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Inhoud: 

Het doel van deze studie is een diepgaande analyse te verschaffen van de huidige 
heffingssystemen voor zware vrachtwagens (ZVW’s) in de Europese Unie en Zwitserland. 
Daarom wordt hierin een alomvattend beeld gegeven van de momenteel toegepaste systemen en de 
effecten ervan, tegen de achtergrond van de voorgestelde ontwikkeling van de “Eurovignet”-
richtlijn, het debat over de klimaatverandering en de verwachte groei van het goederenvervoer 
over de weg.  
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Samenvatting  

Het doel van deze studie is de Commissie vervoer en toerisme een diepgaande analyse te 
verschaffen van de bestaande heffingssystemen voor zware vrachtwagens (ZVW’s) in de Europese 
Unie en Zwitserland. Daarom wordt hierin een alomvattend beeld gegeven van de huidig toegepaste 
systemen en de effecten ervan, tegen de achtergrond van de voorgestelde ontwikkeling van de 
“Eurovignet”-richtlijn, het debat over de klimaatverandering en de verwachte groei van het 
goederenvervoer over de weg.  

De heffingssystemen in de Europese Unie laten momenteel een vrij gevarieerd beeld zien. Sommige 
landen werken nog steeds met de traditionele vignetsystemen, andere heffen enkel tol op de door 
particulieren concessiehouders geëxploiteerde delen van het autowegennet, weer andere hebben al 
afstandgebonden heffingssystemen ingevoerd, en er is een groep landen zonder enig systeem. Op 
beleidsgebied is de situatie echter niet helemaal statisch. Vele lidstaten zijn bezig met de herziening 
van hun prijsstrategieën voor het wegvervoer en lopen aldus vooruit op de nieuwe stappen die op 
Europees niveau gezet zullen worden voor de internalisering van de externe kosten. 

Deze studie is het resultaat van een grondige bestudering van recente rapporten, projecten, 
statistieken, nota’s en dergelijke, waarin de bestaande systemen en de effecten ervan reeds aan een 
analyse zijn onderworpen en waarin tevens diverse mogelijkheden voor de verbetering en 
ontwikkeling van de huidige heffingssystemen in het wegvervoer zijn geëvalueerd en aanbevolen.  

Deze bestudering maakte het mogelijk vast te stellen welke de meest veelbelovende maatregelen 
zijn die de Europese Unie zou moeten nemen om het hoofd te bieden aan de uitdaging van een in 
heel Europa toepasbaar interoperabel heffingssysteem dat welvaartefficiëntie waarborgt, de externe 
kosten dekt en inkomsten genereert.  

Methodologie 

De studie is opgesplitst in drie delen. Het eerste deel is gewijd aan een analyse van de huidige 
heffingssystemen, het tweede deel behandelt de waargenomen en potentiële effecten van de diverse 
heffingssystemen en het derde deel geeft de voor- en nadelen van de gevonden benaderingen en 
aanbevelingen weer.  

▪ Het eerste deel - “Overzicht van de huidige heffingssystemen voor het goederenvervoer over de 
weg” - behandelt de theoretische, wetgevende en regelgevende aspecten van de bestaande 
heffingen en geeft een algemeen overzicht van de huidige situatie in Europa. 

▪ Het tweede deel - “Effecten van de diverse heffingssystemen” - behandelt de effecten van de 
huidige praktijken voor het heffen van infrastructuurgebruiksrechten in Zwitserland, Duitsland, 
Oostenrijk en Tsjechië. Voor elk van deze landen wordt gewag gemaakt van de waargenomen 
effecten met betrekking tot de opsplitsing tussen vervoerswijzen (modal split), de vermindering 
van de voertuigkilometrage, de samenstelling en vernieuwing van het autopark, het gebruik van 
de opbrengsten, het uitwijken van voertuigen naar onderliggende wegen en de optimalisatie van 
de laadfactor. De belangrijkste effecten worden onderworpen aan een vergelijkende analyse van 
de vier betrokken landen en de landen met afstandgebonden concessieovereenkomsten met 
particuliere ondernemingen en tijdgebonden systemen. De analyse wordt voltooid met een 
bespreking van de maatregelen die in andere landen en op gevoelige gebieden toegepast zouden 
kunnen worden.  
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▪ Het derde deel - “Conclusies en Aanbevelingen” - bevat een vergelijking van de voor- en 
nadelen van tijdgebonden systemen (vignetsystemen) en afstandgebonden systemen, teneinde te 
kunnen beoordelen welke weg het best bewandeld kan worden om de doelstellingen van het 
EU-milieubeleid te bereiken. Hierin worden tot slot ook suggesties gedaan voor de verdere 
ontwikkeling van het heffingsysteem voor ZVW’s in Europa.  

