnen) in het EDIP model. Hiervoor gebruiken we een
verdeelsleutel voor de investering op basis van de bovengenoemde inschatting de Lijn. Voor
investeringen in de weginfrastructuur werd een inschatting gemaakt van de impact van investeringen
in wegen op de efficiëntie van wegtransport. We namen aan dat bij een investering in wegen een baat
wordt gecreëerd van 10 % van het geïnvesteerde bedrag in termen van efficiëntie-winsten voor
wegtransport (voor meer duiding en uitleg zie bijlage 7.3). De investeringskost en operationele kosten
worden naar jaarlijkse equivalenten omgerekend.
Milieubaten zijn een laatste element van belang in het model, deze zijn in verhouding met de totale
veranderingen in autogebruik in elk scenario. Ze zijn eerder beperkt voor Scenario 4a met Optie 0,
maar wegen sterker door voor Scenario 1b met Optie 0. De milieubaten worden verdeeld zonder
bijkomende weging naar huishoudgroep. Dit betekent dat we aannemen dat ze voor elke
huishoudgroep gelijk zijn en dus a rato worden verdeeld. Er zijn indicaties dat lage inkomens globaal
meer aan (lucht)vervuiling worden blootgesteld32 maar de data ontbreken om een dergelijke
opsplitsing te maken.
We bekijken de verdeling van het welvaartseffect in Figuur 26 die de totale welvaartsimpact uitsplitst
naar elke huishoudgroep. We onderscheiden vijf zogenaamde ‘quintielen’ die elk 20 % van de
huishoudens voorstellen – gaande van de 20 % armste huishoudens tot de 20 % rijkste huishoudens.
Als een bepaald beleid een positiever effect heeft voor arme dan voor rijke huishoudens dan noemt
32

Hajat A., C. Hsia en M. O’Neill (2015), Socioeconomic disparities and air pollution exposure: a global review.
Current Environmental Health Reports 2(4), 440-450.
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men dit doorgaans een ‘progressief’ of ‘herverdelend’ beleid. Leidt een beleid eerder tot een
verschuiving in welvaart van armere naar rijkere huishoudens, dan noemt men dit een ‘regressief
beleid’.
In tegenstelling tot de analyse met EUROMOD, houden we bij deze resultaten rekening met de
voordelen van de diensten die worden aangeboden door de overheid (hierbij gaat het om
gezondheidszorg, educatie, culturele diensten, administratie en ondersteuning) en de milieubaten.
Deze zijn in EDIP een integraal deel van de welvaartsfunctie. Omdat armere huishoudens sterker van
een aantal van deze diensten (voornamelijk gezondheidszorg en ondersteunende diensten) afhankelijk
zijn, geldt dat met Optie 0 de impact van de wegenheffing vrij herverdelend (progressief) is in beide
scenario’s voor de wegenheffing, zelfs zonder bijkomende maatregelen.
De negatieve impact van de wegenheffing voor armere huishoudens wordt dus door 2 mechanismen
gecompenseerd in Optie 0. Ten eerste door de minimalisering van de BIV & JVB , die sterker doorweegt
voor armere huishoudens. Ten tweede door een aanzienlijke toename van de overheidsuitgaven.
Daardoor gaat in Scenario 1b met Optie 0 enkel de welvaart van de rijkste huishoudens (deciel 9 en 10
in EUROMOD resultaten) erop achteruit. In Scenario 4a met Optie 0 is de compenserende toename
van de overheidsuitgaven lager (enkel afkomstig van de indirecte inkomsten, niet van de wegenheffing
zelf). De tijdsbaten zijn eerder voordelig voor de rijkste huishoudens, die t.g.v. het lager tarief in
Scenario 4a ook minder uitgeven aan de wegenheffing. In dit geval gaat het rijkste quintiel er hierdoor
wel op vooruit bij de hervorming.
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Figuur 26: Welvaartseffect per quintiel (miljoen euro) – referentiejaar 2016

Bij Scenario 1b versterkt de bijkomende maatregel waarbij (kwetsbare) doelgroepen een basisbudget
voor de wegenheffing krijgen (Optie 5) de progressieve sociale effecten van Optie 0. Dit leidt tot een
sterkere welvaartsstijging voor het armste quintiel, wat gedeeltelijk ten koste gaat van de rijkere
huishoudens. Dit komt omdat bij deze optie ook de tijdsbaten beperkter zijn (meer verkeer).
Een basisbudget voor woon-werk verkeer (Optie 6) leidt eveneens tot lagere tijdsbaten, wat in het
algemeen leidt tot lagere welvaartsstijgingen voor alle huishoudens. Ten opzichte van Optie 0 gaat het
eerste quintiel er licht op vooruit.
Bekijken we nu de investeringen in openbaar vervoer en wegen (Optie 1). In dit geval hebben de rijkste
huishoudens een groter voordeel. De reden is dat bij deze optie heel wat investeringen in
infrastructuur en dus ook in kapitaal (vermogen) gebeuren, wat meer bijdraagt tot het inkomen van
meer vermogende huishoudens. Dus waar er in Optie 0 veel extra ondersteunende overheidsuitgaven
in sociale sectoren worden gemaakt, gaat in het bij deze optie enkel over het openbaar vervoer. De
rest van het geld gaat naar wegen, wat ook autobezitters en hevige gebruikers van auto’s (eerder rijke
huishoudens) bevoordeelt.
Wanneer de inkomsten van de wegenheffing gebruikt worden om de personenbelasting te verlagen
(proportionele en progressieve daling gewestelijke opcentiemen en jobkorting; Opties 2 tot 4) ziet men
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voor alle quintielen samen het grootste effect. Dit gaat echter ten koste van de armste huishoudens.
De reden is dat deze huishoudens vaak geen of erg lage arbeidsinkomsten hebben, zodat ze enkel de
negatieve effecten van de wegenheffing voelen. Qua verdeling van de effecten is een progressieve
daling van de opcentiemen iets progressiever (Optie 3) (zoals ook uit de EUROMOD resultaten blijkt)
dan een jobkorting (Optie 4). Dit komt omdat de daling van de opcentiemen wordt toegepast op het
volledig belastbaar inkomen (dus ook inkomsten die niet uit arbeid worden verkregen). Bij de
jobkorting krijgen enkel werkenden een bonus. De proportionele daling van de opcentiemen (Optie 2)
geeft hoge baten aan de rijkste 20 % van de populatie, maar eerder beperkte voordelen voor arme
huishoudens. Hoewel in absolute welvaartstermen het meest interessant, zijn de voordelen van de
flankerende maatregel hier het meest ongelijk verdeeld.

4.4 Werkloosheid
We geven in Tabel 14, Tabel 15 en Tabel 16 de veranderingen in het aantal werkzoekenden, de actieve
beroepsbevolking en de werkloosheidsgraad in de verschillende scenario’s van wegenheffing in
combinatie met de flankerende maatregelen. We gebruiken hier de zogenaamde ILOwerkloosheidsgraad33, die berekend is op de totale beroepsbevolking (werkenden en niet-werkende
werkzoekenden) tussen 15 en 64 jaar. De grootste dalingen in werkloosheid zien we bij Scenario 1b
met een progressieve daling van de gewestelijke opcentiemen (Optie 2). In dat geval daalt het aantal
werkzoekenden met 5,46 %, wat een daling in de werkloosheidsgraad betekent met ongeveer 0,23
procentpunten of een stijging van de actieve beroepsbevolking met iets minder dan 10 700 personen.

Tabel 14: Aantal werkzoekenden - % verandering t.o.v. de situatie zonder wegenheffing –
referentiejaar 2016
Opleiding

Totaal
Laag
Middel
Hoog

1b & (0)

-0,80%
-0,76%
-0,31%
-1,67%

4a & (0)

-0,44%
-0,28%
-0,34%
-0,91%

1b &
(1) Ov
& Weg

1b & (2)
Prop.
daling
opc.

1b & (3)
Prog
daling
opc.

1b & (4)
Jobkorting

-2,65%
-1,46%
-2,43%
-5,15%

-5,00%
-2,00%
-4,57%
-11,11%

-5,46%
-3,63%
-5,85%
-8,12%

-5,42%
-3,07%
-6,30%
-8,21%

1b & (5)
Basisbudget
doelgroepen
-0,73%
-0,71%
-0,27%
-1,52%

1b & (6)
Basisbudget
woonwerk
-0,53%
-0,55%
-0,17%
-1,09%

33

https://www.statistiekvlaanderen.be/ilo-werkloosheidsgraad
De ILO-werkloosheidsgraad berekent werkloosheid als het aandeel niet-werkende werkzoekenden in de totale
beroepsbevolking (werkend en niet werkend, maar werkzoekend). Soms wordt werkloosheid berekend op basis
van de actieve beroepsbevolking in de plaats van de totale beroepsbevolking. In dit geval was de officiële
werkloosheid in 2016 gelijk aan 7,4%. De meest recente cijfers (mei 2019) over werkloosheid geven een ILOwerkloosheid van 3,6% en in verhouding met de totale beroepsbevolking 6,02%.
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Tabel 15: Werkloosheid – verandering van actieve beroepsbevolking (personen) t.o.v de
situatie zonder wegenheffing – referentiejaar 2016
Opleiding

Totaal

1b & (0)

4a & (0)

1b &
(1) Ov
& Weg

1b & (2)
Prop.
daling
opc.

1b & (3)
Progr.
daling
opc.

1b & (4)
Jobkorting

1b & (5)
Basisbudget
doelgroepen

1b & (6)
Basisbudget
woonwerk

1 564

862

5 185

9 790

10 691

10 613

1 427

1 032

Laag

608

220

1 164

1 592

2 885

2 440

564

434

Middel

225

245

1 760

3 314

4 238

4 566

197

120

Hoog

732

398

2 261

4 883

3 569

3 607

666

478

Tabel 16: Werkloosheidsgraad per opleidingsniveau – referentiejaar 2016

Opleiding

Totaal
Laag
Middel
Hoog

Situatie
zonder
wegenheffing

1b & (0)

4a & (0)

4,30%
8,30%
4,10%
2,40%

4,27%
8,24%
4,09%
2,36%

4,28%
8,28%
4,09%
2,38%

1b &
(1) Ov
& Weg

1b &
(2)
Prop.
daling
opc.

1b &
(3)
Progr.
daling
opc.

1b &
(4) Jobkorting

4,19%
8,18%
4,00%
2,28%

4,09%
8,13%
3,91%
2,13%

4,07%
8,00%
3,86%
2,21%

4,07%
8,05%
3,84%
2,20%

1b &
(5)
Basisbudget
doelgroepe
n
4,27%
8,24%
4,09%
2,36%

1b &
(6)
Basisbudget
woonwerk
4,28%
8,25%
4,09%
2,37%

In Tabel 15 vertalen we deze procentuele veranderingen in aantal personen in de actieve
beroepsbevolking. In Vlaanderen is ongeveer 20 % van de bevolking laag opgeleid, 40 % middel
opgeleid en 40 % hoog opgeleid. We zien dat de meeste jobs gecreëerd worden voor de twee laatste
categorieën. In Tabel 16 zien we dat de werkloosheidsgraad in de situatie zonder de wegenheffing het
hoogst is voor de laag opgeleiden (8,3 %) terwijl het aantal werkzoekenden bij de middel opgeleiden
(4,1 %) en hoog opgeleiden (2,4 %) eerder laag is. In verhouding daalt de werkloosheid en het aantal
werkzoekenden voor de lager opgeleiden dus het sterkst, maar omdat het over een kleinere groep van
de bevolking gaat, is dit niet per se zichtbaar in het totaal aantal jobs dat wordt gecreëerd voor laag
opgeleiden.
Het meeste aantal jobs wordt gecreëerd bij Scenario 1b en een daling van de personenbelasting
(Opties 2 tot 4), maar ook met Optie 0 daalt de werkloosheidsgraad licht. We zien dit duidelijk naar
voren komen in Tabel 16, waar de werkloosheidsgraad met Optie 0 in Scenario 1b (4,27 %) en Scenario
4a (4,28 %) wordt getoond. Dit is het gevolg van twee effecten: 1) de overheidsconsumptie neemt toe,
wat een positief effect heeft op de publieke werkgelegenheid en 2) de daling van de tijdskosten heeft
een positieve spill-over op de arbeidsmarkt. We verwachten uit deze modelresultaten dus geen
negatieve effecten op de arbeidsmarkt
Bij Scenario 1b en de flankerende maatregel gericht op investeringen (Optie 1) stijgt de
werkgelegenheid evenzeer, maar minder dan bij de daling in arbeidslasten. Dit is voornamelijk een
gevolg van de extra investeringen van de overheid bij deze optie. De werkloosheid daalt zowel bij de
laag, midden als hoog opgeleiden. Dit is een effect van de hogere efficiëntie van OV en de baten van
de extra weginfrastructuur.
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4.5 Impact op modale verdeling
De impact op de modale verdeling wordt hieronder getoond voor alle combinaties van de
wegenheffingen met de flankerende maatregelen. We bekijken de veranderingen in bus, metro/tram,
trein, auto en actieve modi (fiets/voetganger). We zien dat Scenario 1b een belangrijke modale
verschuiving genereert naar bus, metro en tram, trein en actief transport. Hoewel de dominantie van
autogebruik hiermee niet verdwijnt, neemt het gebruik van openbaar vervoer significant toe. In
Scenario 1b met Optie 0 daalt het aantal reizigerskm met de auto met 7,14 % in het totaal. Voor
Scenario 4a is dit 1,32%.
De bijkomende maatregelen hebben invloed op de modale keuze. In Scenario 1b stijgt bij elke
bijkomende maatregel het autogebruik ten opzichte van Optie 0. Terwijl in dat laatste geval het aantal
reizigerskm met de auto daalt met ongeveer 7,1 %, is de daling bv. ongeveer slechts 5,6 % met een
verlaging van de personenbelasting (Opties 2 tot 4), waarvoor het verschil het grootst is, omdat deze
leiden tot meer economische activiteit en een hoger inkomen. Deze effecten kunnen impliceren dat
de tarieven van de wegenheffing dienen bijgesteld te worden, volgens de tariefmethodologie die in
Werkpakket 4 werd opgesteld en op basis van de monitoring van de effecten van de heffing.
Het kleinere effect komt omdat ofwel een deel van het geld terugvloeit naar de consument (Opties 2
tot 4), de consument minder moet betalen (Opties 5 en 6) of extra wegcapaciteit aangeboden krijgt
(Optie 1).
Het meest opvallende is de maatregel die investeringen in OV en weginfrastructuur inhoudt (Optie 1).
In dat geval daalt het aantal reizigerskm met de auto met 6,4 % in plaats van 7,1 %, wat een direct
effect is van de extra wegcapaciteit, wat op zich leidt tot extra verkeersvraag. Daarnaast neemt ook
het gebruik van OV toe, doordat in die optie de capaciteit van het OV gevoelig wordt uitgebreid.

Tabel 17: Modale keuze – modale aandelen zonder wegenheffing en % verandering van
reizigerskm t.o.v. situatie zonder wegenheffing (referentiejaar 2016)

Bus
Auto
Tram
Trein
Actief

Aandeel
in
situatie
zonder
wegenheffing
(%)
4,0
67,6
0,2
21,9
6,3

verandering t.o.v. situatie zonder wegenheffing (%)

1b & (0)

4a & (0)

1b & (1)
Ov &
Weg

7,51
-7,14
4,34
7,22
0,82

1,43
-1,32
1,15
1,68
0,15

17,62
-6,39
9,75
15,44
0,73

1b & (2)
Prop.
daling
opc.

1b & (3)
Prog
daling
opc.

1b & (4)
Jobkorting

1b & (5)
Basisbudget
doelgroepen

1b & (6)
Basisbudget
woonwerk

9,31
-5,55
5,26
9,65
0,64

9,35
-5,72
5,29
9,42
0,66

9,41
-5,67
5,31
9,51
0,65

6,75
-6,78
3,91
6,78
0,78

6,29
-5,87
3,64
5,83
0,67

4.6 Impact per sector
Onderstaande figuren geven een overzicht van de impact van de flankerende maatregelen op sectoraal
niveau in een aantal sleutelsectoren, en dat voor Scenario 1b. We bespreken niet alle gevallen. Optie
0, het basisbudget voor kwetsbare groepen (Optie 5) en het basisbudget voor het woon-werk verkeer
(Optie 6) geven een gelijklopend beeld, hier bespreken we dus enkel Optie 0. De opties met een
hervorming van de personenbelasting zijn eveneens in grote mate gelijkend. We bespreken enkel het
geval van een proportionele daling van de gewestelijke opcentiemen (Optie 2).
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De impact van de wegenheffing kan in deelelementen worden opgesplitst die gelijktijdig inwerken op
de economie.
1) Door het invoeren van de wegenheffing dalen de tijdskosten voor vrachtverkeer en voor
woon-werk verkeer. Dit heeft een positieve invloed op de economie. Doordat de wegen
efficiënter benut worden, ondervinden ook de logistieke processen en sectoren die afhankelijk
zijn van transport baten.
2) De wegenheffing geldt ook voor lichte vracht, wat (ondanks de verbetering in tijdskosten) een
licht remmend effect heeft op de economie, voornamelijk voor de sectoren die veel lichte
vracht gebruiken (bouwsector, kleinhandel).
3) De wegenheffing leidt tot hogere transportkosten aan de zijde van de consument. Dit leidt
tot lagere privé bestedingen, omdat de consument minder uitgeeft aan andere goederen om
te compenseren voor de wegenheffing. De impact hiervan is divers en hangt eveneens af van
hoe de wegenheffing de productiekosten van de sectoren beïnvloedt, maar is over het
algemeen eerder negatief voor de economie. Bij de hervorming van de personenbelasting
(Opties 2 tot 4) vloeit meer geld direct terug naar de consument in de vorm van lagere
personenbelastingen, waardoor de private bestedingen in dit geval hoger zijn.
4) De inkomsten van de wegenheffing leiden tot grotere uitgaven aan de zijde van de overheid,
dus hogere publieke bestedingen en investeringen. Dit is grotendeels een aanname in Optie 0.
Bij Optie 1 (investeringen in OV & weginfrastructuur) is het publieke investeringsaandeel erg
hoog.
We kijken eerst naar Optie 0. De impact in Figuur 27 is gesorteerd van negatief naar positief. We zien
dat de getoonde impact goed de logica van het scenario volgt. We zien negatieve impacts op het
brandstofverbruik en de verkoop van auto’s, een rechtstreeks gevolg van de wegenheffing. Doordat
de consumenten de wegenheffing moeten betalen daalt de consumptie van sommige andere
goederen en zijn er ook (beperkte) negatieve spill-overs op enkele sectoren: zoals de kleinhandel,
financiële sector, vastgoed en voeding. De impact op de bouwsector is het meest negatief door de
combinatie van hogere transportprijzen (voornamelijk voor lichte vracht) en lagere vraag vanuit de
consumenten.
Aan de positieve zijde zien we sterke stijgingen in het aanbod van publieke diensten, onderwijs en
gezondheidszorg (er is bijgevolg een verschuiving van private uitgaven naar publieksuitgaven). Dat
heeft ook positieve spill-overs op andere sectoren zoals de chemie en farmaceutica. De reden is dat
we in Optie 0 de netto-opbrengsten gebruiken om deze diensten te gaan ondersteunen. De inkomsten
van wegenheffing komen nu immers in het algemeen budget terecht. We zien ook een klein positief
effect op spoor en bus. Dat is een combinatie van de modale verschuivingen (zie Deel 4.4) en het extra
budget voor de overheid. Daarnaast neemt ook het transport van vracht via de weg sterk toe. Dit is
een direct gevolg van de wegenheffing op personenwagens, waardoor het vrachtverkeer vlotter over
de weg stroomt.
De impact op de industrie (zie hieronder textiel, voeding, chemie, farmaceutica) is eerder beperkt.
Langs de ene kant werkt de wegenheffing remmend op de vraag vanuit de consumenten, wat
gedeeltelijk wordt opgevangen door grotere vraag vanuit de overheid. Langs de andere kant geeft de
wegenheffing een significant voordeel voor de logistiek en het vrachtverkeer over de weg, maar wordt
nu ook lichte vracht belast. Het totaalbeeld in Figuur 27 is daardoor vrij divers, maar overwegend
positief voor de ganse economie.
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Figuur 27: Impact op sectorale toegevoegde waarde (miljoen euro) – Scenario 1b met
Optie 0: stijging overheidsuitgaven – referentiejaar 2016

Bij de maatregel met investeringen in het OV en wegen (Optie 1) zien we grote stijgingen in de
toegevoegde waarde op sectorniveau. Doordat de overheid nu minder geld overhoudt zien we veel
beperktere stijgingen in het aanbod van publieke diensten. De bouwsector (door de nieuwe
investeringen), het openbaar vervoer (stijging aanbod) en het vrachtvervoer (door combinatie
wegenheffing en wegenbouw/beter onderhoud) stijgen sterk. Dit heeft een sterke stimulus voor de
hele economie. Zoals echter eerder vermeld in Deel 4.2 en 4.3 komt dit vooral de bedrijven ten goede
en vloeit maar een stuk rechtstreeks terug naar de gezinnen. We hebben hier dus voornamelijk een
stijging van het producentensurplus. Desalniettemin is dit een interessante optie, voornamelijk door
de grote efficiëntiewinsten en toename in investeringen. De enige sectoren die lichte dalingen
ondervinden zijn de brandstofsector (door lagere vraag naar benzine en diesel) en vracht via spoor
(door efficiënter wegtransport).
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Figuur 28: Impact op sectorale toegevoegde waarde (miljoen euro) – Scenario 1b met
Optie 1: investeringen in weg en openbaar vervoer – referentiejaar 2016

De laatste figuur die we hier bespreken is de verandering van de toegevoegde waarde in het geval van
de proportionele daling van de gewestelijke opcentiemen (Optie 2). Dit komt neer op een tax shift van
arbeidsbelastingen naar de wegenheffing. Deze optie geeft de hoogste welvaartsstijging (zie ook Tabel
13), maar heeft een minder groot effect op bedrijven dan de voorgaande optie (Figuur 28). Door de
lagere arbeidslasten is er toch een algemene stijging van de productiviteit, die bijna alle sectoren ten
goede komt. Voornamelijk de bouwsector, maar ook in de industrie en dienstensector zijn er positieve
ontwikkelingen door deze flankerende maatregel.
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Figuur 29: Impact op sectorale toegevoegde waarde (miljoen euro) – Scenario 1b met
Optie 2: proportionele daling gewestelijke opcentiemen – referentiejaar 2016

4.7 Samenvattende conclusies voor bredere economische analyse
Tabel 18 vat de impact op een aantal indicatoren samen van de wegenheffingen met de verschillende
opties voor de flankerende maatregelen. Het eerste deel van de tabel geeft de impact weer incl. de
minimalisering van de BIV en JVB wanneer eventuele netto-opbrengsten worden gebruikt om de
overheidsuitgaven te verhogen (Optie 0 voor Scenario 1b en 4a). Tevens geeft Tabel 18 voor
Scenario 1b een indicatie van de impact van de doorgerekende bijkomende flankerende maatregelen,
gefinancierd met de netto-opbrengsten uit dat scenario. We onderscheiden hier zes effecten, namelijk
die op de totale welvaart en het BRP, de impact op de inkomsten voor de overheid uit de wegenheffing
en transportgerelateerde belastingen, de impact op de inkomensongelijkheid (een ‘↑’ in
onderstaande tabel staat voor een toename van de inkomensongelijkheid), de tijdsbaten en de
milieubaten. Voor Scenario 1b wordt voor de impacts die weergegeven worden in miljoen euro ook de
verhouding weergegeven ten opzichte van de grootte van het effect in Optie 0.
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Tabel 18: Effect van de wegenheffingen en flankerende maatregelen op zes indicatoren
Impact op
welvaarta

miljoen euro
en ratio
t.o.v.
Scenario 1b
& Optie 0

Impact
op BRP

Impact op
overheidsinkomsten uit
wegenheffing en
transportgerel.
belastingenb

Impact op
inkomensongelijkheid

%

miljoen euro en
ratio t.o.v. Scenario
1b & Optie 0

effectd

Tijdsbaten

miljoen euro
en ratio t.o.v.
Scenario 1b &
Optie 0

Milieubaten

miljoen euro
en ratio t.o.v.
Scenario 1b &
Optie 0

Optie 0
557

+0,23%
3016
↓
304
651
+0,40%
0/↑
(0,55)
(0,22)
Scenario 1b met bijkomende flankerende maatregelen
(1)
717
3016
Investeringen
+2,17%
↑
(1,3)
(1,01)
in OV & weg
(2)
Proportionele
1028
3075
+0,98 %
↑↑
daling
(1,9)
(1,02)
opcentiemen
(3)
3073
Progressieve
978
+0,96 %
0/↑
(1,8)
(1,02)
daling
opcentiemen
965
3070
(4) Jobkorting
+0,99 %
0/↑
(1,7)
(1,02)
(5) Basisbudget
506
3028
voor
+0,22 %
↓
(0,9)
(1,00)
doelgroepenc
(6) Basisbudget
332
3057
woon-werk
+0,15 %
0/↓
(0,6)
(1,01)
c
verkeer
a
inclusief baten van publieke diensten, tijdsbaten en milieubaten
b
voor aftrek van de systeemkosten en de kosten voor het basisbudget
c
Resterende netto-opbrengsten worden gebruikt voor verhoging overheidsuitgaven
d
een ‘↑’ staat voor een toename van de inkomensongelijkheid
Flankerende maatregel

Scenario 1b
Scenario 4a

1464
835
(0,6)

151
24
(0,2)

1470
(1,0)

135
(0,9)

1138
(0,8)

117
(0,8)

1173
(0,8)

121
(0,8)

1162
(0,8)

120
(0,8)

1370
(0,9)

143
(0,95)

1088
(0,7)

124
(0,8)

We stellen vast dat Optie 0 met Scenario 1b en 4a over het algemeen goed presteert: het totale
welvaartseffect in het geval van Scenario 1b is 557 miljoen euro/jaar en 304 miljoen euro/jaar voor
Scenario 4a. Ook met de lagere tarieven in Scenario 4a is er dus een welvaartswinst, maar kleiner (45 %
lager) dan bij Scenario 1b.
Scenario 1b met Optie 0 presteert goed door de combinatie van extra overheidsuitgaven en toename
in tijdsbaten wat leidt tot een goede impact op de welvaart en het BRP. Bovendien daalt de
inkomensongelijkheid omdat de overheidsuitgaven van de inkomsten uit de wegenheffing meer
doorwegen voor armere huishoudens. Enkel het rijkste quintiel gaat erop achteruit. Omdat armere
huishoudens sterker van een aantal van de extra overheidsdiensten (voornamelijk gezondheidszorg en
ondersteunende diensten) afhankelijk zijn, is de impact van de wegenheffing dus vrij herverdelend
(progressief) zelfs zonder bijkomende flankerende maatregelen.
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Het budgetneutrale Scenario 4a (met Optie 0) presteert redelijk goed door toename van de tijdsbaten,
en leidt tot een redelijke impact op de welvaart en het BRP. De milieubaten liggen daarentegen heel
wat lager dan bij Scenario 1b met Optie 0. Er is echter wel een beperkte toename van de
inkomensongelijkheid, wegens de volgende redenen: (1) de toename van de overheidsuitgaven is hier
lager (enkel afkomstig van de indirecte inkomsten, niet van de wegenheffing zelf); (2) de tijdsbaten zijn
eerder voordelig voor de rijkste huishoudens, die t.g.v. het lager tarief in dit scenario ook minder
uitgeven aan de wegenheffing. In dit geval gaat het rijkste quintiel er hierdoor wel op vooruit.
Met de bijkomende maatregelen die geen basisbudget inhouden stijgt de welvaart en de impact op
het BRP aanzienlijk t.o.v. een wegenheffing zonder deze bijkomende maatregelen. Dit gaat echter
meestal gepaard met een daling van de milieu- en tijdsbaten, tot 20%, (gezien de bijkomende
flankerende maatregelen (in)direct het autogebruik aanzwengelen) en een toename van de
inkomensongelijkheid.
Op basis van de welvaartsindicator is het beste beleid om de netto-opbrengsten uit Scenario 1b te
gebruiken voor een verlaging van de lasten op arbeid, met een hervorming van de personenbelasting
(Opties 2 tot 4). Deze opties geven welvaartsbaten rond de 1 miljard euro. Dit combineert baten qua
efficiëntie van het verkeer (maar minder dan in de optie zonder flankerende maatregelen) met een
verhoging van het BRP en met baten voor de arbeidsmarkt (zie Hoofdstuk 4.4). De welvaartseffecten
zijn echter niet gelijk verdeeld. De proportionele daling van de gewestelijke opcentiemen (Optie 2) is
het minst herverdelend. Deze geeft hoge baten aan de rijkste 20 % van de populatie, maar eerder
beperkte voordelen voor armere huishoudens en leidt tot een daling van de welvaart voor het armste
quintiel. De jobkorting (Optie 4) en progressieve daling van de opcentiemen (Optie 3) scoren algemeen
beter qua herverdeling, maar leiden wel nog voor een welvaartsdaling voor het armste quintiel.
Ook de optie waarbij de netto-opbrengsten uit de wegenheffing van Scenario 1b worden geïnvesteerd
in het openbaar vervoer en weginfrastructuur (Optie 1) is geen slechte maatregel voor de algemene
economie: de extra investeringen werken stimulerend en verhogen het bruto regionaal product meer
dan in de andere opties. De totale welvaartsbaat stijgt tot 717 miljoen euro, voornamelijk door de
gerichte overheidsinvesteringen bij deze maatregel. De totale welvaartsbaat is evenwel lager dan bij
een hervorming van de personenbelasting omdat veel van de inkomsten naar kapitaal gaan, wat een
minder directe impact heeft op het beschikbaar inkomen van gezinnen. Ondanks de investeringen in
OV verwachten we eerder een stijging van de inkomensongelijkheid, omdat de investeringen eerder
hogere inkomsten genereren voor rijkere huishoudens. Optie 1 leidt nl. eerder tot een stijging van de
kapitaalsinkomsten (die een belangrijker aandeel vormen in de inkomsten van de rijkere huishoudens).
Optie 1 leidt tot meer OV gebruik door het groter aanbod van OV, maar ook tot meer weggebruik door
de betere wegcapaciteit. De hogere transportvraag leidt tot lagere milieubaten dan in Optie 0, maar
de tijdsbaten zijn gelijkaardig door verbeteringen van het netwerk.
Een basisbudget voor kwetsbare doelgroepen (Optie 5) verkleint de negatieve impact van de heffing
in Scenario 1b op de koopkracht (uitgedrukt als % van het beschikbaar inkomen) van het laagste
quintiel met 0,2 à 0,3 procentpunten, maar leidt tot een (beperkt) lagere totale welvaartsstijging,
namelijk 505 miljoen euro, voornamelijk door lagere tijds- en milieubaten in vergelijking met Optie 0.
Optie 5 versterkt de progressieve sociale effecten van Optie 0. Dit leidt tot een sterkere
welvaartsstijging voor het armste quintiel, wat gedeeltelijk ten koste gaat van de rijkere huishoudens.
Dit komt omdat bij deze optie de tijdsbaten beperkter zijn (doordat er meer verkeer is).
Optie 6 maakt de wegenheffing uit Scenario 1b ook een pak minder effectief, waardoor de tijdsbaten
sterk afnemen (met 26 %) ten opzichte van Optie 0, net als de milieubaten (met 20 %). Met deze optie
Uitrol van een systeem van wegenheffing (OIWP8)
Pagina 85 van 121

daalt de welvaartsimpact, net als impact op het BRP aanzienlijk ten opzichte van Optie 0. De
welvaartsbaat daalt met 40 % tot 332 miljoen euro. Ten opzichte van Optie 0 gaat het armste quintiel
er in deze optie wel licht op vooruit. De voordelen gaan daarnaast naar de werkende gezinnen, en voor
de globale bevolking leidt Optie 6 eerder tot een hogere inkomensongelijkheid dan Optie 0.
Als bemerking geven we mee dat de perfecte bijkomende flankerende maatregel niet bestaat en dat
er duidelijke prioriteiten moeten worden gesteld. Een hervorming van de personenbelasting (Opties 2
tot 4) blijft de interessantste optie voor de verhoging van de welvaart, wat ook voortkwam uit eerdere
studies in dit thema. Men moet zich hier echter goed realiseren dat er ook hier duidelijk bepaalde
groepen op achteruit gaan en dat de inkomensongelijkheid kan vergroten. Een combinatie van
maatregelen – hoewel hier niet expliciet onderzocht – zou potentieel deze hervorming kunnen
koppelen aan een basisbudget voor doelgroepen (Optie 5) of investeringen in wegen en het openbaar
vervoer (Optie 1). Dit combineert een aantal economische voordelen met een sociale correctie.
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5 Korting woon-werkverkeer
Optie 7 bij de bijkomende flankerende maatregelen beschouwt een korting op de wegenheffing voor
het woon-werkverkeer. Hiervoor werden met de spm Vla versie 4.1.1 twee varianten van Scenario 1b
(een variant met een korte spits en een met een lange spits) doorgerekend waarin er korting van 50 %
wordt gegeven op de tarieven van de wegenheffing indien men zich verplaatst van en naar het werk.
De scenario’s met de korting voor het woon-werkverkeer hebben de naam 1b_KS_COMM en
1b_LS_COMM. Zoals eerder aangegeven, beperkt de analyse zich tot de verkeerskundige effecten.
Voor het woon-werkverkeer dalen de reizigerskm met de auto als bestuurder met deze korting minder
sterk dan zonder korting ten opzichte van Referentie 2030 (zonder wegenheffing): ze dalen met
ongeveer 4 miljoen reizigerskm, wat slechts 70 % is van de daling zonder korting. Met korting bedraagt
de daling in reizigerskm met de auto als bestuurder 8,3 à 8,4 %34, en zonder korting 15,1 à 15,3 %.
Tabel 19 geeft aan wat dit impliceert voor het totaal aantal reizigerskm en de modi die de mensen
kiezen die niet meer met de auto rijden als bestuurder. In die laatste groep daalt het aandeel van de
woon-werkmotieven door de korting en stijgt dat van de andere motieven. Het gemiddeld profiel van
de mensen die ervoor kiezen om niet meer met de auto te rijden als bestuurder is dus veranderd, wat
ook gevolg heeft voor de keuzes die zij maken. In deze groep stappen er nu iets minder mensen over
naar de trein en gaan er iets meer samenrijden met anderen. Vermits het totaal aantal reizigerskm als
autobestuurder minder daalt met de korting, is de stijging van de andere modi ook kleiner. Het
resulterende modale aandeel van de auto is groter met de korting en dat van de andere modi (behalve
‘te voet’) kleiner, vooral voor de trein. De gemiddelde bezettingsgraad van de auto wordt kleiner met
de korting voor het woon-werkverkeer.

34

Ter informatie, zonder korting daalt in het budgetneutrale Scenario 4a met een kleine congestiezone en een
korte spits, het totaal aantal reizigerskm met de auto als bestuurder met 5,1 %.
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Tabel 19: Effect van de korting voor het woon-werkverkeer op de modale keuze –
Vlaanderen (gemiddelde werkweekdag buiten schoolvakantie) t.o.v. Referentie 2030
1b_KS
Daling km autobestuurders t.o.v. referentie 2030
miljoen reizigerskm

1b_KS_
COMM

1b_LS

1b_LS_
COMM

-5,5

-4,0

-5,6

-4,0

-11,1%

-8%

-11,2%

-8%

Passagier

34%

41%

33%

40%

Trein

52%

45%

53%

46%

BTM

9%

9%

9%

9%

Fiets

4%

5%

4%

4%

TeVoet

1%

1%

1%

1%

Relatief
Welke modi kiezen deze mensen?

In welke mate stijgen de reizigerskm met deze modi t.o.v. referentie 2030?
Passagier

13%

11%

13%

11%

Trein

14%

9%

14%

9%

BTM

12%

9%

12%

9%

Fiets

6%

4%

5%

4%

TeVoet

2%

2%

2%

2%

46,6

1b_LS_
COMM
48,2

Modale aandelen
Referentie 2030

1b_KS

Bestuurder

52,4

46,6

1b_KS_
COMM
48,2

1b_LS

Passagier

15,2

17,2

16,9

17,2

16,9

Auto

67,6

63,8

65,2

63,7

65,1

Trein

21,9

24,9

23,8

25,0

23,8

BTM

4,2

4,7

4,6

4,7

4,6

Fiets

4,4

4,6

4,5

4,6

4,5

Te voet

1,9

2,0

2,0

2,0

2,0

1,37

1b_KS_
COMM
1,35

1,37

1b_LS_
COMM
1,35

Gemiddelde bezettingsgraad auto
Referentie 2030

1b_KS
1,29

1b_LS

Figuur 30 geeft het effect weer van de korting voor het woon-werkverkeer op de verdeling van de
autokm over de dag. Door de korting is er een kleinere verschuiving van de spits naar de daluren.
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Figuur 30: Aandeel van de periodes van de dag in de autokm (etmaal) – Referentie 2030
en scenario’s met en zonder korting voor woon-werkverkeer

Figuur 31 geeft aan dat de korting voor het woon-werk verkeer leidt tot een kleinere procentuele
daling van de voertuigkm op alle wegtypes en in alle deelgebieden in Vlaanderen. Voor Vlaanderen in
het geheel is de daling in het aantal voertuigkm ongeveer 2,8 procentpunten lager t.g.v. de korting.
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Figuur 31: Effect van de korting voor het woon-werkverkeer op het aantal
personenwagenkm per wegtype en deelgebied – procentuele verandering t.o.v. referentie
2030 (gemiddelde werkweekdag buiten schoolvakantie)

Figuur 32 geeft de verschillen in de verkeersstromen op etmaal-niveau en in de ochtendspits van 8 tot
9u in Scenario 1b_KS_COMM in vergelijking met Scenario 1b_KS. Het betreft absolute verschillen
terwijl de vorige figuur de procentuele effecten met elkaar vergelijkt. In absolute termen zijn de
veranderingen met een korting voor het woon-werkverkeer het hoogst op de hoofdwegen en in de
ruime Vlaamse Ruit. De verschillen zijn sterker dan gemiddeld tijdens de spitsuren, zoals het voorbeeld
voor één uur uit de ochtendspits illustreert.
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Figuur 32: Verschillenfiguur PERSONENWAGENS – Scenario 1b_KS_COMM in vergelijking
met 1b_KS
Etmaal

OSP 8-9 u

Tabel 20 geeft de effecten op de personenwagenkm op jaarbasis. Met de korting voor het woonwerkverkeer daalt het verkeer vooral minder in de congestiezone. In procentpunten uitgedrukt is het
effect van de korting het grootst in de “rest van de congestiezone”, gevolgd door de kleine
congestiezone en de “rest van Vlaanderen”. Binnen de kleine congestiezone zijn de effecten van de
korting ongeveer gelijkaardig voor de drie deelzones. Het effect van de korting op het totaal aantal
vrachtkm is verwaarloosbaar en wordt daarom niet opgenomen in de tabel.

Uitrol van een systeem van wegenheffing (OIWP8)
Pagina 91 van 121

Tabel 20: Aantal personenwagenkm en effect van de korting voor het woon-werkverkeer
voor Vlaanderen en de deelzones – jaartotalen
Referentie 2030
Aantal
personenwagenkm

% verandering t.o.v. Referentie 2030

Vlaanderen

53200

Aandeel in
personenwagenkm
in
Vlaanderen
100%

Kleine
congestiezone
Antwerpen

10802

Gent

1b_KS

1b_KS_COM
M

1b_LS

1b_LS_
COMM

-12,7%

-9,8%

-13,1%

-10,2%

20%

-15,2%

-12,1%

-16,0%

-12,8%

2027

4%

-12,6%

-9,6%

-13,2%

-10,2%

2209

4%

-15,8%

-12,6%

-16,7%

-13,5%

Vlaamse Rand

6565

12%

-15,8%

-12,6%

-16,5%

-13,3%

Rest congestiezone

20979

39%

-15,0%

-11,5%

-15,4%

-11,8%

Rest van
Vlaanderen

21419

40%

-9,2%

-7,1%

-9,4%

-7,3%

Aangezien de daling van het aantal personenwagenkm kleiner is met de korting voor het woonwerkverkeer, zal het effect van de wegenheffing op de emissies van broeikasgassen en
luchtverontreinigende stoffen ook kleiner zijn. De daling van de autokm is vooral kleiner in de
congestiezone die relatief dicht bevolkt is, waardoor de bevolking in dat gebied minder kan genieten
van een reductie van de polluenten met een lokale impact (zoals NO2) en van minder geluidshinder.
Figuur 33 vergelijkt de impact op de reistijd per km op Vlaams niveau, en voor de drie deelzones.
Op Vlaams niveau is er een kleinere daling van de gewogen gemiddelde reistijd per km met een korting
voor het woon-werkverkeer. Het verschil in effect is het meest uitgesproken tijdens de spitsuren,
waarin veel van de woon-werkverplaatsingen plaatsvinden. Op de hoofdwegen in de OSP_kort (tussen
7 en 9u) daalt de gewogen gemiddelde reistijd in Scenario 1b_KS_COMM slechts met 14,7 % in plaats
van 17,9 % zonder de korting. In de ASP_kort (tussen 16 en 19u) bedraagt de daling slechts 8,3 % in
plaats van 9,6 %. In de OSP_kort liggen de effecten van Scenario 1b_LS en 1b_KS_COMM relatief dicht
bij elkaar voor alle wegtypes samen; voor de andere spitsperiodes zijn de verschillen groter en dan
vooral voor de rest van de spits35, wat logisch is omdat de twee scenario’s een andere definitie van de
spitsperiode hanteren.
De effecten van de korting op de reistijd per km zijn het meest uitgesproken in de kleine congestiezone,
en het minst in de ‘rest van Vlaanderen’.

35

Met deze term wordt verwezen naar de volgende uren: 6-7u en 9-10u in de ochtendspits en 15-16u in de
avondspits. Samen met de uren in OSP_kort en ASP_kort maken zij deel uit van de lange spitsperiode.
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Figuur 33: Effect van de korting voor het woon-werkverkeer op de gewogen gemiddelde
reistijd per km – Referentie 2030 (gemiddelde werkweekdag buiten schoolvakantie)
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Figuur 34 geeft de impact op de gewogen gemiddelde verliestijd per km voor Vlaanderen in zijn geheel,
wat een gelijkaardig beeld geeft.
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Figuur 34: Effect van de korting voor het woon-werkverkeer op de gewogen gemiddelde
verliestijd per km – Referentie 2030 (gemiddelde werkweekdag buiten schoolvakantie)

Dezelfde boodschap kan worden afgeleid wanneer men naar het aandeel van de
personenautoequivalent-km (pae-km) op de sterk gesatureerde hoofdwegen kijkt (Figuur 36).
Hiervoor wordt gekeken naar de hoofdwegen waarvoor de intensiteit/capaciteitverhouding hoger is
dan 80 %. Met de korting daalt het aandeel van de km op deze wegen minder sterk dan zonder de
korting. Deze effecten zijn het meest uitgesproken in de kleine congestiezone en de spits.
Figuur 35 geeft de invloed van de korting op de snelheid tussen 8 en 9u in de ochtendspits, in
vergelijking met de wegenheffing zonder korting. De effecten zijn geconcentreerd in de zones waar er
meer gereden wordt (zie Figuur 32) en zijn in bepaalde gevallen aanzienlijk.