Bestaande heffingssystemen  

Vier landen werken reeds aan een volledige toepassing van de in de “Eurovignet”-richtlijn 
voorgestelde, afstandgebonden heffingssystemen voor ZVW’s. Deze systemen worden als het meest 
geschikt beschouwd om de beginselen “de gebruiker betaalt”en de “de vervuiler betaalt” in praktijk 
te brengen. Deze vier landen zijn: Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland en Zwitserland. Het hoofddoel 
van deze systemen is ervoor te zorgen dat infrastructuur wordt gefinancierd die duurzamere 
vervoerswijzen en milieubescherming bevordert.  

In Frankrijk, Spanje, Griekenland, Italië, Portugal en Slovenië worden delen van het autowegennet 
nu al tientallen jaren lang geëxploiteerd door de particuliere sector. Particuliere ondernemingen 
hebben het recht om tol te heffen voor het gebruik van de autowegen en de toltarieven zijn 
normaliter onderdeel van de overeenkomst met de nationale overheid. De toltarieven dekken de 
exploitatiekosten plus een winstbedrag, en variëren naargelang het soort voertuig: motoren, auto’s, 
lichte en zware vrachtwagens.  

In andere landen ziet de situatie er anders uit: 

▪ België, Denemarken, Luxemburg, Nederland en Zweden passen sinds 1 januari 1995 een 
vignetsysteem toe. De vignetten gelden voor voertuigen van meer dan 12 ton die gebruik maken 
van autosnelwegen en bepaalde nationale wegen. De vignetprijs is tijdgebonden en wordt vooraf 
betaald. Differentiatie geschiedt naar de milieuprestaties van het voertuig (Euroklasse) en naar 
het aantal assen.  

▪ Andere lidstaten passen een soort gebruiksheffing toe op hun autosnelwegennet. Bulgarije en 
Roemenië hebben tijdgebonden vignetsystemen voor het gebruik van alle interstedelijke wegen. 
In Hongarije, Litouwen en Slowakije zijn vignetstickers verplicht op bepaalde delen van het 
autosnelwegennet, en in Polen wordt op een klein aantal delen van het autosnelwegennet tol 
geheven.  

Verscheidene landen hebben momenteel weliswaar geen heffingssysteem voor de 
wegeninfrastructuur, maar enkele daarvan overwegen een heffingssysteem in te voeren. In het VK 
wordt bijvoorbeeld gediscussieerd over de invoering van een nationaal, afstandgebonden systeem 
voor alle voertuigen. Ook Zweden en Nederland onderzoeken de mogelijkheid om een interstedelijk 
kilometerprijssysteem voor zware vrachtwagens toe te passen.  

Effecten van de heffingssystemen 

De effecten van de heffingssystemen voor ZVW’s kunnen slechts in een gering aantal gevallen 
worden becijferd. Er is een gebrek aan bewijsmateriaal, wat toe te schrijven is aan het feit dat 
waarschijnlijk meer tijd nodig is voordat de effecten van de heffingshervormingen zich kunnen 
openbaren. Niet alleen is het moeilijk om de effecten van het prijsbeleid te onderscheiden van de 
andere factoren en/of langetermijntrends maar er zijn ook andere overwegingen die een rol spelen, 
zoals de gestegen brandstofprijzen, de veranderde voertuiggewichten, de open markt richting Oost-
Europa, enzovoort. 
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Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de effecten die in ogenschouw genomen moeten 
worden bij het vaststellen van een optimaal prijsbeleid. Daarbij wordt uitgegaan van de in 
casestudies waargenomen en geanalyseerde effecten en rekening gehouden met de huidige 
moeilijkheden in de markt voor het goederenvervoer over de weg. 