Figuur 35: Verschillenfiguur SNELHEID – ochtendspits 8-9u – Scenario 1b_KS_COMM in
vergelijking met 1b_KS
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Figuur 36: Effect van de korting voor het woon-werkverkeer op het aandeel van de paekm op hoofdwegen met een intensiteit/capaciteitverhouding > 80 % – Referentie 2030
(gemiddelde werkweekdag buiten schoolvakantie)

Tot slot werd de impact op de inkomsten van de wegenheffing berekend met deze korting voor het
woon-werkverkeer. Daaruit blijkt dat de inkomsten van de wegenheffing met deze korting ongeveer
70 % bedragen van de inkomsten zonder de korting. Met de korting voor het woon-werkverkeer daalt
het gewogen gemiddelde tarief in Vlaanderen van 9,3 eurocent/personenwagenkm in Scenario 1b_KS
tot ongeveer 6,6 eurocent/personenwagenkm in Scenario 1b_KS_COMM36.
Omdat deze bijkomende maatregel berekend werd met het verkeersmodel zijn er niet in dezelfde mate
welvaartseffecten voor berekend als voor de andere bijkomende maatregelen in de modelcombinatie
EDIP en EUROMOD. Bij de opties die bekeken werden met EDIP is het basisbudget voor woon-werk
verkeer (Optie 6) degene die het dichtst tegen de korting voor het woon-werkverkeer ligt. Hoewel de
resultaten niet volledig vergelijkbaar zijn, omdat de kenmerken van de twee opties verschillen (zie Deel
2.2.3), kan men verwachten dat de effecten van Scenario 1b met Optie 7 in dezelfde lijn liggen als die
van Scenario 1b met Optie 6.
Uit EDIP (zie Deel 4.3) zien we bijvoorbeeld dat de tijdsbaten met Scenario 1b in Optie 6, 74% lager
liggen dan in Optie 0. Dit leidt ook tot lagere welvaartsbaten in Optie 6 dan onder Optie 0. We zouden
een vergelijkbaar doch iets sterker effect in Optie 7 verwachten omdat het hier over een rechtstreekse
korting op het tarief gaat en niet over een basisbudget. Het basisbudget gaat immers over een bedrag
dat vooraf vastgelegd wordt en voor iedereen die in Vlaanderen werkt (en Vlamingen die buiten
Vlaanderen werken) hetzelfde is. Het kan dus ‘op’ geraken. De korting geldt voor het woonwerkverkeer van iedereen die in Vlaanderen rijdt, ongeacht hoeveel hij/zij rijdt. Algemeen kan worden
aangenomen dat de verdeling van de effecten gelijkaardig is aan Optie 6 en dat de korting voor het

36

Deze bedragen zijn incl. de tolheffing op de Oosterweelverbinding en Kennedytunnel.
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woon-werk verkeer (Optie 7) – ondanks de lagere kosten voor de consument – het effect van de
wegenheffing zal verkleinen en tot lagere welvaartsstijgingen leidt.
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6 Telewerken en flexibele werkuren
De mogelijkheid om op afstand te werken of te werken met een flexibel uurrooster geeft aan
werknemers een bijkomende manier om hun verplaatsingsgedrag aan te passen bij een wegenheffing.
Op die wijze kunnen zij ofwel het aantal gereden km verminderen voor hun woon-werkverplaatsingen
waardoor zij minder moeten betalen voor de wegenheffing ofwel hun verplaatsing verschuiven naar
een ander tijdstip van de dag wanneer er een lager tarief geldt. Het zijn eerder oplossingen dan
flankerende maatregelen, maar in dit hoofdstuk gaan we ook in op eventuele acties die de overheid
kan ondernemen om ervoor te zorgen dat de oplossingen meer gebruikt worden.
We starten met een korte beschrijving van de oplossingen en wat de bestaande regelgeving is
aangaande. Dan gaan we in op de mate waarin die oplossingen nu reeds worden gebruikt. Vervolgens
bespreken we de effecten die men kan verwachten als de oplossingen meer worden toegepast. Tot
slot bespreken we een aantal barrières die een grotere toepassing nu tegenhouden, en een aantal
hefbomen die in de toekomst in het voordeel kunnen spelen van deze oplossingen.

6.1 Wat houden telewerken en flexibele werkuren in?
6.1.1 Telewerken
E-werken of telewerken betekent dat werknemers thuis of in dichter bij huis gelegen kantoren werken.
Het gevolg ervan is dat de mensen geen of een kortere woon-werkverplaatsing hebben. Telewerken
kan gaan van enkele uren per dag thuis of in een satellietkantoor werken om het piekverkeer te
vermijden, tot een volledige dag werken van thuis uit dan wel vanuit een satellietkantoor of op
verplaatsing. Telewerken gebeurt op vrijwillige basis en de werkgever is niet verplicht telewerken aan
te bieden. Telewerken kan occasioneel of regelmatig gebeuren zoals bijvoorbeeld één dag per week.
Indien het op regelmatige basis wordt toegepast, kan het een structureel alternatief vormen voor de
werknemers als antwoord op de wegenheffing.
De reglementering van het structurele thuiswerk is vastgelegd in CAO 85 zoals later gewijzigd door
85bis. Dit is van toepassing wanneer men regelmatig van thuis uit werkt, volgens formele afspraken
met de werkgever.
Voor occasioneel thuiswerk wordt het reglementair kader gevormd door de wet ‘Werkbaar en
Wendbaar werk’ van 5 maart 201737. Een voorbeeld hiervan is als men uitzonderlijk een dag thuis
werkt om een klusjesman in huis te laten werken.
Sinds 27 januari 2019 werd de Wet op de arbeidsongevallen uitgebreid tot het zgn. occasioneel
thuiswerk. Hierdoor geldt er ook bij dit soort thuiswerk een vermoeden dat het bij een ongeval om een
arbeidsongeval gaat38. Ongevallen bij structureel thuiswerken werden reeds eerder geregeld door de
wet op arbeidsongevallen.
37

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2017030503
38

https://ondernemingsdatabank.indicator.be/arbeidsongeval___thuiswerk/ook_arbeidsongeval__vermoed__bij
_occasioneel_thuiswerk/VLTAPSAR_EU25150701/?source=rss
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De werkgever kan ervoor opteren om een PC, internetverbinding en mobiele telefoon ter beschikking
te stellen van de werknemer. Een andere mogelijkheid is om tussen te komen in de kosten van een PC
en internetverbinding. Men kan ook een vergoeding geven voor de kosten van verlichting, verwarming
etc. thuis.
Satellietkantoren zijn een tussenvorm tussen thuiswerken en op het bedrijf/bij de organisatie werken.
Er zijn verschillende varianten van satellietkantoren. Het kan gaan om open kantoren die door
meerdere bedrijven gebruikt worden. Bedrijven kunnen ook een eigen satellietkantoor oprichten. Het
meest interessant zijn satellietkantoren die gelegen zijn op plaatsen die goed bereikbaar zijn met het
openbaar vervoer. Het voordeel is dat alle faciliteiten die nodig zijn voor het werk aanwezig zijn in het
satellietkantoor. In vergelijking met thuiswerken moet de werknemer zich nog steeds verplaatsen,
waardoor het aantal woon-werkverplaatsingen niet afneemt. Het aantal km zal wel dalen, maar in
mindere mate dan bij thuiswerken.

6.1.2 Flexibele werkuren
Ook deze oplossing kan verschillende vormen aannemen.
Bij glijdende werktijden wordt gewerkt met stamtijden, waarbij de werknemer verplicht aanwezig is
en ter beschikking staat van de werkgever, en glijtijden, waarbij de werknemer de mogelijkheid krijgt
om de aanvang, het einde en de pauzes van de arbeidsdag zelf te kiezen. Binnen een referteperiode
moet een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur worden gerespecteerd.
Vele bedrijven maken hiervan reeds gebruik. De wettelijke regeling hiervan werd echter pas relatief
recent opgesteld, namelijk met de invoering van de Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en
wendbaar werk.
Bedrijven kunnen het systeem invoeren via het arbeidsreglement of in een cao waarbij een aantal
wettelijke vermeldingen vereist zijn. Bepaalde gegevens dienen dan ook te worden opgenomen in het
arbeidsreglement.
De gepresteerde uren moeten worden bijgehouden in een tijdsregistratiesysteem dat moet voldoen
aan een aantal voorwaarden.
De werknemer wordt betaald op basis van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur. Indien men minder
uren presteert tijdens de referteperiode, mag de werkgever deze uren in mindering brengen. Uren die
men te veel presteert worden niet betaald, tenzij ze gepresteerd zijn op verzoek van de werkgever.
Bij glijdende uren kunnen werknemers ervoor opteren om tijdens de uren met een lagere
wegenheffing te rijden (afhankelijk van de verhouding van de spits- en daluren in het systeem van de
wegenheffing tot de glijdende uren). Een systeem van glijdende uren maakt het evenwel iets moeilijker
om af te spreken met collega’s om te carpoolen. Ook is geregeld bedrijfsvervoer in dit geval moeilijker
te organiseren.
Een andere mogelijke flexibele invulling van het uurrooster is dat men werkt met een compacte of
gereduceerde werkweek, waarbij men bv. 4 dagen van 10 uur werkt i.p.v. 5 dagen van 8 uur. Dit is
slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk. Er is ook minder informatie over de mate waarin dit
systeem reeds gebruikt wordt.
Een andere aanpassingsmogelijkheid is dat bedrijven die werken met een ploegensysteem de uren van
de ploegdiensten aanpassen in functie van de definitie van de spits- en daluren in het systeem van de
wegenheffing. In dit geval blijven de werkuren vast, maar wordt er rekening gehouden met het
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systeem van de wegenheffing. Dit heeft enkel effect indien de huidige start en/of het einde van de
ploegdienst nu vereist dat de werknemers tijdens de spits rijden.

6.2 Huidige toestand
6.2.1 Telewerken
De federale diagnostiek woon-werkverkeer van de FOD Mobiliteit en Vervoer verzamelt gegevens over
het woon-werkverkeer van werknemers bij Belgische werkgevers met meer dan 100 werknemers. In
de laatste editie voor 2017-201839 hebben de cijfers betrekking op meer dan 1,5 miljoen werknemers
in België.
Volgens de laatste editie biedt 18 % van de vestigingseenheden van bedrijven in Vlaanderen de
mogelijkheid aan werknemers om aan telewerk te doen (zie Tabel 21). Hiermee wordt die mogelijkheid
om te telewerken geboden aan 30 % van de werknemers in die vestigingseenheden. Van de
werknemers zijn er 7 % die telewerken. Het rapport schat in dat daarmee ongeveer 1,7 % van de woonwerkverplaatsingen kan worden vermeden.
Uit de diagnostiek komen ook cijfers voor vestigingseenheden in Brussel, waar ook een groot aantal
mensen uit Vlaanderen werken. Voor Brussel geven 41 % van de vestigingseenheden de mogelijkheid
tot telewerken, voor 70 % van de werknemers in die vestigingseenheden en zijn er 28 % van de
werknemers die aan telewerken doen waardoor 5,9 % van de woon-werkverplaatsingen kan worden
vermeden.

Tabel 21: Aanbod en gebruik van telewerken in bedrijven met meer dan 100 werknemers

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer (2019)

Uit de verschillende edities van de diagnostiek blijkt ook dat telewerken is gestegen over de tijd heen,
niet zozeer wat betreft de bedrijven die de mogelijkheid geven, maar wel wat betreft de werknemers
die ervan gebruik maken.
Figuur 37 geeft voor België het aandeel telewerkers volgens sector. Hieruit blijkt dat het aandeel sterk
afhangt van de aard van het werk en dus van de sector. Sectoren met veel kantoorwerk hebben de
hoogste percentages.

39

https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/final_report_wwv_2017-2018_nl.pdf
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Figuur 37: Aandeel telewerkers volgens bedrijfssector

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer (2019)

Uit een enquête bij ongeveer 1640 Belgen van de FOD Mobiliteit en Vervoer40, blijkt dat de meeste
telewerkers (71 %) één dag per week thuis werken, gevolgd door een kleinere groep die 2 dagen per
week thuiswerken (21 % van de telewerkers). Het aandeel telewerkers groeit met de afstand tussen
de woon- en werkplaats.
In dezelfde enquête geeft 45 % van de telewerkers aan om geen extra verplaatsingen te doen tijdens
de telewerk-dag. De overige telewerkers doen wel extra verplaatsingen, maar kortere en meer buiten
de spitsuren.
Bij de respondenten die niet telewerken zijn er een groot deel (62 %) die zelf aangeven dat hun job
niet compatibel is met telewerken. Bij degene waar dat wel het geval is, geeft Tabel 22 aan wat het
telewerken in hun geval zou mogelijk maken. Afgaande op deze resultaten is er een potentieel om het
telewerk te doen groeien.

40

https://www.telewerken.be/storage/main/kerncijfers-telewerk.pdf
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Tabel 22: Potentieel van telewerken

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer (2018)

6.2.2 Glijdende werkuren
Wat betreft het belang van glijdende uurroosters zijn er enerzijds data beschikbaar in het Onderzoek
Verplaatsingsgedrag en anderzijds in de federale diagnostiek woon-werkverkeer.
In het Onderzoek Verplaatsingsgedrag worden de beroepsactieven gevraagd naar hun werkuren. Dit
geeft de volgende antwoorden (Tabel 23).

Tabel 23: Werkregimes volgens het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (Vlaanderen)
dagelijks dezelfde werkuren, door werkgever bepaald
dagelijks dezelfde werkuren, door uzelf bepaald
geregeld verschillende werkuren, door werkgever bepaald
geregeld verschillende werkuren, door uzelf bepaald

70,19 %
9,81 %
16,28 %
3,72 %

Bron: OVG 5.3

In de federale diagnostiek woon-werkverkeer (editie 2017-2018) vindt men de volgende informatie
(Tabel 24).

Tabel 24: Werkregimes volgens de federale diagnostiek woon-werkverkeer (België, 20172018)

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer (2019)

Hierbij is het belang van de verschillende types van uurroosters sterk verschillend volgens de
bedrijfssectoren, zoals duidelijk is uit Figuur 38 (voor België). Informatie over de toepassing van een
compactere werkweek werd op dit moment nog niet gevonden.
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Figuur 38: Uurroosters per bedrijfssector (België, 2017-2018)

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer (2019)

6.3 Effecten van telewerken en glijdende werkuren
De aanwezigheid van deze systemen verhoogt de flexibiliteit van werknemers om te reageren op de
wegenheffing voor de werknemers waarvan de job compatibel is met telewerken en glijdende
werkuren. Hierdoor kan de financiële impact van de wegenheffing op deze werknemers verminderen.
We merken op dat ook zonder wegenheffing telewerken interessant kan zijn voor werknemers omdat
het zorgt voor bijkomende flexibiliteit in de organisatie van het werk en de combinatie van werk en
privé kan vergemakkelijken. Ook maakt telewerken het gemakkelijker voor mensen met lichte
gezondheidsproblemen om aan het werk te blijven. Wel kunnen er in het geval van thuiswerken, ook
bijkomende kosten zijn voor de werknemers, afhankelijk van de vergoeding die zij ontvangen van hun
werkgevers. Ook kunnen sommige mensen problemen ervaren met een dunnere scheidingslijn tussen
werk en privé of kunnen ze het samenwerken met collega’s op eenzelfde plaats missen.
Zowel het systeem van telewerken als de flexibeler werkuren richten zich op het woon-werkverkeer.
Meer dan de andere verplaatsingsmotieven is het woon-werkverkeer geconcentreerd tijdens de
spitsuren. Het Federaal Planbureau41 geeft bv. aan dat iets minder dan 58 % van de reizigerskm voor
het woon-werkverkeer in België plaatsvindt in de uren van 7-9u en 16-19u. Het aandeel van de auto
(als bestuurder) is 75 %.

41

Federaal Planbureau (2019), Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040, Federaal Planbureau,
Brussel.
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De effecten op het mobiliteitssysteem hangen af van een aantal elementen:
•

•

•

•

Door aan telewerk te doen vermindert men het aantal afgelegde km, met een positief effect
op de milieukosten, ongevalskosten en congestiekosten. De mate waarin dat gebeurt hangt af
van de vervoermiddelen die men gebruikt om zich naar het werk te verplaatsen.
o Voor pendelaars met de trein zijn de milieu- en ongevalseffecten van telewerken
minder uitgesproken dan bij de auto. De positieve congestie-effecten hebben dan
betrekking op het verminderen van “crowding” op de treinen tijdens de spits
waardoor er minder piekvraag is voor het openbaar vervoer.
o Voor mensen die de auto nemen om naar het werk te gaan zijn de milieu- en
ongevalseffecten groter. Men kan in dat geval ook verwachten dat telewerken de
effecten op congestie van de wegenheffing versterkt omdat veel woonwerkverplaatsingen gebeuren in de spits en de grootste werkgelegenheid zich
concentreert in en rond steden waar ook congestie het grootst is.
o Deze effecten hangen ook af van de beslissing van de telewerkers om tijdens hun
telewerkdagen al dan niet extra verplaatsingen te doen, en de lengte en het
tijdstip/locatie van die verplaatsingen.
o Voor de automobilisten die telewerken heeft de daling van het aantal km natuurlijk
een financieel voordeel, ook zonder wegenheffing (omwille van de uitgespaarde
autokosten), maar des te meer met een wegenheffing. Voor de pendelaars met het
openbaar vervoer hangen de uitgespaarde vervoerskosten af van het soort
abonnement dat zij hebben en de mate waarin zij zelf moeten betalen voor het
openbaar vervoer.
Met glijdende werkuren kan men vooral een impact verwachten op de tijdstipkeuze, waardoor
er een deel van de woon-werkverplaatsingen verschuift van de spits- naar de daluren. Ook dit
kan het positief effect van de wegenheffing op de files versterken. Voor het openbaar vervoer
kan het de vraag meer spreiden en de piekvraag verminderen.
Bij een compactere werkweek wordt het aantal woon-werkverplaatsingen verminderd (met
de bijhorende voordelen van lagere transportkosten, afhankelijk van het gekozen
vervoermiddel) en zal het tijdstip van de verplaatsingen op de dagen dat men werkt ook
veranderen, doordat men langere dagen werkt.
Telewerken en compactere werkweken verhogen de keuzemogelijkheden van werknemers op
de arbeidsmarkt. Dankzij die oplossingen kan men met eenzelfde reisbudget per week toch
verder gaan werken. Op langere termijn kan dat ertoe leiden dat mensen verder gaan wonen
van hun werk waardoor de reizigerskm minder dalen dan zonder dat effect.

Men kan verwachten dat een slimme wegenheffing leidt tot een grotere vraag naar oplossingen zoals
telewerken of een flexibeler uurrooster.
Ook kan een slimme wegenheffing ervoor zorgen dat het effect van deze systemen op de congestie
groter is: indien zij ervoor zorgen dat er iets minder congestie is, zal de hogere snelheid opnieuw
verkeer aantrekken dat voordien niet meer reed omwille van de congestie (de zogenaamde latente
vraag). Dat aanzuigeffect kan het initiële effect van telewerken en flexibeler werkuren verminderen.
Als er een wegenheffing is, wordt dat aanzuigeffect kleiner.
Ook zal een wegenheffing de keuze van woon-en werkplaats beïnvloeden waardoor mensen er minder
voor opteren om verder te gaan wonen van hun werk indien zij kunnen telewerken of een compactere
werkweek hebben.
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Voor de milieu-impact van het telewerken kan men ook verwachten dat er nog een aantal bijkomende
rebound effecten het initiële effect van het telewerken kunnen verminderen, zoals werd besproken in
Delhaye et al. (2013)42: hoe verandert het energieverbruik thuis bij de werknemer? Hoe besteedt de
werknemer het geld dat vrijkomt door minder te pendelen en wat is de milieu-impact daarvan? Een
positief effect kan zijn dat bedrijven minder of kleinere kantoorgebouwen nodig hebben wat leidt tot
milieubaten (minder energieverbruik, minder verharde ruimte, …)
Delhaye et al. (2013) analyseerden e-werken en de rebound-effecten ervan. De studie berekende de
effecten indien 9 % van de Vlaamse werknemers één dag zou thuiswerken en 4 % van de Vlaamse
werknemers één dag in een satellietkantoor zou werken. Tabel 25 geeft de directe impact ervan weer
op basis van een aantal hypotheses zoals over de woon-werkafstanden in functie van trein-, bus- en
autogebruik, enz. De berekeningen hebben betrekking op het toenmalige wagenpark gebaseerd op
het transportverkeersemissiemodel TREMOVE (versie van 2009). Voor toekomstige jaren dient men er
rekening mee te houden dat zowel de milieuprestaties van het wagenpark als de energie-efficiëntie
van gebouwen zullen verbeteren (zie verder). Wat betreft de pendelmodi gaat de studie ervan uit dat
iets meer dan de helft van de verplaatsingen met de auto gebeurt (51 %) en een kleine helft (39 %)
met de trein. De overige verplaatsingen gebeuren met fiets en ander openbaar vervoer.
Ook berekende de studie de impact van een aantal rebound effecten. De positieve milieu-impact van
het gebruik van kleinere kantoren werd niet berekend.

Tabel 25: Directe en rebound-effecten van e-werken in Vlaanderen bij 9 % telewerk en 4
% satellietwerk

Bron: Delhaye et al. (2013)

De laatste lijn in Tabel 25 geeft aan hoeveel van de initiële besparing in voertuigkm, energieverbruik
en tijdskosten er kan verloren gaan door de rebound-effecten. Ten gevolge daarvan gaat ongeveer
73 % van de uitgespaarde voertuigkm nadien weer verloren. Deze resultaten gelden zonder
wegenheffing. Indien er een wegenheffing is, kan men verwachten dat het rebound effect lager is
42
Delhaye, E., C. Heyndrickx, R. Frederix, B. Van Zeebroeck, S. Rousseau & S. Proost (2013), Reboundeffect met
impact op het milieu, Eindrapport, studie voor Vlaamse Overheid - Departement LNE, Afdeling Milieu, Natuur en
Energiebeleid.
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doordat de wegenheffing de latente vraag vermindert en ook de keuze van woon-en werkplaats
beïnvloedt, zoals hierboven reeds werd aangegeven. Voor de tijdswinst is het rebound effect het
kleinste omdat er hier ook positieve effecten zijn voor de andere weggebruikers, maar het is zeker niet
verwaarloosbaar, want het bedraagt toch nog ongeveer 70 %. Ook in dit geval kan een wegenheffing
de effecten verbeteren.
Wat betreft het energiegebruik is het rebound-effect nog groter, nagenoeg 100 %. Naast het effect op
het aantal voertuigkm is een bijkomende reden hiervoor dat er meer energie thuis gebruikt wordt bij
thuiswerk. Met een wegenheffing kan dit rebound effect verminderen indien daardoor de latente
vraag vermindert en de keuze van woon-en werkplaats verandert. De wegenheffing heeft echter geen
effect op het energieverbruik thuis waardoor dat deel van het rebound effect er niet door beïnvloed
wordt.
Daarnaast merken we ook op dat de milieu-impact verschillend kan zijn voor emissies van transport
en voor verwarming/verlichting. De uitstoot van broeikasgassen en luchtpolluenten is immers
verschillend voor de energie gebruikt voor de aandrijving van motorvoertuigen en voor de productie
van warmte of elektriciteit. Voor de productie van warmte worden naast stookolie (diesel) ook gas en
elektriciteit gebruikt. De milieu-impact van warmteproductie op basis van gas en elektriciteit is
gevoelig lager dan die van de energieproductie voor de aandrijving van motorvoertuigen.
In toekomstige jaren zullen deze cijfers evolueren aangezien zowel het voertuigen- als het huizenpark
zullen veranderen. Het huizenpark zal steeds beter worden geïsoleerd zodat de milieu-impact van
verwarming ook zal verminderen. Ook zullen elektrische toestellen thuis zuiniger worden. In de mate
dat het voertuigenpark evolueert naar een zuiniger en elektrisch park zal ook hier de milieu-impact
verminderen. Het is wel zo dat het voertuigenpark sneller kan evolueren dan het huizenpark. Een auto
wordt gemiddeld 15,5 jaar oud in België (Febelauto, jaarverslag, 2017), terwijl een huis meerdere
tientallen jaren meegaat vooraleer het grondig wordt gerenoveerd of herbouwd. Het autopark wordt
dus sneller vernieuwd dan het huizenpark, maar de milieuwinsten van een wagen of huisvernieuwing
zijn verschillend.

6.4 Barrières en hefbomen
Men kan een aantal barrières identificeren voor deze oplossingen, naast een aantal hefbomen43. Bij de
barrières zijn er een aantal waarop de overheid weinig vat heeft (maar die wel belangrijke zijn voor
het potentieel van de oplossingen), maar ook een aantal die de overheid zou kunnen verlagen.
Hierbij kan worden aangegeven dat deze oplossingen en een wegenheffing complementair zijn, in die
zin dat zij elkaar versterken. Aan de ene kant kunnen telewerken en flexibeler werkuren het
gemakkelijker maken voor mensen om zich aan te passen bij een wegenheffing, waardoor het effect

43

Zie ook
KiM (2014), Meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken: kansen en barrières, Kennisinstituut voor
mobiliteitsbeleid, Den Haag.
Mayeres, I., B. Van Zeebroeck, S. Vanderlinden, K. Bachus en L. Van Ootegem (2018), Milieuverkenning 2018:
Achtergronddocument Oplossingsrichtingen voor het mobiliteitssysteem, studie uitgevoerd in opdracht van de
Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA, MIRA/2018/07.
Develtere, A. en C. Guerry (2017), Waarom en hoe telewerken aanmoedigen in België? Literatuuranalyse,
verkennende interviews en aanbevelingen met betrekking tot verkeersveiligheid en mobiliteit, studie voor de
FOD Mobiliteit en Vervoer, Vias instituut.
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van de wegenheffing kan vergroten. Aan de andere kant maakt een wegenheffing deze oplossingen
ook aantrekkelijker.

Barrières
Werkgevers en de organisatiecultuur
Voor werknemers vergt het meestal geen grote attitudeverandering om één of meerdere dagen per
week aan e-werken te doen, thuis of in een satellietkantoor. Sommige werkgevers zijn wel wat
terughoudender, omdat e-werken samengaat met een perceptie van controleverlies. Indien het
vertrouwen in de werknemer(s) niet zo groot is, kan dit leiden tot verzet tegen de oplossing van ewerken.
Nochtans wijzen studies over e-werken op een mogelijke win-winsituatie met werknemers die niet
alleen meer tevreden zijn, maar ook nog eens productiever. Sommige studies wijzen ook op een lager
absenteïsme van telewerkers doordat de kans vergroot dat mensen met lichte gezondheidsproblemen
blijven werken. Telewerken maakt het ook mogelijk in tijden van krapte op de arbeidsmarkt om de
arbeidspool waaruit men kan recruteren te vergroten door mensen aan te spreken met een mindere
mobiliteit of striktere tijdsschema’s (bv. mensen met kleine kinderen, mantelzorgers). Ook kan men in
ruimere gebieden recruteren. Werknemers vinden telewerken vaak ook een extra arbeidsvoordeel.
Dat maakt een bedrijf/organisatie aantrekkelijker voor nieuwe werknemers.
Niet alle bedrijven zijn op de hoogte van de mogelijkheden om deze oplossingen aan te reiken en van
de voordelen die dat kan bieden voor hen. De overheid kan een rol spelen bij het sensibiliseren en
aanmoedigen van werkgevers om e-werken aan te bieden aan werknemers met een job die daarvoor
in aanmerking komt, en voor het mogelijk maken van flexibeler werkuren. In dat kader is er recent een
website gecreërd met informatie voor zowel bedrijven als werknemers over telewerken
(www.telewerken.be), met een toolbox, waarbij ook aandacht geschonken wordt aan kleinere
bedrijven. Daarin wordt informatie gegeven over het wettelijk kader, de praktische kant van de zaak,
ervaringen van andere bedrijven, enz. Dat voorbeeld kan gevolgd worden voor oplossingen inzake
flexibeler werkuren. Ook zouden consulenten kunnen worden ingezet die bedrijven benaderen op zoek
naar specifieke oplossingen.
Daarnaast heeft de Vlaamse overheid via haar eigen bestaande arbeidsorganisatie ook een
voorbeeldfunctie die kan dienen om andere werkgevers te inspireren.
Informatie- en communicatietechnologie maakt pendelen aangenamer
Dankzij de evolutie in de informatie- en communicatietechnologie, kan de pendeltijd almaar
aangenamer doorgebracht worden. Dit betekent dat de nood aan het vermijden van pendelen
waarschijnlijk vermindert.
Aard van het beroep
Niet alle beroepen zijn geschikt om van op afstand uit te voeren of met glijdende werkuren. Voor een
aantal werkzaamheden is fysieke aanwezigheid op vaste tijdstippen een must. In dat geval kan er in
sommige gevallen wel de optie bestaan om het uurrooster te herbekijken in functie van de definitie
van de spits- en dalperiode in het systeem van de wegenheffing. Ook hierin kan de overheid
sensibiliserend optreden.
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Kosten voor de werknemers
Thuiswerken brengt ook een aantal kosten met zich mee voor de werknemers. De wetgeving laat toe
dat de werkgevers hier tot op zekere hoogte in tussen komen. Er dient onderzocht te worden in welke
mate deze kosten een barrière vormen en of de huidige regelgeving hierop een voldoende antwoord
biedt. Ook zijn werknemers zich soms niet bewust van de regelgeving dienaangaande. Een toolbox
zoals op www.telewerken.be kan hen meer informatie verschaffen.
Niet-monetaire overwegingen bij de werknemers
Mensen zijn gewoontedieren. Het doorbreken van gewoontepatronen vergt een herdenking van de
dagelijkse patronen. Een mogelijkheid om dit te doorbreken is om werknemers de kans te geven om
gedurende een bepaalde tijd telewerken of flexibeler werkuren uit te testen. Positieve ervaringen, bv.
met pilots, kunnen helpen om het gewoontegedrag te doorbreken. Ook financiële prikkels, zoals met
een wegenheffing, kunnen mensen doen nadenken over hun verplaatsingsgedrag.
Flexibeler werkuren zijn voor bepaalde werknemers vaak ook niet mogelijk omwille van bv. familiale
verplichtingen (bv. op tijd bij kinderdagverblijf of andere kinderopvang, of in winkel). De flexibiliteit
kan toenemen indien er in andere sectoren ook ruimere openingstijden worden gehanteerd voor
diensten die mensen voor of na hun werktijd gebruiken (bv. kleinhandel, kinderopvang,…). Dit vergt
een maatschappelijk debat over de wenselijkheid daarvan, ook rekening houdend met andere
overwegingen zoals bv. de arbeidsomstandigheden voor de mensen die in die sectoren werken. Op
basis daarvan kan er beslist worden of de eraan gerelateerde wetgeving moet aangepast worden.
Algemene telewerkcultuur is nog niet ten volle ontwikkeld
De populariteit en zichtbaarheid van telewerken en flexibele werkregimes kan beter. Mogelijke acties
hiervoor zijn bv. een telewerkdag of gerichte communicatiecampagnes over de voordelen van deze
oplossingen.
Beperkte data ter ondersteuning van het beleid
Meten is weten. Er zijn reeds databronnen die een eerste inzicht kunnen geven in het belang van
telewerken en flexibele werkuren zoals de federale diagnostiek woon-werk verkeer voor grote
bedrijven en het Onderzoek Verplaatsingsgedrag. De dataverzameling kan echter uitgebreid worden
zodat meer informatie beschikbaar is voor het beleid, met bv. informatie over kleinere bedrijven en de
mate van toepassing van het systeem en door wie. Hierbij kan er een synergie zijn met de data die bij
een eventuele invoering van een systeem van wegenheffing worden verzameld voor
beleidsdoeleinden.

Hefbomen
Moderne informatie- en communicatietechnologie
Moderne ICT biedt steeds meer mogelijkheden om allerhande taken op afstand uit te voeren. Voor
vele taken volstaat een laptop en een internetconnectie om te kunnen werken. Met de steeds verdere
digitalisering van vele apparaten zal het potentieel om vanop afstand te werken verder toenemen.
Chirurgische ingrepen kunnen onder bepaalde omstandigheden op afstand gebeuren. Apparaten
zullen in de toekomst slimmer worden zodat vanop afstand ook pannes kunnen geanalyseerd worden.
In een aantal gevallen kan dat verplaatsingen wegnemen of verminderen.
De evolutie van ICT biedt ook mogelijkheden voor bedrijven om eventuele beveiligingsproblemen voor
hun bedrijfssystemen te vermijden.
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Pendelverkeer is geen aangenaam tijdverdrijf
In veel gevallen is zich verplaatsen of autorijden geen onaangename gebeurtenis.
Pendelverplaatsingen zijn daar een uitzondering op. Als mensen dus een verplaatsing kunnen
uitsparen zullen ze dat ook doen. Daartoe kunnen ze extra aangespoord worden door een eventuele
wegenheffing.
Kostenreductie voor de werkgever
Voor werkgevers kan e-werken een opportuniteit zijn om kosten te besparen. E-werken laat immers
toe om de nodige bedrijfsruimte te verminderen.
Dit zou wel een strategie kunnen zijn die slechts op korte termijn vruchten afwerpt. De tevredenheid
van de werknemer kan op die manier verminderen omdat hij op de werkplek niet langer als vol wordt
aanzien. Op dat ogenblik kan het werkgeversgedrag dus een barrière worden.
Het groeiende belang van de dienstensector
Onze maatschappij evolueert steeds meer naar een dienstenmaatschappij. Dit betekent dat het
potentieel van telewerk toeneemt.
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7 Bijlage
7.1 Vergelijking datasets EDIP en EUROMOD
Deze paragraaf maakt een beperkte vergelijking van de basisdata van EDIP en EUROMOD en is
voornamelijk informatief bedoeld. Deze vergelijking is nodig om mogelijke verschillen in de
doorrekeningen met beide modellen te kunnen verklaren. We zien inderdaad enkele verschillen, die
voornamelijk te maken hebben met interpretatie van basisgegevens en modelfilosofie. EUROMOD
wordt immers vaak gebruikt voor doorrekening van belastingbeleid op huishoudniveau, maar
modelleert niet de hele economie, noch gedragseffecten.
Het eerste belangrijk verschil is dat EDIP kapitaalinkomsten meeneemt. In EUROMOD zijn data over
kapitaalsinkomen aanwezig, maar zijn die vaak moeilijk voor interpretatie vatbaar. Daarom wordt dit
meestal niet meegenomen. Hierdoor valt het beschikbaar inkomen in EUROMOD lager uit dan in het
EDIP model. Dit verschil is ook op te merken in het beschikbaar inkomen, wat te verklaren is doordat
EDIP ook sparen en (fictieve) inkomsten van huiseigenaren meeneemt. Hierdoor is de
‘welvaarts’meting van EDIP beter vergelijkbaar met het ‘beschikbaar’ inkomen uit EUROMOD. Deze
welvaart houdt immers enkel rekening met ‘besteed inkomen’.
Kijken we naar het geheel van inkomensbelasting, sociale transfers en RSZ, dan zien we een aanzienlijk
verschil tussen beide modellen. De totale belastingen zijn 7677 miljoen euro lager in EDIP, terwijl de
sociale transfers 2309 miljoen euro hoger uitvallen. Bij de berekening van de RSZ is dit verklaarbaar
doordat de RSZ van werkgevers (althans gedeeltelijk) bij de bedrijfslasten wordt gerekend. Dit is zeker
zo bij zelfstandigen. De verschillen in inkomensbelastingen en transfers worden verrekend uit de
belastingen op kapitaal en consumptie.

Tabel A 1: Vergelijking voornaamste inkomensstatistieken EDIP en EUROMOD (eigen
berekening (miljoen euro) – referentiejaar 2016
EUROMOD
Huishoudinkomen
Beschikbaar inkomen
Welvaart huishoudens
Lonen
Inkomen uit kapitaal
Werkloosheidsuitkeringen
Sociale transfers
Totaal inkomensbelasting
RSZ werknemer
RSZ werkgever
RSZ zelfstandigen
Totale arbeidsbelastingen

96 474

EDIP
129 139
119 687
99 897

102 423
4850
32 107
28 085
12 983
24 266
1838
67 171

87 588
41 551
5198
34 416
26 338
12 907
20 249
59 495
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Tabel A 2: Belastingen EDIP (eigen berekening)(miljoen euro) – referentiejaar 2016
Belastingen kapitaal
Belastingen transport
Eigen vervoer
Diensten
Bedrijven
Belastingen op consumptie
Consumenten
Bedrijven
Bedrijfsbelasting
Totaal
Totaal overheidsinkomsten

EDIP
11151
2363
53
382
19973
10722
10806
55450
114945

Indien er verschillen waren in beide modellen, gingen we er standaard vanuit, dat de verdelingen in
inkomenslasten deze van EUROMOD moesten volgen. Zo zijn de berekeningen van de sociale effecten
in lijn met de EUROMOD simulaties, wat een lichte aanpassing in de verwerking in EDIP vroeg.
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7.2 Long-list bijkomende flankerende maatregelen
De volgende tabel geeft de long-list van mogelijke bijkomende flankerende maatregelen die werd
opgesteld op basis van een literatuuroverzicht, overzicht van bestaande cases, eigen inzichten en
overleg met belanghebbenden.
De verschillende bijkomende flankerende maatregelen worden als volgt gegroepeerd:
•
•
•
•
•
•

Faciliteren aanpassing gedrag door meer aanpassingsstrategieën aan te bieden
Financiële impact op weggebruikers (personen/bedrijven) verminderen
Voordelen voor weggebruikers verhogen
Aandacht voor kwetsbare groepen
Aandacht voor woon-werk verplaatsingen
Aandacht voor de concurrentiepositie van bedrijven

Voor elke maatregel wordt aangegeven op welk beleidsdomein zij betrekking heeft en hoe zij kan
geanalyseerd worden: modelmatig of via een kwalitatieve analyse.

Tabel A 3: Long-list van bijkomende flankerende maatregelen
Beleidsdomein

Mogelijke opties

Analyse via
modelberekeningen
Faciliteren aanpassing gedrag door meer aanpassingsstrategieën aan te bieden
Verbetering kwaliteit aanbod
X (budget openbaar
openbaar vervoer
vervoer )
Park-and-ride faciliteiten,
X (Budget investeringen
carpoolparkings
in weginfrastructuur)
Verbetering faciliteiten voor
X (Budget investeringen
fietsers en voetgangers
in weginfrastructuur)
Promoten deelsystemen
Promoten Mobility-as-a-Service
(MaaS)
Gratis uittesten openbaar vervoer
gedurende bepaalde periode
Voordeel bij
schrapping/vernietiging van oud
Transport
voertuig (bv.
mobiliteitsabonnement,
terugbetaling inschrijving
deelsysteem, MaaS)
Gratis basisbudget (dat ook kan
besteed worden aan alternatieve
X
vervoermiddelen)
Verplichten van bedrijven tot de
opmaak van een
bedrijfsvervoerplan/mobiliteitsplan
Aanbieden software-applicaties
voor berekening aangewezen
manier van verplaatsing voor een
specifiek traject en tijd

Kwalitatieve
analyse

X
X
X

X

X

X
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Beleidsdomein

Mogelijke opties

Analyse via
modelberekeningen

Aanbieden van contactpunt dat
mensen ondersteunt bij het
uittekenen van hun verplaatsing
Vergemakkelijken / promoten van
flexibele werkuren
Vergemakkelijken / promoten van
Andere beleidsthuiswerken
domeinen dan
transport
Verhuispremie
Belasting kadastraal inkomen in
functie van locatie
Financiële impact op weggebruikers (personen/bedrijven) verminderen
Verlaging arbeidsbelasting (kant
X
werknemer)
Andere
Zie ook ‘concurrentiepositie
beleidsdomeinen
bedrijven’
dan transport
Zie ook ‘Aandacht voor woon-werk
verplaatsingen’
Minimalisering jaarlijkse
X (alle scenario’s)
verkeersbelasting
Minimalisering BIV
X (alle scenario’s)
Transport
Gratis basisbudget
X
Voordeel bij
schrapping/vernietiging van oud
voertuig
Voordelen voor weggebruikers verhogen
Investeringen
X (Budget investeringen
transportinfrastructuur
transportinfrastructuur)
Transport
Verbetering kwaliteit aanbod
X (budget openbaar
openbaar vervoer
vervoer)
Aandacht voor kwetsbare groepen
Andere
Verlaging arbeidsbelasting gericht
beleidsdomeinen op kwetsbare groepen
X
dan transport
Gratis basisbudget voor specifieke
doelgroepen (bv. mensen met een
X
beperking, specifieke gezinnen)
Voordeel bij
schrapping/vernietiging van oud
voertuig
Transport
Informatiecampagnes met
specifieke aandacht voor deze
groepen
Kortingen/vrijstellingen voor
specifieke doelgroepen of sectoren
X
die diensten verlenen aan deze
doelgroepen*
Aandacht voor woon-werk verplaatsingen

Kwalitatieve
analyse
X
X
X
X
X

X

X

X
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Beleidsdomein

Mogelijke opties

Analyse via
modelberekeningen

Kwalitatieve
analyse

Vergemakkelijken / promoten van
X
thuis werken / flexibele werkuren
Verhuispremie
X
Andere
beleidsdomeinen Fiscale behandeling woonX
dan transport
werkverkeer
Ondersteuning bij het zoeken van
X
beter gelegen werkplaats
Zie ook ‘Faciliteren aanpassing
gedrag door meer
aanpassingsstrategieën aan te
bieden’
Gratis basisbudget door
werkgevers (ook voor
X
Transport
grensarbeiders)
Korting voor woon-werk
X
verplaatsingen*
Verplichten van bedrijven tot de
opmaak van een
X
bedrijfsvervoerplan/mobiliteitsplan
Concurrentiepositie bedrijven
Verlaging arbeidsbelastingen (kant
X
Andere
werkgever)
beleidsdomeinen
Fiscale behandeling
dan transport
X
wegenheffing**
* Nota: afwijking van uitgangspunt i.v.m. behoud van sturing mobiliteitskeuzes; doorrekening betreft
effecten op verkeer en niet sociaal-economische effecten
** Bedrijven kunnen de wegenheffing nu reeds aftrekken van hun vennootschapsbelastingen
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7.3 Modellering van investeringskosten en -baten in EDIP
De investeringskosten en -baten spelen een belangrijke rol in Optie 1 van de flankerende maatregelen
(investeringen in OV & weg) en bij het bepalen van de exploitatiekosten van de wegenheffing. We
bespreken in deze bijlage hoe dit werd gemodelleerd. De investeringskosten worden in EDIP
toegewezen aan uitgaven in verschillende sectoren. Deze verhogen op hun beurt de hoeveelheid
kapitaal en vermogen binnen de economie.
Voor de toewijzing van de systeemkosten aan verschillende sectoren in EDIP gaan we uit van
indicatieve getallen op basis van Werkpakket 4 en 5. Dit geeft een totaal van 480 miljoen euro aan
systeemkosten. Een groot deel hiervan is toegewezen aan de productie en installatie van On-board
Units (OBU) of een gelijkaardig systeem. Daarnaast worden kosten toegewezen aan de publieke
administratie, telecom en consultancy.
In het geval van de investeringen in OV werden cijfers bekomen via De Lijn. We definiëren een laag en
hoog scenario van respectievelijk 264 miljoen euro of 326 miljoen euro in investeringen en een totale
netto kost van respectievelijk 322 of 482 miljoen euro inclusief vervoersontvangsten. EDIP repliceert
de door De Lijn verwachte stijgingen in reizigers niet volledig. EDIP modelleert immers geen reizigers,
maar consumptie en uitgaven. Deze zijn moeilijk in overeenstemming te brengen met de inschattingen
van De Lijn. Dit betekent niet dat zo’n stijging in vervoersgetallen voor De Lijn niet mogelijk is, maar
dat ze zeer moeilijk te benaderen zijn binnen de methodologie van EDIP.
In de plaats daarvan nemen we aan dat de productiviteit van OV in het model met respectievelijk 28%
en 50% stijgt. Dit gaf realistische veranderingen in transportconsumptie, die in lijn zijn met de
verwachtingen. We nemen als referentie voor de investeringen in Optie 1 het ‘hoog’ scenario, omdat
het totale investeringsbudget in Optie 1 bijna 3 miljard euro bedraagt.
Voor de investeringen in weginfrastructuur moesten extra aannames gemaakt worden. Er is immers
niet zoiets als een ‘standaard investering in weg’ in het EDIP model. We namen aan dat de investering
in wegen de verdeling in Tabel A 4 zou volgen. Dit zijn ruwe schattingen, die in de lijn liggen van
uitgaven aan grote bouwprojecten.