Effecten van het prijsbeleid voor ZVW’s 

Mogelijk effect Beschrijving Effect 

Vernieuwing 
autopark 

Heffingssystemen kunnen bijdragen aan een versnelde vernieuwing van 
het autopark. Belangrijk is dat heffingssystemen worden gecoördineerd 
met de tijdschema’s voor emissienormen, zodat 
vrachtwagenondernemingen hun investeringen vooruit kunnen plannen. 
Met andere woorden, de manier waarop het heffingssysteem en het 
regelgevend kader op een bepaald beleidsterrein op elkaar inspelen is 
uitermate belangrijk. 

+++ 

Grootte/gewicht van 
het voertuig 

Uit de ervaringen is gebleken dat de markt zich aanpast aan de door het 
prijsbeleid opgelegde uiterste waarden, en daarom moet ervoor worden 
gezorgd dat, indien mogelijk, alle soorten vrachtwagens in het systeem 
worden opgenomen. Een vrijstelling van het heffingssysteem voor lichte 
vrachtwagens (<3.5 ton) stimuleert het gebruik van dergelijke 
vrachtwagens, zelfs indien dat ondoelmatig zou zijn vanuit een zuiver 
interne kostenperspectief bekeken (de overstap naar lichte vrachtwagens 
zou frequenter zijn geweest indien de benedengrens was vastgesteld op 
12 ton, zoals het geval is met de Duitse Maut). 

++ 

Omrijdend verkeer  

Gebleken is dat de toepassing van een afstandgebonden heffingssysteem 
op autosnelwegen omrijden in de hand kan werken. Dit verschijnsel doet 
zich voor als er in de buurt van een autosnelweg een dicht secundair 
wegennet van goede kwaliteit voorhanden is en als dat secundair 
wegennet nog geen last heeft van verkeerscongestie. Dit aspect kan op 
twee manieren worden aangepakt: door snelheidsbeperking en beperking 
van de toegang tot secundaire wegen, of door uitbreiding van het 
heffingssysteem tot heel het wegennet (ofschoon het verkeer dan kan 
uitwijken naar buurlanden). 

Kleine 
geografische 
gebieden ++ 
 
Grotere 
geografische 
gebieden + 
 

Optimalisering van 
het 
wegvrachtvervoer  

Heffingssystemen kunnen bijdragen aan de vermindering van het aantal 
leegritten en de verhoging van de laadfactoren, ofschoon vermeld dient te 
worden dat de markt al vrij efficiënt en zeer concurrentiekrachtig is. Om 
hun mededingingsvermogen te kunnen handhaven moeten 
vrachtwagenondernemingen snel reageren met kostenbeperkende 
maatregelen (bij aankoop- en investeringsbeslissingen maar ook bij 
beslissingen over het voertuigengebruik), maar de gerealiseerde 
verbeteringen zijn eerder marginaal. 

+ 

Modal shift 

Heffingssystemen voor ZVW’s zullen hier misschien beperkt effect 
sorteren. De ervaringen wijzen niet op een belangrijke modal shift. 
Capaciteitsproblemen bij alternatieve vervoersmodaliteiten moeten 
eveneens in ogenschouw worden genomen. Waar reservecapaciteit in 
milieuvriendelijkere vervoersmodaliteiten voorhanden is, kunnen 
progressieve heffingen worden toegepast om een modal shift op lokaal 
vlak te bewerkstelligen. 

+/- 

 

Afstandgebonden tegenover tijdgebonden heffingssystemen 

De analyse van het huidig panorama van heffingssystemen en de effecten ervan lijkt erop te wijzen 
dat de twee belangrijkste systemen van dit moment, het tijdgebonden en het afstandgebonden 
systeem, kunnen worden gezien als stappen in de richting van een gemeenschappelijk Europees 
prijsbeleid dat gekenmerkt wordt door een voor heel het wegennet geldend afstandgebonden 
systeem. De hoofdreden voor de overgang van een tijdgebonden naar een op grote schaal toe te 
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passen, afstandgebonden benadering kan worden afgeleid uit onderstaande tabel, waarin de 
belangrijkste voor- en nadelen van de twee bestaande heffingsbenaderingen worden weergegeven.  