Tabel A 4: Investering in weginfrastructuur - per miljard euro aan investeringen
EDIP sector
Bouwsector
Ondersteunende transport
diensten en groothandel
Informatietechnologie en
telecom
Publieke administratie
Totaal

Investering (miljoen euro)
600
100
100
200
1000

Om de baten van de investering in weginfrastructuur te bepalen hebben we slechts heel weinig
gegevens beschikbaar. De baten van investeringen in wegen hangen immers af van het type weg, de
vervoersvooruitzichten, de noodzaak aan onderhoud, de gebruikte discontovoet, de projectie in groei
van het verkeer, etc.
We kozen voor een eenvoudige manier om de baten te bepalen. We namen aan dat de gemaakte
investering voor een stijging van 10 % van de efficiëntie van wegverkeer zorgt in het model, in lijn met
de gemaakte investering. Dit gaf een terugverdientermijn voor weginvesteringen in het model van
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15 jaar en een intern rendement van ongeveer 7 % bij simulatie in het model. Op een tijdshorizon van
30 jaar geeft dit een baten/kosten verhouding van ongeveer 2. Dit leek ons een conservatieve, maar
niet onrealistische inschatting van de impact in weginvesteringen.
Een parallel kan gemaakt worden met de investering in de Oosterweelverbinding (zie MKBA derde
Scheldekruising (Rebel group, 2014)). Deze heeft een investeringskost van 3,6 miljard euro. De
Oosterweelverbinding had echter een nog veel hoger intern rendement en lagere terugverdientijd dan
hierboven aangenomen (Netto actuele waarde van meer dan 10 miljard euro, intern rendement groter
dan 20% en terugverdientijd onder 10 jaar). Dit soort projecten hebben echter meestal een lager
rendement en vaak is er veel onzekerheid over de werkelijke opbrengsten na investering. De MKBA
van 2014 is niet onbesproken. De plannen zijn later bijgestuurd onder druk van actiegroepen in en
rond Antwerpen.

7.4 Data voor microsimulatie
Voor het berekenen van de koopkrachteffecten hebben we een nieuwe dataset samengesteld, gebruik
makend van de EU-SILC 2017 gegevens, waarvoor enkel de Vlaamse gezinnen weerhouden werden, en
de Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG)-data. De EU-SILC data is de standaard databron voor het
berekenen van armoede- en ongelijkheidsstatistieken, en bevat informatie over inkomens en
inkomensbronnen, demografische informatie, en informatie over autobezit. De OVG-data van hun kant
is het resultaat van een jaarlijkse bevraging van de Vlaamse overheid naar het verplaatsingsgedrag van
Vlaamse gezinnen. De meeste informatie omtrent het verplaatsingsgedrag, in het bijzonder het
autobezit en het aantal gereden kilometers, hebben we alleen op het niveau van het gezin, niet op dat
van het individu. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de graad van detail waarmee we de simulaties en
analyses kunnen uitvoeren. Zo is het voor ons niet mogelijk te bepalen wie in het gezin met welke
wagen rijdt, en hoeveel kilometers de persoon daarmee gereden heeft.
De EU-SILC en de OVG-data hebben enkele cruciale variabelen gemeenschappelijk. Deze gebruiken we
om de gegevens uit de OVG-data te linken aan huishoudens in de EU-SILC data. In de onderstaande
tabel beschrijven we welke gegevens we gebruiken uit beide, en welke gebruikt werden om de twee
bestanden te verbinden.
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Tabel A 5: Overzicht van gebruikte variabelen in de analyse
Variabelen om te linken

Variabelen uit iedere dataset

EU-SILC
OVG
Netto-beschikbaar inkomen
In bezit van minstens 1 auto
Aantal personen
Leeftijd gezinshoofd
Scholingsgraad gezinshoofd
Leeftijd gezinsleden
Arbeidsstatuut
Werkintensiteit
Inkomens
Inkomensbronnen
…

Woont in kleine zone
Woont in grote zone
Werkt in kleine zone
Werkt in grote zone
Aantal km per auto
Euroklasse voor elke auto
Jaar van aanschaf
Salariswagen
Flexibele werkuren of niet

Alle inkomens en alle informatie over de leeftijd van de wagen werden geactualiseerd, alsof de
informatie verzameld werd in het basisjaar voor de microsimulaties.
De verbinding zelf gebeurde aan de hand van een afstandsfunctie, die berekend werd voor alle
gezinnen in de bron-data (OVG) en in de doel-data (EU-SILC). We bepalen een match voor de
observaties die, voor de 5 overlappende variabelen, het minste verschil geeft volgens de
afstandsfunctie. Vervolgens erft het gezin in de EU-SILC de gegevens van het ‘meest nabije gezin’ uit
de OVG-data. Zo komen we tot een ruimere dataset die ons in staat stelt om naast het uitvoeren van
standaard EUROMOD belasting- en uitkeringensimulaties, verkeersbelastingen en rekeningrijden te
simuleren.
We drukken erop dat alle data, en resultaten met de nodige omzichtigheid benaderd moeten worden.
De OVG-data zijn zelf niet ontwikkeld voor microsimulaties, en de resultaten moeten dus veelal
gelezen worden als solide indicatoren voor grootteorde van effecten, en om de gradiënt van de
verdelingseffecten te kunnen duiden. We berekenden geen betrouwbaarheidsintervallen, maar deze
zijn – door de aard van de data – eerder breed. Kleine variaties in de data moeten dus met de nodige
omzichtigheid geïnterpreteerd worden.
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7.5 Cijfergegevens bij Deel 3.5
Tabel A 6: Koopkrachteffecten voor een type-werknemer (euro per maand) Weinig kilometers binnen de congestiezone
aantal bruto
km inkomen

1b

1b + (0) 1b + (2) 1b + (3) 1b + (4)
enkel
prop.
progr.
jobmin. BIV daling
daling korting
en JVB opcent. opcent.

1b + (5) 1b + (6)
4a
4a + (0)
basis- basisenkel
budget budget
min. BIV
doel- woonen JVB
groepen werk
0
1000
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
2000
0
0
26
63
107
0
0
0
0
0
3000
0
0
60
99
107
0
0
0
0
0
4000
0
0
104
99
107
0
0
0
0
0
5000
0
0
150
99
107
0
0
0
0
0
6000
0
0
198
99
107
0
0
0
0
5000
1000
-39
4
4
4
87
26
4
-19
25
5000
2000
-39
4
30
67
112
4
31
-19
25
5000
3000
-39
4
65
104
112
4
31
-19
25
5000
4000
-39
4
108
104
112
4
31
-19
25
5000
5000
-39
4
155
104
112
4
31
-19
25
5000
6000
-39
4
203
104
112
4
31
-19
25
10000
1000
-78
-34
-34
-34
48
-13
-34
-37
6
10000
2000
-78
-34
-9
28
73
-34
-8
-37
6
10000
3000
-78
-34
26
65
73
-34
-8
-37
6
10000
4000
-78
-34
69
65
73
-34
-8
-37
6
10000
5000
-78
-34
116
65
73
-34
-8
-37
6
10000
6000
-78
-34
164
65
73
-34
-8
-37
6
40000
1000
-311
-268
-268
-268
-185
-246
-268
-149
-105
40000
2000
-311
-268
-242
-205
-161
-268
-242
-149
-105
40000
3000
-311
-268
-208
-169
-161
-268
-242
-149
-105
40000
4000
-311
-268
-164
-169
-161
-268
-242
-149
-105
40000
5000
-311
-268
-118
-169
-161
-268
-242
-149
-105
40000
6000
-311
-268
-161
-242
-268
-70
-169
-149
-105
Bron: Eigen berekeningen met behulp van EUROMOD, gebruik makend van type-individuen
Nota: in alle opties worden de BIV en JVB geminimaliseerd, behalve indien er enkel “1b” of “4a” wordt vermeld.
In die twee gevallen worden enkel de effecten van de wegenheffing op zich weergegeven.
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Tabel A 7: Koopkrachteffecten voor een type-werknemer (euro per maand) Veel kilometers binnen de congestiezone
aantal bruto
km inkomen

1b

1b + (0) 1b + (2) 1b + (3) 1b + (4)
enkel
prop.
progr.
jobmin. BIV daling
daling korting
en JVB opcent. opcent.

1b + (5) 1b + (6)
4a
4a + (0)
basisbasisenkel
budget budget
min. BIV
doelwoonen JVB
groepen werk
0
1000
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
2000
0
0
26
63
107
0
0
0
0
0
3000
0
0
60
99
107
0
0
0
0
0
4000
0
0
104
99
107
0
0
0
0
0
5000
0
0
150
99
107
0
0
0
0
0
6000
0
0
198
99
107
0
0
0
0
5000
1000
-50
-7
-7
-7
76
21
-7
-27
16
5000
2000
-50
-7
19
56
100
-7
20
-27
16
5000
3000
-50
-7
54
92
100
-7
20
-27
16
5000
4000
-50
-7
97
92
100
-7
20
-27
16
5000
5000
-50
-7
143
92
100
-7
20
-27
16
5000
6000
-50
-7
191
92
100
-7
20
-27
16
10000
1000
-100
-57
-57
-57
26
-29
-57
-54
-11
10000
2000
-100
-57
-31
6
50
-57
-31
-54
-11
10000
3000
-100
-57
3
42
50
-57
-31
-54
-11
10000
4000
-100
-57
47
42
50
-57
-31
-54
-11
10000
5000
-100
-57
93
42
50
-57
-31
-54
-11
10000
6000
-100
-57
141
42
50
-57
-31
-54
-11
40000
1000
-402
-359
-359
-359
-276
-330
-359
-217
-174
40000
2000
-402
-359
-333
-296
-251
-359
-332
-217
-174
40000
3000
-402
-359
-298
-259
-251
-359
-332
-217
-174
40000
4000
-402
-359
-255
-259
-251
-359
-332
-217
-174
40000
5000
-402
-359
-208
-259
-251
-359
-332
-217
-174
40000
6000
-402
-359
-160
-259
-251
-359
-332
-217
-174
Bron: Eigen berekeningen met behulp van EUROMOD, gebruik makend van type-individuen
Nota: in alle opties worden de BIV en JVB geminimaliseerd, behalve indien er enkel “1b” of “4a” wordt vermeld.
In die twee gevallen worden enkel de effecten van de wegenheffing op zich weergegeven.
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Tabel A 8: Koopkrachteffecten voor een type-gepensioneerde (euro per maand) Weinig kilometers binnen de congestiezone
aantal bruto
km inkomen

1b

1b + (0) 1b + (2) 1b + (3) 1b + (4) 1b + (5) 1b + (6)
4a
4a + (0)
enkel
prop.
progr.
jobbasisbasisenkel
min. BIV daling
daling korting budget budget
min. BIV
en JVB opcent. opcent.
doelwoonen JVB
groepen werk
0
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
30
59
0
0
0
0
0
0
3000
0
0
80
71
0
0
0
0
0
0
4000
0
0
135
84
0
0
0
0
0
0
5000
0
0
188
86
0
0
0
0
0
0
6000
0
0
240
86
0
0
0
0
0
5000
1000
-39
4
4
4
4
16
4
-19
25
5000
2000
-39
4
34
63
4
4
4
-19
25
5000
3000
-39
4
84
76
4
4
4
-19
25
5000
4000
-39
4
139
89
4
4
4
-19
25
5000
5000
-39
4
192
90
4
4
4
-19
25
5000
6000
-39
4
244
90
4
4
4
-19
25
10000
1000
-78
-34
-34
-34
-34
-23
-34
-37
6
10000
2000
-78
-34
-4
25
-34
-34
-34
-37
6
10000
3000
-78
-34
46
37
-34
-34
-34
-37
6
10000
4000
-78
-34
100
50
-34
-34
-34
-37
6
10000
5000
-78
-34
153
51
-34
-34
-34
-37
6
10000
6000
-78
-34
205
51
-34
-34
-34
-37
6
40000
1000
-311
-268
-268
-268
-268
-256
-268
-149
-105
40000
2000
-311
-268
-238
-209
-268
-268
-268
-149
-105
40000
3000
-311
-268
-188
-197
-268
-268
-268
-149
-105
40000
4000
-311
-268
-133
-184
-268
-268
-268
-149
-105
40000
5000
-311
-268
-80
-182
-268
-268
-268
-149
-105
40000
6000
-311
-268
-28
-182
-268
-268
-268
-149
-105
Bron: Eigen berekeningen met behulp van EUROMOD, gebruik makend van type-individuen
Nota: in alle opties worden de BIV en JVB geminimaliseerd, behalve indien er enkel “1b” of “4a” wordt vermeld.
In die twee gevallen worden enkel de effecten van de wegenheffing op zich weergegeven.

Uitrol van een systeem van wegenheffing (OIWP8)
Pagina 120 van 121

Tabel A 9: Koopkrachteffecten voor een type-gepensioneerde (euro per maand) Veel kilometers binnen de congestiezone
aantal bruto
km inkomen

1b

1b + (0) 1b + (2) 1b + (3) 1b + (4) 1b + (5) 1b + (6)
4a
4a + (0)
enkel
prop.
progr.
jobbasisbasisenkel
min. BIV daling
daling korting budget budget
min. BIV
en JVB opcent. opcent.
doelwoonen JVB
groepen werk
0
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
30
59
0
0
0
0
0
0
3000
0
0
80
71
0
0
0
0
0
0
4000
0
0
135
84
0
0
0
0
0
0
5000
0
0
188
86
0
0
0
0
0
0
6000
0
0
240
86
0
0
0
0
0
5000
1000
-50
-7
-7
-7
-7
8
-7
-27
16
5000
2000
-50
-7
23
52
-7
-7
-7
-27
16
5000
3000
-50
-7
73
64
-7
-7
-7
-27
16
5000
4000
-50
-7
128
77
-7
-7
-7
-27
16
5000
5000
-50
-7
181
79
-7
-7
-7
-27
16
5000
6000
-50
-7
233
79
-7
-7
-7
-27
16
10000
1000
-100
-57
-57
-57
-57
-42
-57
-54
-11
10000
2000
-100
-57
-27
2
-57
-57
-57
-54
-11
10000
3000
-100
-57
23
14
-57
-57
-57
-54
-11
10000
4000
-100
-57
78
27
-57
-57
-57
-54
-11
10000
5000
-100
-57
130
29
-57
-57
-57
-54
-11
10000
6000
-100
-57
183
29
-57
-57
-57
-54
-11
40000
1000
-402
-359
-359
-359
-359
-343
-359
-217
-174
40000
2000
-402
-359
-329
-300
-359
-359
-359
-217
-174
40000
3000
-402
-359
-279
-287
-359
-359
-359
-217
-174
40000
4000
-402
-359
-224
-274
-359
-359
-359
-217
-174
40000
5000
-402
-359
-171
-273
-359
-359
-359
-217
-174
40000
6000
-402
-359
-119
-273
-359
-359
-359
-217
-174
Bron: Eigen berekeningen met behulp van EUROMOD, gebruik makend van type-individuen
Nota: in alle opties worden de BIV en JVB geminimaliseerd, behalve indien er enkel “1b” of “4a” wordt vermeld.
In die twee gevallen worden enkel de effecten van de wegenheffing op zich weergegeven.
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1 Inleiding

Dit rapport beschrijft de methodologie en de manier van aanpak met betrekking tot de impactmonitoring. Bij het uitwerken van deze methodologie baseren we ons op de volgende zes principes:
•
De monitoring laat toe om de belangrijkste verwachte effecten van de wegenheffing te
detecteren en te beschrijven
•
De monitoring laat toe om mogelijke onverwachte of ongewenste effecten te identificeren
•
De monitoring laat toe om de effecten niet alleen te meten, maar draagt ook bij tot het
begrijpen van de waargenomen effecten
•
De monitoring laat toe om voldoende informatie te geven aan de belanghebbenden
•
De methodologie voor de monitoring houdt er rekening mee dat de verzamelde informatie
nuttig kan zijn om andere maatregelen dan de wegenheffing te evalueren en bijdraagt tot
het mobiliteitsmonitoringsysteem, vermeld in artikel 24 van het decreet betreffende de
basisbereikbaarheid.
De methodologie voor de monitoring voorziet zowel een snelle monitoring als een gewone monitoring,
waarbij de laatste een volledig overzicht geeft van de effecten van de wegenheffing.
Om de monitoring op een consistente manier uit te voeren moet dezelfde methodologie kunnen toegepast worden op elk moment. Om de effecten van de wegenheffing te kunnen meten, moet de methodologie ook toegepast worden voorafgaand aan de invoering ervan, om een goed vergelijkingspunt
te hebben.
Dit rapport is opgebouwd uit volgende hoofdstukken:
In hoofdstuk 2 wordt de monitoring besproken die gebeurt/is gebeurd voor bestaande systemen. Deze
informatie zal als basis dienen om een methodiek uit te werken voor de monitoring van de wegenheffing. Deze methodiek bestaat uit een methodiek voor een snelle monitoring, die wordt besproken in
hoofdstuk 3, en een gewone monitoring, die wordt besproken in hoofdstuk 4.
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2 Monitoring van bestaande systemen

Voor een selectie van bestaande toepassingen van wegbeprijzing wordt nagegaan wat de aanpak is
voor de monitoring en worden er lessen getrokken uit de ervaringen in deze locaties met de monitoring. We bekijken de Congestion Charge in London en de cordonheffingen in Stockholm, twee buitenlandse voorbeelden die reeds langere tijd zijn geïmplementeerd. Bijkomend trekken we ook lessen uit
de monitoring van de kilometerheffing voor vrachtwagens in België, en de LEZ in Antwerpen.

2.1 Voorstelling van de bestaande systemen
Congestion Charge in London: sinds 17 februari 2003 wordt tol geheven binnen de ‘charging zone’. Op
19 februari 2007 werd dit gebied uitgebreid met een deel van West Londen (zie figuur voor de huidige
‘charging zone’). Doel van de ‘congestion charge’ is het terugdringen van het privégebruik van personenauto's en het stimuleren van (en investeren in) openbaar vervoer. Bij het binnenrijden van de zone
is een betaling van £11,50 vereist voor elke werkdag dat men het gebied tussen 7 uur 's ochtends en
18 uur 's avonds inrijdt met een betalingsplichtig voertuig.

Figuur 1 ‘Congestion charging zone’ Londen (bron: Transport for London, https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestioncharge)

Cordonheffingen in Stockholm: Sinds 1 augustus 2007 wordt een belasting geheven voor het inrijden
en verlaten van het centrum van Stockholm. Het doel van deze heffing is het tegengaan van filevorming
en de verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. Het systeem is permanent geworden na een referendum, waarbij de stad Stockholm voorstemde en alle 14 voorstedelijke gemeenten tegen stemden.
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Figuur 2 Locaties van controleposten cordonheffingen Stockholm (bron: Transport Styrelsen, https://transportstyrelsen.se/)

Kilometerheffing voor vrachtwagens in België: Vanaf 1 april 2016 werd in België de kilometerheffing
van kracht voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton. Dit gebeurt door middel van een gps-gestuurde elektronische registratie, via een OBU. Hoewel de kilometerheffing van toepassing is op alle wegen, wordt
enkel een tarief hoger dan 0 euro gehanteerd op een selectie van (vooral) autosnelwegen en doorgaande
wegen.

Figuur 3 Tolwegen kilometerheffing in Vlaanderen
tent/uploads/2019/01/2019-Kaarten-UK-Vlaanderen.pdf)

(bron:

VIAPASS,

https://www.viapass.be/wp-con-

Uitrol van een systeem van wegenheffing: monitoring van de impact (OIWP11)
Pagina 6 van 30

LEZ in Antwerpen: In februari 2017 werd een lage-emissiezone ingevoerd in Antwerpen. De lage-emissiezone strekt zich uit over het hele gebied binnen de grote ring en een deel van linkeroever. Door het
weren van de meest vervuilende auto’s, wil de stad de luchtkwaliteit in de zone verbeteren.

Figuur 4: LEZ Antwerpen (bron: Stad Antwerpen, https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen/)

2.2 Effecten die worden gemonitord door de bestaande systemen
Voor het bepalen van de methodologie zijn we vooral geïnteresseerd in de effecten die worden gemonitord, welke indicatoren hiervoor worden gebruikt, en welke data bronnen ze daarvoor gebruiken.
Daarom werden voor alle vier voorbeelden de evaluatierapporten geëvalueerd, die publiek beschikbaar zijn. Op basis hiervan wordt een overzicht gegeven van de effecten die worden gemonitord, per
systeem.

2.2.1 Effecten gemonitord per systeem
Congestion Charge in London: Er zijn zes jaarlijkse rapporten beschikbaar die berichten over de impact
van de congestion charge1. Na de invoering in februari 2003, kwam het eerste jaarlijkse rapport2 uit in
juni 2003. Dit rapport bevat de informatie van de indicatoren vóór invoering van de congestion charge,
alsook de verwachte impact van elke indicator. Elk jaar nadien kwam een uitgebreid rapport uit, met
de meetresultaten in, en een vergelijking van de resultaten met deze eerste nulmeting. Het laatste
jaarlijkse rapport werd gepubliceerd in juli 2008. Bovendien werden er nog extra rapporten uitgebracht, waar specifieke topics aan bod komen, zoals een rapport over de sociale impact surveys (20022003)3, of het bepalen van de vraagelasticiteiten voor autoverplaatsingen naar Central-London in
2008.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle effecten die worden gemeten in de jaarlijkse rapporten, opgedeeld per thema:

1

https://tfl.gov.uk/corporate/publications-and-reports/congestion-charge
http://content.tfl.gov.uk/impacts-monitoring-report1.pdf
3 http://content.tfl.gov.uk/social-impacts-survey-report-2002-2003.pdf
2
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Impact op verkeer:
•
Verkeersintensiteiten (per type voertuig, locatie en tijdstip)
•
Samenstelling voertuigpark (leeftijd en type technologie/brandstof)
•
Congestie (gelinkt met reistijden)
•
Betrouwbaarheid van reistijden
•
Gedragsverandering (modale verschuiving, verschuiving in tijd, verandering van bestemming, routeverandering - sluiproutes)
•
Verkeersveiligheid: aantal ongevallen met letsels
Effect op openbaar vervoer:
•
Bezettingsgraad, snelheid, betrouwbaarheid
Milieu-impact:
•
Emissies (NOx, PM10, CO2) (op basis van London Atmospheric Emissions (LAEI) metingen en atmosferische dispersiemodelleringen4)
•
Luchtkwaliteit
Economische impact:
•
Huurprijzen
•
Kleinhandel – verkoopcijfers
•
Shops en horeca: gedrag van bezoekers naar Central London
Sociale impact:
•
Betaalbaarheid van vervoer, levenskwaliteit, kwetsbare groepen
Algemene werking van het systeem:
•
De werking en handhaving
•
Tevredenheid van dienstverlening
•
Aantal dagelijkse betalingen
•
Netto opbrengsten
Cordonheffingen in Stockholm: De impact van de cordonheffing wordt uitvoerig beschreven in enkele
papers. Uitgebreide verkeersmetingen gebeurden voor en na invoering van het systeem, zowel wat
betreft reistijden als voertuigstromen. Behalve deze effecten, worden ook andere effecten gemonitored, met name:
Impact op verkeer/mobiliteit:
•
Verkeersintensiteiten (per type voertuig, locatie en tijdstip)
•
Congestie (gelinkt met reistijden)
•
Betrouwbaarheid van reistijden
•
Effect op openbaar vervoer (aantal reizigers/crowding)
•
Gedragsverandering (modale verschuiving, verschuiving in tijd, verandering van bestemming, routeverandering - sluiproutes)
•
Verkeersveiligheid
Milieu-impact:
•
Luchtkwaliteit (en aantal getroffen personen)
•
CO2 en andere broeikasgassen
Andere effecten:
•
Publieke opinie
•
Effect op kleinhandel

4

Zie https://data.london.gov.uk/dataset/london-atmospheric-emissions-inventory--laei--2016 voor meer informatie
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•

Effecten op langere termijn: meer of minder prijselastisch zijn

Kilometerheffing voor vrachtwagens in België: In 2017, een jaar na invoering van de kilometerheffing,
werd door MOW een analyserapport geproduceerd over de voor- en nameting in Vlaanderen5. In deze
studie werden volgende effecten bestudeerd:
•
Verkeersintensiteiten (vrachtwagens)
•
Herkomst/bestemming (enkel nameting)
•
Samenstelling volgens euroklasse
•
Opdeling Belgen/niet-Belgen
Bijkomend gebeurde er ook een monitoring van het systeem, bijvoorbeeld in verband met boetes en
inkomsten, maar deze werd hier niet gerapporteerd.
LEZ in Antwerpen: Eén jaar na invoering van de LEZ in Antwerpen werd het systeem een eerste keer
geëvalueerd6. In deze studie werden volgende effecten bestudeerd:
•
Samenstelling voertuigpark binnen LEZ (enkel nameting) t.o.v. Vlaanderen
•
Voertuigkilometers (per type)
•
Emissies van polluenten (NOX, PM10, PM2.5 en EC)
•
Luchtkwaliteit
Bijkomend gebeurde er ook een monitoring van het systeem, bijvoorbeeld in verband met boetes en
inkomsten, maar deze werd hier niet gerapporteerd.

2.2.2 Conclusie
Alle systemen monitoren in eerste instantie directe effecten op het verkeerssysteem, zoals verkeersintensiteiten (naar type verkeer en/of tijdstip) of voertuigkilometers. De overige effecten die worden
gemonitord zijn afhankelijk van het systeem. Logischerwijze zal de evaluatie van een LEZ de emissies
van polluenten meer in detail willen monitoren.
In de buitenlandse cases zien we dat ook langere termijn effecten, zoals economische impact, worden
meegenomen, en dat de effecten die worden bekeken erg ruim zijn.
Rapportage van de evaluatie gebeurt meestal op jaarlijkse basis. Ook de eerste rapportage komt pas
naar buiten een jaar na invoering, aangezien er genoeg data voorhanden moet zijn om betrouwbare
conclusies te trekken.
De lijst met de gemonitorde effecten voor deze bestaande systemen diende als basis voor de methodologie voor de twee monitoring alternatieven die in volgende hoofdstukken worden besproken. Een
bijkomende inspiratiebron was ook het afwegingskader dat werd gedefinieerd in fase 1, aangezien
hierin ook verwachte effecten worden besproken.

5
6

https://www.vlaanderen.be/publicaties/analyse-voor-en-nameting-kilometerheffing-vrachtwagens
https://transparencia.be/request/644/response/891/attach/2/1jaarLEZ%20TMLVITO%20def.pdf
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3 Methodologie voor de snelle monitoring

3.1 Doelstelling snelle monitoring
Het doel van de snelle monitoring is om ‘snel’ de directe impact te kunnen meten van het systeem op
grote lijnen. Dit wil zeggen dat al enkele maanden na invoering van de wegenheffing een snelle monitoring kan gebeuren.
De effecten moeten in grote lijnen door een snelle monitoring in kaart kunnen worden gebracht, zodat
een eerste idee bekomen wordt van mogelijke evoluties in de verkeerstromen en de werking van het
systeem met het oog op eventuele vragen hierrond.
De snelle monitoring moet in principe op eender welk moment kunnen worden uitgevoerd. Omwille
van het ‘snelle’ aspect van deze monitoring, mag de gegevensverwerking niet veel tijd kosten.
Meer gedetailleerde verwerking van gegevens zal gebeuren in de gewone monitoring, waar ook meer
genuanceerde conclusies kunnen worden getrokken.

3.2 Effecten die gemonitord moeten worden
Gezien het ‘snelle’ aspect van dit type monitoring, zijn de effecten die gemonitored kunnen worden
beperkt. Omdat de doelstelling is om de grotere lijnen van effecten in kaart te brengen, beperken we
ons tot enkele directe effecten van het systeem (1), en de directe effecten die worden verwacht (2).
Enerzijds willen we bijgevolg een monitoring doen over de werking van het systeem en de handhaving
(1):
•
Aantal gebruikers met een app, RE, secundair systeem (inclusief het marktaandeel van de
service providers). Ook afgeleid of iemand Vlaming, niet-Vlaming of buitenlander is.
•
Functioneren van de helpdesk, met name de snelheid van klachtenafhandeling en de
responstijd bij problemen
•
Aantal en types klachten die binnen zijn gekomen
•
Aantal boetes die werden uitgeschreven
•
Netto inkomsten vanuit de wegenheffing en boetes (onderscheid tussen Vlamingen, nietVlamingen en buitenlanders)
De technische eisen van het systeem zelf zijn zodanig geformuleerd, dat deze gegevens eenvoudig en
snel uit het systeem zelf kunnen worden gehaald en mogen worden geraadpleegd, gebruikt en geaggregeerd gepubliceerd. Deze data zijn enkel beschikbaar na invoering van de wegenheffing. Er is bijgevolg geen nulmeting vereist.
Anderzijds ligt de focus op de directe effecten op de verkeersstromen (2):
•
Verkeersvolumes op het hoofdwegennet en onderliggend wegennet, per type voertuig,
tijdens de spits en buiten de spits (inclusief gewenste effecten en ongewenste effecten
zoals sluipverkeer)
•
Betere doorstroming op het hoofdwegennet en onderliggend wegennet, tijdens de spits
en buiten de spits
•
Hogere betrouwbaarheid van de gemiddelde reistijd
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De indicatoren en hun gegevensbronnen worden meer in detail besproken in het volgende hoofdstuk.
Belangrijk bij het evalueren van deze directe effecten (zowel voor snelle als gewone monitoring) is de
noodzaak om vooraf, voor de invoering van de wegenheffing, een nulmeting uit te voeren.
Ook noodzakelijk is de kennis van de context en mogelijke trends. Deze zijn cruciaal om in te kunnen
schatten in hoeverre de gemeten verschillen al dan niet het gevolg zijn van de wegenheffing.

3.3 Indicatoren en gegevensbronnen
Voor alle bovengenoemde effecten definiëren we indicatoren, die toelaten om de impact te meten.
Ook identificeren we gegevensbronnen, die de nodige gegevens bevatten. Dit zijn in eerste instantie
zoveel mogelijk bestaande bronnen, maar waar nodig wordt ook aangegeven waar nieuwe informatie
nodig is. De voorgestelde gegevensbronnen worden in een volgend hoofdstuk in meer detail besproken.
De indicatoren voor de effecten over de werking van het systeem en de handhaving worden al vernoemd in voorgaande sectie. De gegevensbron die we hiervoor gebruiken is het systeem zelf.
Bijgevolg focussen we hier op de directe effecten op de verkeersstromen. Hierbij differentiëren we
tussen hoofdwegennet en onderliggend wegennet, omdat de indicatoren voor beide netwerken net
iets anders zijn, en er vooral ook andere gegevensbronnen voor handen zijn. Alle indicatoren moeten
gemeten worden vóór en na invoering van de wegenheffing.
Overzicht voor het hoofdwegennet (i.e. de snelwegen):
Effect

Indicator

Gegevensbronnen

Verkeersvolume

Verkeersvolume per wegsegment
per type voertuig (personenwagens, bestelwagens versus vrachtwagens) en per dagdeel (spits / dal)

Betere doorstroming

Verzadigingsgraad

Tellingen en snelheidsmetingen die
permanent op ieder wegvak van de
snelwegen worden ingewonnen
door middel van het meetnet ‘Meten in Vlaanderen’7 en het jaarlijks
rapport rond verkeersindicatoren
van het Verkeerscentrum.

Filelengte

OBU data vrachtwagens gebruiken
als indicatie van tendenzen.

Voertuigverliesuren
RE’s (enkel na-meting)
Snelheid op de filegevoelige wegsegementen

ANPR-netwerk (Federale Politie/
Vlaamse Overheid)

Trajectreistijd

7

De indicatorwaarden worden maandelijks automatisch berekend voor de snelwegen. De cijfers van de voorbije kalendermaand zijn beschikbaar vanaf de tweede helft van de huidige maand (bijvoorbeeld de cijfers voor mei 2015 zijn opvraagbaar vanaf de tweede helft van juni 2015). Dankzij die vertraging kunnen meetgegevens, die niet real-time uit de verkeersdetectoren konden worden opgehaald, alsnog mee verwerkt worden. (Bron: http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/verkeersindicatoren/overzicht)
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Hogere betrouwbaarheid van
de gemiddelde reistijd

Reistijdbetrouwbaarheid

Overzicht voor het onderliggend wegennet (gewestwegen en lokale wegen):
Effect

Indicator

Gegevensbronnen

Verkeersvolume (indicatie
van sluipverkeer)*

Verkeersvolume per wegsegment
per type voertuig (personenwagens, bestelwagens versus vrachtwagens) en per dagdeel (spits
/dal)

Bijkomende telcampagne
RE’s (enkel na-meting)
ANPR-netwerk (Federale Politie/
Vlaamse Overheid)
Detectielussen op nieuwe lichtengeregelde kruispunten (EVT/AWV)

Betere doorstroming

Trajectreistijd

Floating Car Data

Hogere
betrouwbaarheid
van de gemiddelde reistijd

Reistijdbetrouwbaarheid

OBU data vrachtwagens gebruiken als indicatie van tendenzen
RE’s (enkel na-meting)
ANPR-netwerk (Federale Politie/
Vlaamse Overheid)

* De verkeersdrukte zal een eerste indicatie geven of er al dan niet meer sluipverkeer is op het onderliggend wegennet. De gedetailleerde analyse voor sluipverkeer wordt echter uitgevoerd in de gewone
monitoring.

3.4 Gegevensbronnen
Meetnet ‘Meten in Vlaanderen’ op de snelwegen
Type data: Tellingen en snelheidsmetingen die permanent op ieder wegvak van de snelwegen worden
ingewonnen door het Vlaams Verkeerscentrum. Zie Figuur 5 voor een overzicht van de verkeersvolumes per tellocatie. Er wordt standaard een onderscheid gemaakt tussen niet-vrachtwagens (personenwagens en bestelwagens) en vrachtwagens. Het onderscheid personenwagen/bestelwagen kan eveneens worden gemaakt, waarbij een personenwagen een lengte heeft tot 4,9m, en een bestelwagen
een lengte van 4,9m tot 6,9m. Motoren worden niet weergegeven in de tellingen, omdat de metingen
hiervoor te onbetrouwbaar zijn.
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Beschikbaarheid van de data: Historische telgegevens zijn op te vragen via de website van het Verkeerscentrum8. De indicatorwaarden worden maandelijks automatisch berekend. De cijfers van de
voorbije kalendermaand zijn beschikbaar vanaf de tweede helft van de huidige maand. Dankzij die
vertraging kunnen meetgegevens, die niet real-time uit de verkeersdetectoren konden worden opgehaald, alsnog mee verwerkt worden.
In een jaarlijks rapport geeft het Verkeerscentrum een kwantitatieve beschrijving van het verkeer en
de evolutie ervan op snelwegen in Vlaanderen.9 Dit rapport wordt telkens opgemaakt eind januari/begin februari van het jaar erop.

Figuur 5 Voorbeeld Verkeersindicatoren meetnet ‘Meten in Vlaanderen’. Verkeersvolume mei 2019, 0u-24u, weekdag, alle
voertuigen, bron: http://indicatoren.verkeerscentrum.be/vc.indicators.web.gui/indicator/index

Nulmeting: Het is aangeraden om voor de nulmeting jaarlijkse data te nemen, zoals gerapporteerd
door het Verkeerscentrum, zeker indien de snelle monitoring onderdeel is van de gewone monitoring.
Nameting: Om een degelijke vergelijking te verkrijgen is het best om tijdens dezelfde periode te meten
als de nulmeting. Voor een eerste snelle monitoring een paar maanden na invoering, waar maximum
enkele maanden kan worden geteld, kan daarom best worden vergeleken met dezelfde periode voor
invoering, een jaar eerder. We raden hier aan om de data van minstens één maand te gebruiken, buiten de schoolvakanties.
Wanneer de snelle monitoring onderdeel is van de gewone monitoring is een vergelijking op jaarbasis
(best januari tot december, in overeenstemming met de rapportage van het Verkeerscentrum) aan te
raden.
Extra info: Aan de hand van de tellingen en snelheidsmetingen van het meetnet ‘Meten in Vlaanderen’
kunnen ook trends worden uitgefilterd, zoals bijvoorbeeld de gemiddelde autonome groei van het
verkeer in Vlaanderen.

Bijkomende telcampagne op het onderliggend wegennet
Type data: Om de verkeersdrukte te meten op het onderliggend wegennet zijn bijkomende telcampagnes nodig om het aantal voertuigen te tellen per type voertuig en per dagdeel. Hiervoor kunnen
8
9

http://indicatoren.verkeerscentrum.be/vc.indicators.web.gui/frontpage/
http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/verkeersindicatoren/jaarrapport-2018-190212
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dubbele pneumatische slangtellingen worden gebruikt, of camerabeelden met automatische beeldverwerking. Een dergelijke campagne werd ook uitgevoerd voor de analyse in verband met de kilometerheffing voor vrachtwagens.10
Locatiekeuze: De keuze van de tellocaties is afhankelijk van de wegenheffing die uiteindelijk wordt
gekozen. Enerzijds moet er worden gemeten op locaties waar er grote effecten worden verwacht en
waar de problematiek voor de invoering groot is. Anderzijds moeten ook locaties worden gekozen waar
er risico bestaat op ongewenste effecten, zoals bijvoorbeeld sluipverkeer aan de randen van een congestiezone. Ook belangrijk is om eerst te kijken welke data er al voorhanden zijn (via ANPR-netwerk,
Detectielussen op nieuwe lichtengeregelde kruispunten, …) en het bestaande netwerk aan te vullen
waar nodig.
Nulmeting: Het is aangeraden om voor de nulmeting minstens een volledig jaar te tellen, best ook
vanaf januari tot december, zodat dit consistent is met de gegevens van de snelwegen. Idealiter worden hiervoor permanente telposten toegevoegd op het onderliggend wegennet. Het gebruik van tijdelijke tellocaties is echter meer realistisch en haalbaar. Omdat het praktisch zeer moeilijk is om een
telslang een volledig jaar te laten liggen, wordt aangeraden om, in navolging van de methodiek die bij
de kilometerheffing voor vrachtwagens werd toegepast, de slangen gedurende minstens acht werkdagen op één locatie te laten liggen. Het is echter aangeraden om op elke locaties op verschillende tijdstippen in het jaar te meten.
Nameting: Om een degelijke vergelijking te verkrijgen is het best om tijdens dezelfde periode te tellen
als de nulmeting. Idealiter is dit dus een jaar. Voor een eerste snelle monitoring enkele maanden na
invoering, is het mogelijk om hiervan af te wijken.
De data uit de RE’s (zie verder) kunnen op termijn ook gebruikt worden om de verkeersvolumes te
bepalen. We stellen voor om het eerste jaar de bijkomende telcampagne te behouden, zodat de vooren nameting zeker consistent zijn. Door vergelijking van teldata en RE-gegevens, kunnen ook conclusies getrokken worden in verband met betrouwbaarheid van de RE-gegevens, en in hoeverre deze
kunnen worden gebruikt in de toekomst.

Floating Car Data
Type data: Bij Floating Car Data worden via de gps-gegevens van smartphones, navigatiesystemen en
trackingsystemen continu locaties van voertuigen doorgestuurd naar een centrale. Op basis van deze
informatie kunnen trajectreistijden en trajectsnelheden worden bepaald. Ook kan inzicht worden verkregen in de herkomst-bestemmingsrelaties.
Er zijn verschillende leveranciers van FCD op de markt. De bekendste zijn BeMobile, TomTom en
Google. Bij BeMobile en TomTom is het mogelijk om historische data op te vragen voor specifieke
trajecten. Ook via Google kunnen betrouwbare11 real time reistijden worden opgevraagd12.
Belangrijk bij het gebruik van FCD is dat er genoeg metingen zijn op een wegsegment, zodat een representatief beeld kan worden gegeven van de werkelijkheid. Indien men wenst deze data te gebruiken, moet het nodige budget voorzien worden.
Locatiekeuze: Het is belangrijk om vooraf te bepalen op welke trajecten er reistijden worden gemeten. De keuze van deze trajecten ligt in de lijn met de keuze voor de tellocaties (zie eerder). Het is
immers belangrijk om te meten op trajecten waar er grote effecten worden verwacht en waar de problematiek voor de invoering groot is.

10

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1341170
publications.tno.nl/publication/34620327/n6IxTt/haak-2016-validation.pdf
12 https://www.home-assistant.io/components/google_travel_time/ - de trajecttijden op kwartierwaarde voor 100 locaties
kost ongeveer €3.000
11
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Nulmeting: Idealiter wordt voor de nulmeting ook minstens een volledig jaar geteld. Het is echter mogelijk om hiervan af te wijken, of dit voor een deel van de trajecten een kortere periode te meten. We
raden wel aan om de data van minstens één maand te gebruiken, buiten de schoolvakanties.
Nameting: Voor de nameting kunnen gegevens van de RE’s worden gebruikt, waarbij dezelfde informatie wordt verkregen. Het is interessant om in het begin nog een overlap te hebben tussen de FCD
en RE’s, zodat eventuele data- en kwaliteitsverschillen tussen beide systemen kunnen worden opgespoord.

OBU data vrachtwagens
Type data: Data vanuit de OBU’s van vrachtwagens (geïnstalleerd omwille van de kilometerheffing voor
vrachtwagens) geven informatie over trajecten en snelheden die vrachtwagens rijden. De OBU-data
kan gebruikt worden als aanvullende data voor het inschatten van reistijden op momenten van congestie (vrachtwagens staan immers ook in de file) en het zoeken van interessante locaties voor het
uitvoeren van tellingen voor de nulmeting, met name locaties op het onderliggend wegennet waar
momenteel veel vertraging is.