Voor- en nadelen van de diverse benaderingen voor heffing in het wegvervoer met ZVW’s 

Afstandgebonden heffing  Tijdgebonden heffing 

Beperkt netwerk Landelijk netwerk 
Voordelen − lage 

implementatiekosten 
− eenvoudig en 

gemakkelijk te 
begrijpen 

− mogelijkheid tot 
doorberekening van de 
externe kosten  

− een zekere beperking van de 
verkeerscongestie  

− technologisch gezien soepel 
− transparant and 

gebruikersvriendelijk 
systeem 

− redelijke 
inkomstengeneratie 

 

− mogelijkheid tot 
doorberekening van de externe 
kosten  

− alomvattend verkeersbeheer  
− technologisch gezien soepeler 

voor interoperabiliteit 
− transparant and 

gebruikersvriendelijk systeem 
− meer inkomstengeneratie 
− intermodale 

infrastructuurfondsen 

Nadelen − weinig effectief voor 
milieuverbeteringen 

− ongeschikt om 
verkeerscongestie aan 
te pakken  

− geen invloed op 
verkeersbeheer 

− low-tech 
− laag 

inkomstenpotentieel  

− uitwijking van verkeer naar 
secundaire wegen 

− aanzienlijke 
begininvesteringen 

 

− aanzienlijke begininvesteringen 
 

 
Aan de hand van de in bovenstaande tabel weergegeven analyse kan worden vastgesteld waarom 
gekozen zou moeten worden een op grote schaal toe te passen, afstandgebonden benadering. De 
belangrijkste redenen daarvoor zijn, samengevat:  

▪ een grotere dekking van de externe kosten, minder negatieve milieugevolgen door het ZVW-
vervoer;  

▪ beperking van de negatieve gevolgen van heffing, zoals het uitwijken van het verkeer naar 
secundaire wegen, indien de heffingen enkel worden toegepast op een beperkt netwerk; 

▪ harmonisatie met andere nationale heffingssystemen via een interoperabel technologisch 
systeem, dat geleidelijk aan minder duur zal worden naarmate de technologie vordert. 

▪ hogere opbrengsten en beschikbaarheid van fondsen voor de financiering van andere 
vervoersmodaliteiten met het oog op een evenwichtigere modal shift.  

 

Aanbevelingen 

Om het hoofd te kunnen bieden aan de verwachte toename van het wegvrachtvervoer en te kunnen 
zorgen voor een duurzaam vervoersbeleid dat het wegvrachtvervoer laat betalen voor de kosten die 
het veroorzaakt, voeren de Europese Commissie, het Parlement en de Raad besprekingen over de 
beste manier om de efficiëntie van het infrastructuurgebruik te verbeteren en de negatieve externe 
effecten te beperken.  
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Zoals uit de theoretische, wetgevende en regelgevende aspecten van de studie blijkt, is een 
heffingssysteem voor het wegvrachtvervoer efficiënt indien de heffingen de marginale externe 
kosten en de infrastructuurkosten duidelijk weerspiegelen. Dit betekent dat de heffingen 
gedifferentieerd moeten worden aan de hand van diverse parameters, zoals asbelasting 
(infrastructuurkosten), Euro-emissienormen, dag/nacht (congestie), plaats, en zo mogelijk de 
geluidsemissieklasse van het voertuig.  

Afgezien daarvan zullen efficiëntere heffing, internalisering van de externe kosten en de daaruit 
voortvloeiende hogere heffingsniveaus waarschijnlijk tot gevolg hebben dat meer verkeer uitwijkt 
naar niet-getarifeerde of lager getarifeerde infrastructuur (omrijdend verkeer) of naar alternatieve 
vervoersmodaliteiten (modal shift), en dat de frequentie van de voertuigritten daalt.  