Registratie-eenheden van de wegenheffing
Type data: De RE’s geven informatie in verband met routes, aantal gereden voertuigkilometers per
wegsegment, trajecttijden en aantallen voor alle voertuigen die wegenheffing betalen met het primair
systeem. Deze informatie wordt ook gekoppeld aan de nummerplaat, waardoor er door koppeling met
de DIV-databank informatie beschikbaar is over het type voertuig (inclusief brandstoftype motor en
euronorm). Deze bron is erg rijk aan data, geeft inzicht in de directe effecten van de wegenheffing, kan
worden gebruikt voor allerlei indicatoren (zie indicatorentabellen ‘snelle monitoring’ en ‘gewone monitoring’) en is essentieel in functie van de ontwikkeling en het beheer van het Vlaamse mobiliteitsmonitoringsysteem.
De RE data geven enkel informatie over het primaire systeem. Vooral voor verkeersaantallen is het
belangrijk om ook het secundair systeem te raadplegen, zodat de volledige intensiteiten worden weergegeven.
Systeemvereisten: De technische eisen voor het primair (en secundair) systeem dienen zodanig te worden geformuleerd, dat de gegevens rond verkeersvolumes, reistijden en gereden routes eenvoudig
kunnen worden geraadpleegd, gebruikt en geaggregeerd gepubliceerd. Technisch wil dit zeggen dat
de gegevens opgeslagen worden in een performante serveromgeving die kan worden bevraagd13.
Het pseudonimiseren van de data gebeurt best op basis van een hashfunctie en niet op basis van random-ID-generatie, zodat wordt voorkomen dat twee verschillende voertuigen éénzelfde ID krijgen toegewezen.
Voor meer technische specificaties verwijzen we naar het rapport van WP5.
Nul- en nameting: Een nadeel is dat deze gegevensbron enkel beschikbaar is ná invoering van de wegenheffing. Op dat moment is er bijgevolg meer data ter beschikking, en wordt het gemakkelijker om
de effecten te interpreteren. Het is echter ook belangrijk om een goede nulmeting te voorzien, waardoor een bijkomende telcampagne en floating car data wel noodzakelijk zijn. De telcampagne/floating
car data kan in de nameting worden vervangen door data van de RE’s. Het is echter aan te raden om
het eerste jaar beide systemen (deels) naast elkaar te gebruiken, opdat verschillen in nauwkeurigheid
kunnen worden opgespoord, zodat hiermee kan worden rekening gehouden tijdens de evaluatie.
13

De nodige voorbereidingen (zoals bijvoorbeeld de pre-processing van de data) moeten worden getroffen vooraleer het
systeem in voegen is, zodat het systeem klaar staat, opdat de data snel na invoering van de wegenheffing gebruikt kan worden.
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Het is aan te raden om met behulp van een incentive bestuurders te overtuigen om de RE reeds te
gebruiken enkele maanden vóór invoering van de wegenheffing. Dit is echter alleen nuttig voor de
nulmeting als de bestuurder tijdens deze periode zijn gedrag nog niet afstemt op de komende kostenwijziging t.g.v. de wegenheffing. Ook al is dit maar een deel van de populatie die je hiermee bereikt,
deze data is rijker aan informatie dan de FCD (op voorwaarde dat er genoeg gebruikers zijn), en zal
kosten besparen bij het verzamelen van data (voor alle indicatoren waar RE’s worden gebruikt in de
nameting).

ANPR-netwerk
Het huidige ANPR-netwerk, vooral op hoofdwegen aanwezig, maar ook steeds meer op het onderliggend wegennet, kan zeer veel informatie opleveren in verband met aantallen verkeer en reistijden op
trajecten. Door de Federale Politie wordt momenteel een databank opgesteld om alle ANPR-data afkomstig van camera’s die geplaatst zijn door de Federale Politie, over heel België te centraliseren. Er
wordt bovendien een koppeling voorzien met de DIV-databank. De Vlaamse Overheid, en meer bepaald Informatie Vlaanderen, tracht om de verkeerskundig relevante informatie (volumes, reistijden,
routes) beschikbaar te maken. Momenteel zijn er echter nog juridische en technische problemen. De
data kan dus op dit moment nog niet voor verkeerskundige doeleinden worden gebruikt, maar hopelijk
is dit in de (nabije) toekomst wel een mogelijke databron.
De data uit de ANPR-camera’s die mogelijk worden toegevoegd aan het netwerk voor de handhaving
van de wegenheffing worden best geïntegreerd met de data van het Federale ANPR-netwerk en gebruikt om het Vlaamse mobiliteitsmonitoringssysteem (zie artikel 24 uit het decreet betreffende basisbereikbaarheid) te voeden.

Detectielussen op nieuwe lichtengeregelde kruispunten
Voor het onderliggend wegennet kunnen de detectielussen op nieuwe lichtengeregelde kruispunten
op gewestwegen ook interessant zijn als databron om verkeersvolumes te tellen (via afdeling Expertise
Verkeer en Telematica (EVT) van AWV). Deze databron is echter (nog) niet beschikbaar. Bij stilstaand
verkeer zijn deze lussen echter niet geschikt voor het precies tellen van de intensiteiten, bijgevolg is
deze bron eerder een aanvulling op de andere databronnen.
Deze bron wordt best ook geraadpleegd op het moment dat er een telcampagne wordt opgezet, indien
beschikbaar, omdat het een indicatie kan geven over interessante tellocaties.

Context data incidenten/wegenwerken
Belangrijke contextdata waarmee moet worden rekening gehouden zijn de incidenten en filemeldingen geregistreerd in de controlezaal van het Verkeerscentrum (HWN), en de data rond wegenwerken
(OWN) die gevonden kan worden in GIPOD14. Daarnaast zijn aanvullende controles en waarnemingen
op het terrein belangrijk, om de data uit GIPOD te verifiëren.

3.5 Algemene methodologie
Voor de snelle monitoring ligt de focus op een snelle vergelijking van een nameting met de nulmeting.
Hieruit worden eventuele wijzigingen in de verkeersvolumes en doorstroming (snelheid) afgeleid op
de locaties van de tellingen en snelheidsmetingen. Vervolgens wordt geanalyseerd wat de oorzaak is
van deze wijzigingen: impact van wijzigingen in ruimtelijke ordening, verkeerskundige ingrepen (vb.
14

https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/generiek-informatieplatform-openbaar-domein-gipod
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nieuwe weginfrastructuur), de wegenheffing of andere oorzaken. De tellingen geven vooral intensiteiten en doorstroming weer op puntlocaties en geen herkomst-bestemmingspatronen (tenzij RE’s en
ANPR-camera’s kunnen worden gebruikt). Dit maakt het op sommige locaties moeilijk om een oorzaak
te achterhalen. Op die locaties wordt aangeduid dat verder onderzoek noodzakelijk is, en waar dus
zeker meer in detail moet worden gekeken tijdens de gewone monitoring. Tijdens deze eerste analyse
kunnen enkel uitspraken gedaan worden over de locaties waar een telling/meting uitgevoerd werd en
niet over de andere wegen in Vlaanderen. Er kunnen dus geen algemene uitspraken gedaan worden
over het volledige wegennet. Wel kunnen er enkele algemene trends geduid worden. Een uitgebreide
analyse zal pas worden uitgevoerd tijdens de gewone monitoring.
Voor hoger vermelde indicatoren wordt hieronder aangegeven hoe ze berekend kunnen worden:
•

Verkeersvolume:
o Cijfers komen voor snelwegen rechtstreeks uit het meetnet ‘Meten in vlaanderen’ en
kunnen gehaald worden uit analyse van de camera-beelden van ANPR-camera’s
o Voor het OWN komen de cijfers rechtstreeks uit telcampagnes en kunnen ze (waarschijnlijk) gehaald worden uit analyse van de camera-beelden van ANPR-camera’s.
Voor gewestwegen (en voor verkeerslichten) komen er (waarschijnlijk) ook cijfers uit
de detectielussen
Voor de vergelijking van verkeersvolumes kan eenzelfde methodologie worden gevolgd als bij
de evalutie van de kilometerheffing van vrachtwagens15, waar GEH-waarde en t-test worden
gebruikt voor het vergelijken van tellingen.

•

Verzadigingsgraad:
o Per wegsegment: De verzadigingsgraad van een wegsegment geeft aan wat de benutting is van de capaciteit van het segment. We hanteren hiervoor dezelfde definitie en
berekeningsmethode als in het rapport rond verkeersindicatoren van het Verkeerscentrum16. Deze indicator is enkel relevant voor het hoofdwegennet.
o Globaal: De indicator verzadigingsgraad globaal geeft aan hoeveel procent van de
wegsegmenten, behorend tot een groep van segmenten, is verzadigd. Dit aandeel
wordt ook berekend door het Verkeerscentrum (zie rapport verkeersindicatoren).
Filelengte: De gecumuleerde filelengte op een bepaald tijdstip is de som van de lengte van alle
aanwezige files op dat welbepaalde tijdstip. Deze wordt berekend door het Verkeerscentrum
(zie rapport verkeersindicatoren). Deze indicator wordt enkel berekend voor het hoofdwegennet.
Voertuigverliesuren: Voertuigverliesuren is de tijd die de voertuigen samen verliezen ingevolge vertraagd verkeer of fileverkeer. Deze worden uitgedrukt in voertuiguren of kortweg
uren. Brongegevens zijn de metingen van het meetnet ‘Meten in Vlaanderen’. Deze indicator
wordt enkel berekend voor het hoofdwegennet. Er wordt gesteld dat de voertuigen verlies
oplopen wanneer de snelheid zakt onder 90% van de free flow snelheid of m.a.w. wanneer de
reistijd oploopt boven de 111% (cf. 1/90%) van de free flow reistijd. Voor de free flow snelheid
wordt de snelheid genomen bij lage bezettingsgraad, weliswaar afgetopt op de maximum toegelaten snelheid. Vermenigvuldiging van het reistijdverlies met het aantal voertuigen dat
op dat ogenblik het segment oprijdt, levert het aantal voertuigverliesuren op. De indicator
voertuigverliesuren houdt dus rekening met de duur van de file of vertraging, de snelheid
van het verkeer en met het aantal betrokken voertuigen.
Snelheid:
o Cijfers voor snelwegen hierover komen rechtstreeks uit het meetnet ‘Meten in vlaanderen’

•

•

•

15
16

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1341170
http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/verkeersindicatoren/jaarrapport-2018-190212
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•

•

o voor het OWN worden geen snelheden gerapporteerd
Trajectsnelheid: Cijfers voor snelwegen en het OWN kunnen bekomen worden door aankoop
van reistijden afkomstig van Floating Car Data. Ook door analyse van de beelden van het ANPR
netwerk (indien dit mogelijk blijkt) kan een reistijd berekend worden. Tot slot kan op momenten van congestie de reistijd berekend worden uit de data aangeleverd door de OBU’s van de
vrachtwagens. Op basis van de reistijd en de lengte van het traject kan de trajectsnelheid berekend worden
Reistijdbetrouwbaarheid: Cijfers voor snelwegen en het OWN kunnen bekomen worden door
aankoop van reistijden afkomstig van Floating Car Data. Ook door analyse van de beelden van
het ANPR netwerk (indien dit mogelijk blijkt) kan een reistijd berekend worden. Tot slot kan
op momenten van congestie de reistijd berekend worden uit de data aangeleverd door de
OBU’s van de vrachtwagens. Reistijdbetrouwbaarheid wordt vaak uitgedrukt in de standaard
deviatie ten opzichte van de mediaan reistijd (welke dan als een ‘normale reistijd’ wordt beschouwd). Voor de nameting kan deze informatie aangevuld worden met data uit de RE’s, die
invulling kan geven aan al hoger vermelde indicatoren.

3.6 Momenten voor de snelle monitoring
De snelle monitoring kan in principe op elk moment worden uitgevoerd. Zeker wat betreft de monitoring van de werking van het systeem en de handhaving. Zeker in het beginperiode van de invoering is
dit een graadmeter van de acceptatie bij de mensen. Het brengt ook mogelijke verbeterpunten van
het systeem aan het licht.
De monitoring van de directe effecten moet in eerste instantie vóór invoering van de wegenheffing
gebeuren. Het is cruciaal dat deze nulmeting goed gebeurt, aangezien dit de referentie is voor latere
metingen. Rekening houdend met de gegevensbronnen zou de nulmeting best gebeuren gedurende
minstens één jaar vóór invoering van de wegenheffing, opdat er (minstens) data beschikbaar is van
een volledig jaar (liefst van januari tot december). Voor specifieke metingen, zoals reistijdmetingen op
het onderliggend wegennet, is het mogelijk om een kortere periode te meten, op voorwaarde dat deze
periode minstens één maand duurt, en dit geen schoolvakantieperiode betreft.
Een monitoring enkele maanden na invoering van de wegenheffing is mogelijk, maar er moet dan voorzichtig om gesprongen worden met het trekken van conclusies. Er moet best enkele maanden gewacht
worden na de invoering van de kilometerheffing om stabiele effecten te kunnen vaststellen. Bij het
begin van de invoering zullen autobestuurders hun verplaatsingsgedrag immers nog verder optimaliseren. Er dient bij de eerste snelle monitoring dus voorzichtig omgegaan te worden met de resultaten,
en zeker met het trekken van conclusies. Meerdere snelle monitoringen na elkaar kunnen wel informatie geven over evoluties. Bovendien moet steeds vergeleken worden met een nulmeting die tijdens
dezelfde periode in het jaar werd uitgevoerd.
Beter is een monitoring en rapportage op een iets langere termijn, bijvoorbeeld jaarlijks. De snelle
monitoring zal sowieso worden uigevoerd als onderdeel (en als basis) van de gewone monitoring.
Een snelle monitoring kan echter ook alleenstaand worden uitgevoerd. Dit kan interessant zijn indien
het systeem wordt bijgestuurd, of er extra flankerende maatregelen worden ingevoerd. De snelle monitoring kan dan aangeven wat de effecten zijn van deze maatregelen.
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4 Methodologie voor de gewone monitoring

4.1 Doelstelling gewone monitoring
Het doel van de gewone monitoring is het geven van een volledig overzicht van de effecten van de
wegenheffing. De snelle monitoring is een onderdeel van de gewone monitoring, maar verder wordt
er in de gewone monitoring andere effecten gekeken, zodat meer conclusies kunnen worden getrokken. Er worden bovendien ook indirecte effecten in beeld gebracht.

4.2 Effecten die gemonitord moeten worden
Wat betreft de monitoring in verband met de werking van het systeem en de handhaving worden
dezelfde gegevens gebruikt als bij de snelle monitoring, maar bijkomend kunnen volgende elementen
worden toegevoegd:
•
Een uitgebreidere klachtenanalyse
•
Tevredenheid van de dienstverlening
•
Analyse van boetes – achterhalen van de reden van boetes
Deze gegevens kunnen eenvoudig en snel uit het systeem zelf worden gehaald. Deze data zijn enkel
beschikbaar na invoering van de wegenheffing. Er is bijgevolg geen nulmeting vereist.
Ook de directe effecten op de weggebruikers, worden opnieuw gemonitord. Bijkomend aan de effecten gemonitord in de snelle monitoring, worden ook volgende effecten onderzocht:
•
Impact op de (transport)beslissingen van de weggebruikers:
o Modale verschuiving
o Routekeuze (gedetailleerde analyse sluipverkeer -inclusief onderscheid tussen Vlamingen, niet-Vlamingen en buitenlanders)
o Totaal aantal afgelegde kilometers op Vlaams wegennet (op jaarbasis), per wegtype,
(congestie)zone, inclusief onderscheid tussen Vlamingen, niet-Vlamingen en buitenlanders
o Tijdstipkeuze
o Keuze woon-/werkplaats (lange termijn)
o Verandering van type wagen
o Verandering van milieukenmerken wagenpark (brandstof/Euronorm; indien er bij de
tarifering ook gedifferentieerd wordt naar milieukenmerk)
•
Effecten op de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer
o Snelheid
o Bezettingsgraad
•
Kosten voor de weggebruikers
o Gemiddeld (onderscheid tussen Vlamingen, niet-Vlamingen en buitenlanders)
o Sociale impact: betaalbaarheid van vervoer
Belangrijk bij het evalueren van deze directe effecten is de noodzaak om vooraf, voor de invoering van
de wegenheffing, een nulmeting uit te voeren.
We verwachten ook effecten op vlak van milieu en leefbaarheid. Deze zijn:
•
Emissies van broeikasgassen
•
Emissies en concentraties van luchtverontreinigende stoffen en emissies van geluid
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•
Verkeersveiligheid
•
Leefbaarheid
Voor al deze effecten is een nulmeting noodzakelijk.
Ook kunnen de (sociaal-)economische effecten worden bekeken:
•
Prijzen van vastgoed: vergelijking van evolutie van prijzen binnen congestiezone ten opzichte van erbuiten
•
impact op de welvaart
•
Impact op BRP
•
Impact op inkomensongelijkheid
•
Impact op koopkracht
•
Impact op tijdsbaten
•
Impact op milieubaten
Deze effecten worden echter pas op langere termijn (na enkele jaren) verwacht. Hiervoor is ook een
nulmeting nodig.
Ook de effecten van het flankerend beleid kunnen gemonitord worden.
Ook noodzakelijk is de kennis van de context en mogelijke trends. Deze zijn cruciaal om in te kunnen
schatten in hoeverre de gemeten verschillen al dan niet het gevolg zijn van de wegenheffing.

4.3 Indicatoren en gegevensbronnen
De indicatoren voor de effecten over de werking van het systeem en de handhaving worden al vernoemd in voorgaande sectie. De gegevensbron die we hiervoor gebruiken is het systeem zelf.
Bijgevolg focussen we hier op alle andere effecten. De gegevensbronnen worden in volgend hoofdstuk
in meer detail besproken.
Overzicht voor de directe effecten op de weggebruikers:
Effect

Indicator

Gegevensbronnen

Impact transport beslissingen

Modale keuze

OVG

Verkeersvolumes op jaarbasis
per wegsegment per type voertuig (personenwagens, bestelwagens versus vrachtwagens)

Tellingen/PROMOVIA/RE’s

Routekeuze - voor specifieke trajecten

RE’s (enkel na-meting)
Floating Car Data
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ANPR-netwerk (Federale Politie/
Vlaamse Overheid)

Tijdstipkeuze

OVG
In combinatie met gegevens over
voertuigvolumes (zie snelle monitoring)

Afstand woon-/werkplaats (langere termijn)

OVG

Samenstelling van het voertuigpark (verandering van type en milieukenmerken wagen brandstof/euronorm)

DIV
ANPR-netwerk (Federale Politie/
Vlaamse Overheid)RE’s (enkel nameting)

Aantrekkelijkheid OV

Data De Lijn en NMBS in verband
met aanbod en vraag
Snelheid van het OV

Bezettingsgraad van het OV

Kosten voor de weggebruikers

17

Jaarlijkse kosten (JVB, BIV, wegenheffing)

JVB, BIV
Data vanuit het systeem

Betaalbaarheid van vervoer

Inflatiecijfers
Huishoudbudget enquête (HBS)17

https://statbel.fgov.be/nl/enquete/huishoudbudgetonderzoek-hbs
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Overzicht voor de effecten op vlak van milieu en leefbaarheid:
Effect

Indicator

Gegevensbronnen

Emissies van broeikasgassen,
Emissies van luchtverontreinigende stoffen (ton)

volume CO2
volume Stikstofoxiden (NOx)
volume Roet (EC)
volume Fijn stof (PM10 en PM2,5)

Berekeningen op basis van
RE/PROMOVIA (voertuigkilometers) in combinatie met samenstelling van het wagenpark (DIV /
ANPR data / RE)

Concentraties van luchtverontreinigende
emissies
3
(µg/m )

Concentratie Stikstofdioxide (NO2)
Concentratie Roet (EC)
Concentratie Fijn stof (PM10 en PM2,5
- slechts beperkte impact verwacht,
omwille van de grote impact van andere bronnen)

Modellering luchtkwaliteit op
basis van geografisch gespreide
verkeersgegevens (voertuigkilometers uit RE/Promovia) in combinatie met samenstelling van
het voertuigenpark (DIV / ANPR
data/RE)
Luchtkwaliteitsmetingen
(op
verkeersgerichte meetstations
of via mobiele samplers)

Emissies van geluid

Geluidsbelasting (Lden)

Simulaties geluid op basis van extrapolaties van verkeersvolume
(tellingen / ANPR / RROMOVIA
/ detectielussen / RE) en informatie over de samenstelling van
het voertuigenpark (DIV / ANPR
data / RE)
Geluidsmetingen

Verkeersveiligheid

Aantal ongevallen (per type voertuig
en volgens kwetsuur)

Ongevallendata (Statbel)

Aantal slachtoffers (per type voertuig en volgens kwetsuur)
Verkeersleefbaarheid

Aantal getroffen personen (luchtkwaliteit)

Combinatie de concentraties van
luchtverontreinigende emissies
(zie hoger) en de geografische
spreiding van de blootgestelde
bevolking (Agentschap Informatie Vlaanderen)

Aantal getroffen personen (verkeersintensiteit)

Combinatie verkeersvolumes (zie
boven, bij de snelle monitoring)
t.o.v.
bevolkingsdichtheid
(Agentschap Informatie Vlaanderen) en type weg (Agentschap Informatie Vlaanderen)
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Overzicht voor de (sociaal-)economische effecten:
Effect

Indicator

Gegevensbronnen

Veranderende vastgoedprijzen (Deze effecten worden
echter pas op langere termijn
(na enkele jaren) verwacht)

Vastgoedprijzen binnen congestiezone ten opzichte van erbuiten

Gegevens Statbel, vastgoedcijfers voor een volledige jaar, tot
op gemeenteniveau

Impact op de welvaart

Deze effecten worden echter pas op langere termijn (na enkele jaren) verwacht. De methode om deze effecten te berekenen hoort thuis in een
gedetailleerde studie.
De economische data worden continu gemonitored, waardoor gegevens
van een nulmeting sowieso aanwezig zijn.

Impact op BRP

Impact op inkomensongelijkheid
Impact op koopkracht

Impact op tijdsbaten

Impact op milieubaten

Voor deze effecten worden gegevens gebruikt vanuit de verbetering van
de doorstroming (zie snelle monitoring) i.v.m. tijdsbaten en vanuit de effecten rond emissies (zie hierboven) i.v.m. milieubaten. Deze worden monetair gekwantificeerd volgens de methodiek van een maatschappelijke
kostenbatenanalyse. Hiervoor moet een aparte gedetailleerde studie
worden uitgevoerd.

4.4 Gegevensbronnen
Hieronder beschrijven we de verschillende gegevensbronnen die gebruikt worden voor de gewone
monitoring (aanvullend op de snelle monitoring). De meeste gegevensbronnen worden jaarlijks (of
zelfs vaker) geüpdatet, waardoor er bijgevolg ook informatie beschikbaar is voor de nulmeting en over
trends over de jaren heen.

ANPR-netwerk
Bij het gebruik van ANPR data als basis voor modellering van luchtkwaliteit en emissies van broeikasgassen kan door de camera-software onderscheid worden gemaakt in type voertuigen (motoren/personenwagens/bestelwagens/vrachtwagens). Door koppeling met DIV (zie verder) kan aan de hand van
de nummerplaat gegevens over het brandstoftype, de categorie en de euronorm van het bijhorende
voertuig worden achterhaald, waardoor de modellering meer nauwkeurig kan gebeuren.
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PROMOVIA
PROMOVIA is een propagatiemodel van de Vlaamse Overheid, waarin de berekening van de voertuigprestaties, uitgedrukt in aantal voertuigkilometer, gebeurt.18 PROMOVIA maakt voor zijn berekeningen gebruik van enerzijds de tellingen verspreid over heel Vlaanderen die door de
Vlaamse overheid worden uitgevoerd en anderzijds bepaalde resultaten van de provinciale verkeersmodellen . PROMOVIA propageert de tellingen, die slechts op een beperkt aantal locaties plaatsvinden, over het hele netwerk.
Gebruik makend van de voorziene verkeerstellingen (inclusief de bijkomende telcampagnes) kan het
PROMOVIA model geüpdatet worden, waardoor het mogelijk is om uitspraken te doen over effecten
op verkeersvolumes op het gehele wegennet19 in plaats van enkel op de locaties waar tellingen zijn
gebeurd (zowel voor als na invoering van de wegenheffing).
Nul- en nameting: Het is belangrijk om een eenduidige vergelijkingsbasis te hebben tussen methode
vóór en na de invoering. Voor het OWN is de kwaliteit van de beschikbare inputdata voor PROMOVIA
momenteel minder goed, omdat de groei van 2012-2016 wordt geëxtrapoleerd en ingebracht in PROMOVIA. Het is bijgevolg noodzakelijk om voor de nulmeting tellingen uit te voeren op het OWN, die als
input voor PROMOVIA kunnen worden gebruikt. Men hoopt om vanaf 2020 ook een oplossing voor
deze nulmeting te hebben via de data van de ANPR-camera’s.
Bijkomend dient er aandacht besteed te worden aan de vergelijkbaarheid van de gegevens gebruikt
vóór de invoering (o.b.v. beperkt beschikbaar verkeerstellingen in combinatie met Promovia) en de
gegevens gebruikt na de invoering (o.b.v. uitgebreide set gegevens over km en parksamenstelling, inclusief de geografische spreiding, aan de hand van de RE) bij de vergelijking van nul- en nameting.

Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG)
Sinds 1994 wordt door de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid (departement Mobiliteit en
Openbare Werken) van de Vlaamse overheid onderzoek uitgevoerd naar het verplaatsingsgedrag van
Vlamingen. Dit onderzoek wordt kortweg 'OVG' genoemd (Onderzoek VerplaatsingsGedrag).
Het OVG is een continu onderzoek waarvan het veldwerk telkens over 5 jaar verspreid is. Het OVG
bestaat dus uit 5 tussentijdse, opeenvolgende jaarlijkse bevragingen. Pas na het afronden van het geheel van de vijf bevragingen kunnen conclusies worden getrokken over het verplaatsingsgedrag van
de Vlaming van die afgelopen 5 jaren. De resultaten van dit tussentijdse rapporten moeten dus met de
nodige nuance gelezen worden. De jaarlijkse periode loopt telkens van januari tot januari.

Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV)
DIV bezit een databank waarin alle Belgische voertuigen staan ingeschreven, met gegevens over het
voertuig in, zoals onder andere het type voertuig, de brandstof, euronorm en de cilinderinhoud. Deze
is privacygevoelig en kan enkel worden gebruikt mits de wettelijke opdracht voldoende kan worden
aangetoond.

Data De Lijn
De Lijn bezit data in verband met de doorstroming van hun trams en bussen, en bijkomend worden er
regelmatig reizigerstellingen uitgevoerd.

18

http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/PROMOVIA/Versie2/Opbouw_PROMOVIA_versie2.1.pdf
19 inclusief gewestwegen en wegen die op zijn minst een lokale verbindende functie hebben; het achterliggende verkeersmodel is echter niet nauwkeurig genoeg om uitspraken te doen op de kleinste lokale weg
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Data NMBS
De NMBS telt zijn reizigers in al zijn stations elk jaar in oktober. Deze tellingen zijn het resultaat van
een korte observatie in de tijd, wat onvermijdelijk een foutenmarge inhoudt, die in sommige gevallen
aanzienlijk kan zijn. Deze tellingen zijn echter de enige, beschikbare bron die toelaten om het aantal
in- en uitstappende reizigers per station te bepalen alsook hun evolutie op lange termijn. De cijfers
laten niet toe het onderscheid te maken tussen reizigers die zich naar het station begeven en diegene
die een aansluiting moeten halen (2 keer geteld dus).20
De NMBS publiceert bovendien maandelijks een rapport met de statistieken en de kerncijfers van het
treinverkeer. Het rapport bevat de globale stiptheid, maar ook andere relevante informatie over de
kwaliteit van de dienstverlening.21

Inflatiecijfers
Via de Nationale Bank kunnen maandelijks inflatiecijfers worden opgevraagd. Naast de algemene inflatiecijfers (http://stat.nbb.be/?lang=nl#) bestaat informatie per COICOP categorie ('Classification of
Individual Consumption by Purpose'), waaronder categorie 7 (vervoer), met nog deelcategorieën (aankoop van voertuigen; gebruik van voertuigen, vervoersdiensten) die ook weer kunnen opgedeeld worden in subcategorieën: zie https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=61d97344b057-4a04-8cae-768e70749615. Hieruit kan worden afgeleid in hoeverre de inflatie van vervoer gerelateerde categorieën zich verhoudt tot de algemene inflatie.

Huishoudbudget enquête (HBS)
EU-HBS (European Union – Household Budget Survey) is een enquête over inkomsten en uitgaven. Het
is een belangrijk werkinstrument om zowel op Belgisch als op Europees niveau de consumptiegewoonten van de bevolking over een jaar te beschrijven. Vanaf 2012, gebeurt de enquête tweejaarlijks, met
een steekproef van 5.000 deelnemende huishoudens per jaar.22 Uit deze gegevens kan worden afgeleid welk aandeel huishoudens spenderen aan mobiliteit, en of dit aandeel al dan niet is veranderd
door onder meer de wegenheffing. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de inflatie.

Ongevallendata (Statbel)
Sinds 1 juli 1926 maakt de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium de statistiek van de verkeersongevallen op. Daarvoor baseert ze zich op een formulier dat door de politie ingevuld dient te
worden bij elk ongeval met lichamelijk letsel op de openbare weg. In de loop van de tijd is het formulier
verscheidene malen aangepast in functie van de evolutie van de maatschappij en verkeer.23
De data worden jaarlijks gepubliceerd, 6 maanden na de referentieperiode.
De gegevens over dodelijke slachtoffers zijn het betrouwbaarst en stabielst. In dat geval is het meer
dan waarschijnlijk dat de politie of het parket tussenbeide komt bij het dodelijke ongeval. De gegevens
over lichtgewonden zijn zeer waarschijnlijk onderschat, meer bepaald voor zwakke weggebruikers
(voetgangers, fietsers). Belgisch en internationaal onderzoek raamt de graad van registratie door de
politie voor dodelijke ongevallen op 90% (waarbij we de resultaten nog kunnen verbeteren dankzij de
gegevens van de parketten). Die graad ligt bij de 50% voor licht gewonde slachtoffers die in het ziekenhuis werden opgenomen en lager dan 20% voor zeer licht gewonde slachtoffers (die niet in het ziekenhuis werden opgenomen).

20

Bron: https://www.belgiantrain.be/nl/about-sncb/enterprise/publications/travellers-counts
https://www.belgiantrain.be/nl/about-sncb/themes/ponctuality
22 Bron: https://statbel.fgov.be/nl/enquete/huishoudbudgetonderzoek-hbs
23 Bron: https://statbel.fgov.be/nl/themas/mobiliteit/verkeer/verkeersongevallen
21
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Vastgoedcijfers (Statbel)
De statistiek van de vastgoedprijzen is gebaseerd op de verkoopakten die worden geregistreerd door
de FOD Financiën, meer bepaald door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
(AAPD), beter gekend als het Kadaster.24
De gegevens worden weergegeven per kwartaal, semester en jaar.
Voor de huurprijzen van winkels / bedrijven werd er geen gegevensbron gevonden.

4.5 Algemene methodologie
Veel data worden continu gemonitored, zeker indien het economische data betreft. Vooral wat betreft
verkeersdata (aantallen, routes, snelheden, doorstroming) is het daarom interessant om te investeren
in de nulmeting.
Bij de gewone monitoring wordt eveneens een vergelijking gemaakt van een nameting met de nulmeting voor invoering van de wegenheffing. Bovendien wordt een uitgebreide analyse gemaakt van de
vastgestelde verschillen, rekening houdend met reeds geldende trends, en de invloed van andere factoren.
Het is niet eenvoudig om de methode voor deze algemene analyse te beschrijven, omdat dit erg specifiek is per effect en ook afhankelijk van de factoren die opgetreden zijn voor het moment van analyse.
Het is pas ter voorbereiding op de analyse zelf en op basis van de bekomen cijfers voor de indicatoren
dat een meer gedetailleerde methodiek kan worden uitgewerkt, afhankelijk van welke effecten men
wil onderzoeken.Het eerste rapport van de congestion charge in London25 geeft een goed voorbeeld
van de methodiek die toen gebruikt werd.
Enkele goede andere voorbeelden van uitgebreide analyses worden hieronder opgesomd:
-

-

-

-

24
25

Verdelingseffecten van belastinghervormingen:
o Meer algemeen: Decoster, A., Vanheukelom, T., en Verbist, G. (2018), Financiële
werkprikkels en herverdeling onder Michel I, Leuvense Economische Standpunten LES
2018/172, 1-8pp. Leuven (Belgium): KU Leuven CES.
o Voor Stockholm: Karlström, A. & J.P. Franklin (2009), Behavioral adjustments and equity effects of congestion pricing: analysis of morning commutes during the Stockholm trial, Transportation Research A 43(3), 28:3–296
Paper van Maria Börjesson en co-auteur waarin ze o.a. bekijken hoe de elasticiteit verandert
in de loop van de tijd
o Börjesson, M., Eliasson, J., Hugosson, M.B., Brundell-Freij, K., 2012. The
Stockholm congestion charges—5 years on. Effects, acceptability and lessons
learnt. Transp. Policy 20, 1–12. doi:10.1016/j.tranpol.2011.11.001
o En update (met ook toepassing voor Göteborg): Börjesson, Maria & Kristoffersson,
Ida, 2018. "The Swedish congestion charges: Ten years on," Transportation Research
Part A: Policy and Practice, Elsevier, vol. 107(C), pages 35-51.
Analyse van agglomeratie-effecten en effecten van congestie op productiviteit van bedrijven:
Baert, L., Reynaerts, J., 2018. Agglomeration, Congestion and Plant Productivity. VIVES Discussion Paper 67 – hier toegepast op bestaan van congestie, geeft inzicht in congestiekost –
analyse aanpassen voor impact van wegenheffing (na enige tijd)
Bestaande analyses van effecten van wegenheffingen op vastgoedprijzen:
o In de bijlage van WP2 voor fase 1 werd verwezen naar een aantal studies en overzichten

Bron: https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/vastgoedprijzen
http://content.tfl.gov.uk/impacts-monitoring-report1.pdf
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“Uit het literatuuroverzicht van Anas & Lindsey (2011) en uit Eliasson (2014)
blijkt dat er meestal (niet in Londen en niet in Stockholm) geen meetbaar effect is op de handel. Uit het literatuuroverzicht van PwC et al. (2017) en TfL
(2008) blijkt dat er in Londen geen effect was op de vastgoedprijzen. Dit
wordt bevestigd in Croci et al. (2016). Tang (2018), aan de andere kant, stelt
dat vastgoedprijzen binnen de Westelijke uitbreiding van de heffingszone in
London 3,68% hoger zijn dan net buiten de zone. In Milaan zag men een
kleine (maar statistisch significante) toename van de huurprijzen (met 0,75
%) als gevolg van de Ecopass (D’Arcangelo et al. 2015). Croci et al. (2016)
stellen daarentegen dat er geen effect was in Milaan. In Singapore vond men
een afname van de vastgoedprijzen voor de kleinhandel (met 19 %) binnen
het cordon, maar niet voor kantoren of voor de residentiële markt.”

Voor hoger vermelde indicatoren wordt hieronder aangegeven hoe ze berekend kunnen worden:
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

Modale keuze: deze informatie staat vermeld in de rapporten van het OVG
Verkeersvolumes:
o Zie snelle monitoring
o Bijkomend kan PROMOVIA gebruikt worden voor de gewestwegen en lokale wegen
die op zijn minst een lokale verbindende functie hebben
Routekeuze voor specifieke trajecten: nulmeting en nameting:
Voor specifieke trajecten wordt de routekeuze bepaald aan de hand van ANPR/floating car
data vóór en na de invoering van de wegenheffing, en bepaald in hoeverre er sluipwegen worden genomen of de aangewezen route. Hierbij is het noodzakelijk om vooraf specifieke sluiproutes te definiëren, aan de hand van voormetingen.
Tijdstipkeuze: het moment van vertrek voor een verplaatsing staat vermeld in de rapporten
van het OVG. Bijkomend kan vanuit verkeersvolumes (zie snelle monitoring) een drukteprofiel
worden opgemaakt voor de spitsmomenten, waardoor een eventuele verbreding van de spits
kan worden gemeten.
Afstand woon-werkplaats: deze informatie staat vermeld in de rapporten van het OVG
Samenstelling voertuigenpark: deze informatie staat vermeld in de DIV-databank
Snelheid OV: deze data wordt gepubliceerd door De Lijn en de NMBS
Bezettingsgraaf OV: de Lijn en de NMBS voeren regelmatig reizigerstellingen uit
Jaarlijkse kosten (JVB, BIV, wegenheffing): deze informatie kan bij de Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) opgevraagd worden voor JVB en BIV. Voor de wegenheffing kan dit gehaald
worden uit het wegenheffingssysteem
Betaalbaarheid van vervoer: deze cijfers worden gepubliceerd in de HBS en dienen gecombineerd te worden met de inflatiecijfers
Emissies CO2, NO2, EC en fijn stof: dit kan berekend worden op basis van de voertuigkilometers (data komende uit PROMOVIA en de RE’s), gecombineerd met de samenstelling van het
voertuigenpark (zie hoger). Bij emissieberekeningen volstaat het meestal om inzicht te hebben
op het totale aantal kilometers in het onderzoeksgebied en is een correcte geografische spreiding minder relevant.
Concentraties NO2, EC en fijn stof:
o Modellering luchtkwaliteit op basis van geografisch gespreide voertuigkilometers
(data komende uit PROMOVIA en de RE’s), gecombineerd met de samenstelling van
het voertuigenpark (zie hoger). Luchtkwaliteitsmodelleringen vereisen betrouwbare
verkeersdata die geografisch correct zijn gespreid. Hierbij is informatie over de intensiteiten op het onderliggend netwerk zeer belangrijk.
o Luchtkwaliteitsmetingen op verkeersgerichte meetstations of via mobiele samplers.
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•

•
•
•

•
•

•

•

•

Lden:
o

Simulaties geluid op basis van extrapolaties van verkeersvolume (zie hoger) en informatie over de samenstelling van het voertuigenpark (zie hoger). Simulaties van geluid
vereisen betrouwbare verkeersdata die geografisch correct zijn gespreid. Hierbij is informatie over de intensiteiten op het onderliggend netwerk zeer belangrijk.
o Geluidsmetingen op strategische plaatsen
Aantal ongevallen: opgenomen in Statbel ongevallendatabank
Aantal slachtoffers: opgenomen in Statbel ongevallendatabank
Aantal getroffen personen (luchtkwaliteit): combinatie van de concentraties van luchtverontreinigende emissies (zie hoger) met de geografische spreiding van de bevolking (via gegevens
van Agentschap Informatie Vlaanderen)
Aantal getroffen personen (verkeersintensiteit): combinatie verkeersvolumes (zie hoger),
type weg en bevolkingsdichtheid (via gegevens van Agentschap Informatie Vlaanderen)
Vastgoedprijzen binnen en buiten congestiezone: in de databank van Statbel zijn de vastgoedprijzen vermeld voor een volledig jaar, tot op gemeenteniveau. Dit kan dan gecombineerd
worden met de ligging van de congestiezones
Impact op BRP/Impact op inkomensongelijkheid/Impact op koopkracht: Deze effecten worden echter pas op langere termijn (na enkele jaren) verwacht. De methode om deze effecten
te berekenen hoort thuis in een gedetailleerde studie. De economische data worden continu
gemonitord, waardoor gegevens van een nulmeting sowieso aanwezig zijn.
Impact op tijdsbaten: Voor dit effect worden gegevens gebruikt vanuit de verbetering van de
doorstroming (zie snelle monitoring). Deze baten worden monetair gekwantificeerd volgens
de methodiek van een maatschappelijke kostenbatenanalyse. Hiervoor moet een aparte gedetailleerde studie worden uitgevoerd.
Impact op milieubaten: voor dit effect worden gegevens gebruikt vanuit de impact rond emissies (zie hierboven). De baten worden monetair gekwantificeerd volgens de methodiek van
een maatschappelijke kostenbatenanalyse. Hiervoor moet een aparte gedetailleerde studie
worden uitgevoerd.

4.6 Momenten voor de gewone monitoring
Cruciaal voor de gewone monitoring is de verzameling van data voor de indicatoren van een moment
net vóór de invoering van de wegenheffing. De meeste gegevensbronnen voor de gewone monitoring
laten echter toe om deze data ook op een later moment te raadplegen.
De gewone monitoring wordt best uitgevoerd op jaarlijkse basis, zodat de vergelijkbaarheid tussen de
data het hoogst is. Dit zien we trouwens ook bij de monitoring van andere systemen die in Hoofdstuk
2 werden besproken. De jaarlijkse nametingen van de snelle monitoring vinden bovendien best ook
plaats in dezelfde periode als de nulmeting.
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4.7 Rapportage
Er zijn verschillende manierenmanieren van rapportage mogelijk, bijvoorbeeld het maken van een rapport dat in pdf-formaat publiek ter beschikking wordt gesteld, het opmaken van een datawarehouse
met gegevens, of het maken van een dashboard waar resultaten interactief op kaart/grafiek kunnen
worden gezet.
Voor de gewone monitoring lijkt het maken van een rapport in pdf-vorm het minimum. Deze vorm
heeft als voordeel dat er nuancering kan worden toegevoegd aan de data en de conclusies. Het aanbieden van data in een datawarehouse is eveneens interessant, omdat er op die manier query’s kunnen worden uitgevoerd op de databank, zodat er meer specifieke informatie kan worden gedeeld. In
het geval er met een warehouse wordt gewerkt, lijkt het interessant om hier sowieso een dashboard
aan te koppelen, zodat de data ook visueel aantrekkelijk wordt voorgesteld.
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Afkortingen en definities

ANPR Automatic Number Plate Recognition Technologie om automatisch kentekens te herkennen vanuit digitale beelden.
AWV Agentschap Wegen en Verkeer
Belgische voertuigen Voertuigen die zijn ingeschreven in België door een verblijfhouder. Een verblijfhouder is een persoon die: (i) ingeschreven is in de bevolkingsregisters of het wachtregister van een
Belgische gemeente, of die het voorwerp uitmaakt van een regularisatieprocedure ingediend in een
Belgische gemeente, of, (ii) een verblijfplaats heeft in een Belgische gemeente zo art. 5, §1, 1° of 2° KB
20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen van toepassing is; of, (iii) ingeschreven is in de
Belgische KBO, of (iv) opgericht is door of krachtens het internationale of buitenlands recht met een
vaste inrichting in België waar het voertuig beheerd of gebruikt wordt.
Bestuurder De bestuurder van een heffingsplichtig voertuig
BIV Belasting op de Inverkeerstelling
DIV Dienst Inschrijvingen Voertuigen, Federale overheid
FCD Floating Car Data
HWN Hoofdwegennet: snelwegen en op- en afritten
JVB Jaarlijkse Verkeersbelasting
KBO KruispuntBank van Ondernemingen
LEZ Lage-emissiezone
OBU On Board Unit (dit is een specifieke vorm van een RE of registratie-eenheid) Apparaat in een
voertuig dat wordt gebruikt voor elektronische tolheffing. De meest eenvoudige vorm is een zogenoemde DSRC-tag; deze geeft alleen een identificatie af aan de wegkantapparatuur.
OVG Onderzoek VerplaatsingsGedrag Vlaanderen
OWN Onderliggend wegennet: gewestwegen en lokale wegen
Primair systeem Het primair systeem maakt gebruik van plaatsbepaling als middel voor het bepalen
van een verplaatsing. Dit kan bv. d.m.v. GNSS-plaatsbepaling, camera’s, e.a.
RE Registratie-eenheid. Een toestel dat de gemaakte verplaatsing registreert. Dit kan bv. een GSM zijn
of een OBU.
Secundair systeem Een heffingssysteem voor weggebruikers waarmee een gebruiker kan betalen voor
het gebruik van het tolnetwerk indien zij het primaire systeem niet kunnen of willen gebruiken.
Slimme kilometerheffing Een slimme kilometerheffing betreft een wegenheffing die per afgelegde kilometer wordt geheven en gedifferentieerd wordt naar plaats (eventueel rijrichting), tijd en / of milieukenmerken van het voertuig.
Viapass Viapass is de toezichthoudende en coördinerende overheidsorganisatie voor de kilometerheffing voor vrachtwagens van +3,5 ton in België
Vlabel Agentschap Vlaamse Belastingdienst
Wegenheffing Onder wegenheffing wordt hier een lokale heffing of een gebiedsdekkende slimme kilometerheffing verstaan.
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