Het overzicht van de huidige heffingssystemen toont aan dat er nog geen onbetwistbare aanpak is. 
De heffingen in de diverse landen zijn gegrondvest op uiteenlopende heffingsprincipes en omvatten 
uiteenlopende kostencategorieën. De effectenanalyse van de huidige heffingspraktijken voor 
infrastructuurgebruik toont aan dat het uitermate moeilijk is om met de toepassing van een 
afstandgebonden systeem de uitstoot en het energieverbruik aanzienlijk te verminderen. 

Uitgaande van deze overwegingen zijn met het oog op de herziening van de “Eurovignet”-richtlijn 
aanbevelingen opgesteld voor heffingscriteria, die geleidelijk aan verplicht toegepast zouden 
moeten worden: 

▪ Sterk gedifferentieerde tarieven - Differentiatie van de heffingen via technologische 
verbeteringen, waardoor het mogelijk wordt de heffingen steeds sterker te moduleren naar 
voertuiggewicht, voertuigassen, emissieklasse en tijd, en naargelang specifieke onderdelen van 
de infrastructuur, om aldus de milieukosten en de kosten van ongelukken en verkeerscongestie 
te kunnen weerspiegelen.  

▪ Regulerende heffingen - Gebruik van in de tijd variërende tolgelden in gevoelige gebieden, 
met hogere toltarieven tijdens piekuren en lagere toltarieven tijdens daluren, om de 
verkeercongestie en de milieugevolgen te kunnen verminderen. De toepassing van hoge 
regulerende heffingen ter bestrijding van congestie in dichtbevolkte gebieden of in gevoelige 
gebieden mag echter geen discriminatoir effect hebben op het transitverkeer. 

▪ Streefdoel voor voertuigen - Uitbreiding van de tolheffingen tot zware voertuigen van meer 
dan 3.5 ton, als stap in de richting van een eveneens voor auto’s verplicht heffingssysteem. 

▪ Wegennet - Uitbreiding van de tolheffingen tot het hele wegennet. Het is noodzakelijk om ook 
op secundaire en lokale wegen zware vrachtwagens te belasten, teneinde te voorkomen dat het 
verkeer omrijdt. Ook moet de modal shift worden ondersteund en gezorgd worden voor meer 
inkomsten voor het vervoer. De toepassing van regulerende heffingen op het secundaire 
wegennet is vooral nodig waar het ZVW-verkeer aanzienlijke milieuproblemen veroorzaakt en 
de levenskwaliteit van de inwoners (gevoelige gebieden) aantast. 

▪ Interoperabiliteit en harmonisatie - Werken aan de normalisering van het wetgevingskader en 
de interoperabiliteit van de technologische instrumenten, daar deze in belangrijke mate kunnen 
bijdragen aan een gemakkelijke toepassing en efficiëntie op zowel nationaal als internationaal 
vlak.  

De factoren die het succes bepalen van een prijsbeleid overeenkomstig bovengenoemde criteria 
zijn: 

▪ Draagvlak - Verzekering van een breed draagvlak voor heffing. Daarvoor is het noodzakelijk 
dat de prijsbesluiten transparant zijn, genomen worden met deelneming van het publiek en zo 
voorspelbaar mogelijk zijn. Er moeten duidelijke beleidsdoelstellingen worden gedefinieerd 
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voor de invoering of wijziging van tolheffingen en er moeten zeer zorgvuldige vergelijkingen 
worden gemaakt tussen de tolheffingen en de andere mogelijke instrumenten. De effecten van 
het tolheffingssysteem moeten nauwkeurig worden bepaald. Daarbij moet vooral worden 
gekeken naar de milieueffecten van het transitverkeer voor de inwoners van gevoelige gebieden. 
Er moet systematisch worden gestreefd naar betrokkenheid van de belanghebbenden, zodat de 
vraagstukken met betrekking tot het draagvlak op verstandige wijze worden beheerd. Erkend 
wordt dat deze processen verscheidene jaren moeten ‘rijpen’ onder de publieke opinie en dat de 
noodzakelijke keuzes binnen “politieke gelegenheidsvensters” van betrekkelijk korte duur 
gemaakt moeten worden. 

▪ Beleidsmix - Integratie van heffing in andere strategieën, opdat de vervoerders meer 
keuzemogelijkheid krijgen en aanvullende prikkels worden geboden voor het gebruik van 
alternatieve vervoersmodaliteiten in hetzelfde gebied. Prijzen zijn slechts een van de 
instrumenten voor ondersteuning van het vervoersbeleid (van de andere instrumenten zijn 
voertuigenbeheer, infrastructuurbeheer en technologische verbeteringen de belangrijkste). Bij 
het uitwerken van optimale maatregelen voor het vervoerssysteem moeten beleidsmakers 
rekening houden met al deze instrumenten. 

Aanvullende maatregelen 

Het EU-beleidskader zal niet volledig zijn zonder aanvullende maatregelen om de effecten van de 
heffingssystemen te versterken en de milieuprestaties van het vervoerssysteem te verbeteren, met 
name met het oog op de volgende doelstellingen van het EU-vervoersbeleid.  

▪ Een evenwichtigere modale verschuiving naar met name het spoor door middel van 
capaciteitsverbetering, beter beheer van het bestaande systeem, hogere kwaliteit en betere 
diensten (TRANSCARE 2006) 

▪ Een hogere efficiëntie van de logistieke prestaties van het wegvervoer via:  
- co-modaliteit, waarvoor het noodzakelijk is de efficiëntie, interoperabiliteit en onderlinge 

aansluitbaarheid van weg, spoor, zee, lucht, binnenwateren en van de desbetreffende hubs te 
verbeteren om ze volledig te kunnen opnemen in een naadloos deur-tot-deur vervoer; 

- intelligente vervoerssystemen, waardoor het mogelijk wordt vervoer en lading beter te 
beheren en het gebruik van de bestaande infrastructuur te versterken; 

- de ontwikkeling van “groene corridors voor goederenvervoer” (COM(2007)607) - die 
worden gekenmerkt door een beperkte impact op het menselijk en natuurlijk milieu -, 
waarmee invulling kan worden gegeven aan het doel om bij de ontwikkeling en de 
exploitatie van infrastructuur in het trans-Europese vervoersnetwerk zowel milieu- als 
veiligheids- en beveiligingszorgen mee te nemen;  

- opleidingsprogramma’s voor chauffeurs, om ervoor te zorgen dat veiliger en meer 
verantwoord wordt gereden. Daarbij moeten de Europese vrachtwagenfabrikanten maar ook 
de weggebruikers meer worden betrokken, daar zij een even grote verantwoordelijkheid 
hebben voor veilig verkeer. 

▪ Een vermindering van het energiegebruik en de uitstoot in het wegvervoer via: 
- de bevordering van energie-efficiëntie, met de toepassing van “verplichte overeenkomsten” 

tussen de Europese Commissie en de verenigingen van voertuigfabrikanten, met het oog op 
de vermindering van de CO2-uitstoot van vrachtwagens van meer dan 3,5 ton;  

- de herstructurering van de registratiebelasting op nieuwe motorvoertuigen en de jaarlijkse 
wegenbelasting, opdat een band wordt gelegd tussen enerzijds belasting en anderzijds CO2-
uitstoot en energieverbruik (nieuwe richtlijn tegen 2012). 
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1. Inleiding 
Om de Commissie vervoer en toerisme een diepgaande analyse te kunnen verschaffen van de 
bestaande heffingssystemen voor zware vrachtwagens in de Europese Unie en Zwitserland wordt in 
deze studie een alomvattend beeld gegeven van de huidige stelsels en de effecten ervan, tegen de 
achtergrond van de ontwikkeling van de Eurovignetrichtlijn, het debat over de klimaatverandering 
en de verwachte toename van het goederenvervoer over de weg.  

De heffingssystemen in de Europese Unie laten echter een nogal gefragmenteerd beeld zien. 
Sommige landen werken nog steeds met de traditionele vignetsystemen, andere heffen enkel tol op 
de door particulieren concessiehouders geëxploiteerde delen van het autowegennet, weer andere 
hebben al afstandgebonden heffingssystemen ingevoerd, en er is een groep landen zonder enig 
systeem. Op beleidsgebied is de situatie echter niet helemaal statisch. Veel lidstaten zijn bezig met 
de herziening van hun prijsstrategieën voor het wegvervoer en lopen aldus vooruit op de nieuwe 
stappen die op Europees niveau gezet zullen worden voor de internalisering van de externe kosten  

Dit rapport bestaat uit drie delen: 

I. Het eerste deel - “Overzicht van de huidige heffingssystemen voor het goederenvervoer over de 
weg”- behandelt de theoretische, wetgevende en regelgevende aspecten van de bestaande 
heffingen op het infrastructuurgebruik en biedt een algemeen overzicht over de huidige situatie 
in Europa.  

II. Het tweede deel - “Effecten van de diverse heffingssystemen” - behandelt de effecten van de 
huidige heffingspraktijken voor infrastructuurgebruik in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk en 
Tsjechië. Daarbij wordt voor elk van deze landen gekeken naar de effecten die zijn 
waargenomen voor: de opsplitsing tussen vervoerswijzen (modal split), de vermindering van de 
voertuigkilometrage, de samenstelling en vernieuwing van het autopark, het gebruik van de 
opbrengsten, het omrijden van verkeer en de optimalisatie van de laadfactor. De belangrijkste 
effecten worden onderworpen aan een vergelijkende analyse van de vier betrokken landen en de 
landen met afstandgebonden concessieovereenkomsten met particuliere ondernemingen en 
tijdgebonden systemen. De analyse wordt voltooid met een bespreking van de maatregelen die in 
andere landen en op gevoelige gebieden toegepast zouden kunnen worden. 

III. Het derde deel - “Conclusies en aanbevelingen”- bevat een reeks afsluitende voorstellen voor de 
verdere ontwikkeling van het heffingssysteem voor ZVW’s in Europa. 

Deze drie delen van het rapport bestaan uit zes hoofdstukken waarin gedetailleerd wordt ingegaan 
op: 

▪ de economische theorie inzake heffingen op infrastructuurgebruik en het huidig wetgevend 
kader voor heffingssystemen  voor ZVW's in de Europese Unie en Zwitserland (hoofdstuk 2); 

▪ de toepassing van bestaande heffingen voor ZVW’s op infrastructuurgebruik op Europees niveau, 
waarbij licht wordt geworpen op de kenmerken van de betrokken wegennetten en de toegepaste 
heffingen (hoofdstuk 3);  

▪ de analyse van de detaileffecten van de toegepaste afstandgebonden systemen en de vergelijking 
van de effecten van afstandgebonden systemen met die van andere heffingssystemen, zoals 
afstandgebonden concessies en tijdgebonden systemen (hoofdstuk 4); 

▪ de bespreking van andere studies naar de verwachte effecten van mogelijke beleids- en 
technologische maatregelen in andere EU-landen en op gevoelige gebieden (hoofdstuk 5); 
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▪ de evaluatie van de bestaande heffingssystemen aan de hand van een aantal vaste criteria, en de 
beleidsaanbevelingen met het oog op de toekomstmogelijkheden van de heffingssystemen voor 
ZVW’s. De klemtoon ligt daarbij op de maatregelen die kunnen bijdragen aan de vermindering 
van de broeikasgasuitstoot en het energieverbruik, en op de rol die de EU kan spelen in de 
verdere ontwikkeling van het heffingssysteem voor het wegvervoer (hoofdstuk 6). 

 

Om te kunnen vaststellen wat de belangrijkste vraagstukken zijn in verband met de heffing voor 
ZVW’s in de Europese Unie, is bij de studie gebruik gemaakt van beleidsdocumenten en 
wetenschappelijke literatuur maar zijn ook rechtstreekse contacten gelegd met belanghebbenden in 
diverse lidstaten. Deze studie heeft ook de vruchten kunnen plukken van de onderzoekprojecten die 
de laatste jaren voor rekening van het Directoraat-generaal vervoer zijn opgezet als onderdeel van 
het kaderprogramma voor onderzoek. De volledige lijst met referenties is opgenomen in het 
slothoofdstuk van dit rapport (hoofdstuk 7). 
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Deel I:  Overzicht van de huidige heffingssystemen in het 
wegvrachtvervoer 

2. Theoretisch en wetgevend kader inzake heffing in het 
wegvervoer  

2.1. Inleiding 
Met het oog op de verwachte toename van het wegvrachtvervoer en een duurzaam vervoersbeleid, 
dat het wegvrachtvervoer de kosten laat betalen die het zelf veroorzaakt, voeren de Europese 
Commissie, het Parlement en de Raad besprekingen over de beste manier om de efficiëntie van het 
infrastructuurgebruik te verbeteren en de negatieve externe effecten te beperken. Met de 
doorberekening van de externe kosten in de vervoersprijzen wordt de vervoersgebruikers het juiste 
signaal gegeven, de efficiëntie van het infrastructuurgebruik verbeterd en worden de negatieve 
externe effecten beperkt.  

Volgens de welvaarttheorie is efficiëntieverbetering van de economie de belangrijkste reden om 
externe kosten door te berekenen. Daarbij gaat het vooral om gedragsbeïnvloeding via het bieden 
van optimale stimulansen, opdat beter gebruik wordt gemaakt van de bestaande hulpbronnen. De 
grondslag daarvoor moet volgens het neoklassiek model gezocht worden in het op marginale 
maatschappelijke kosten (SMC: Social Marginal Cost) gebaseerde heffingssysteem.  

Efficiënte heffing betekent dat rekening wordt gehouden met zowel de externe kosten als de 
infrastructuurkosten. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat het totale heffingsniveau voor het 
wegvervoer omhoog gaat. Met name in de landen die reeds betrekkelijk hoge tolgelden (en/of 
accijnsrechten) toepassen, zou een efficiëntere heffing in het wegvervoer leiden tot een 
herstructurering van de heffingen en niet zozeer tot een verhoging ervan.  

Efficiënte heffing in het wegvrachtvervoer betekent eveneens dat de heffingniveaus de marginale 
externe kosten en infrastructuurkosten beter weerspiegelen. Daarom moet gedifferentieerd worden 
naar verschillende parameters, zoals asbelasting (infrastructuurkosten), Euro-emissiesnormen, 
dag/nacht (congestie), plaats, en zo mogelijk de geluidsemissieklasse van het voertuig. In de 
praktijk is er nog geen onbetwistbare aanpak. De huidige heffingen in de landen vloeien voort uit de 
toepassing van uiteenlopende heffingsbeginselen en omvatten verschillende categorieën.  

Alvorens over te gaan tot de analyse van de bestaande heffingssystemen in alle EU-landen en 
Zwitserland (dat in deze studie wordt meegenomen wegens zijn innovatief heffingssyteem), wordt 
in dit hoofdstuk uiteengezet wat de belangrijkste theoretische en juridische knelpunten zijn bij de 
uitvoering van prijsmaatregelen. Aldus kan een beter begrip worden verkregen van de complexe 
problemen die zich daarbij voordoen, evenals van de oplossingen die zich aanbieden in een 
stapsgewijs heffingsproces.  

Dit hoofdstuk is als volgt ingedeeld:  
 Paragraaf 2.2 houdt zich bezig met de context van het beleid op Europees niveau; 

 Paragraaf 2.3 geeft een kort overzicht van het wetgevend kader (“Eurovignetrichtlijn”, recente 
ontwikkelingen bij de internalisering van externe kosten en de interoperabiliteitsrichtlijn), en 

 Paragraaf 2.4 gaat over het Zwitsers rechtskader voor het heffingssysteem voor ZVW’s.. 
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2.2. Context van het EU-beleid 

De eerste pogingen om met behulp van heffingsinstrumenten het vervoersbeleid gezonder te maken, 
wortelden in de economische theorie. Na 1995 is dit een van de hoofddoelstellingen van het 
Europees wetgevend werk geworden.  

Gedurende de afgelopen jaren heeft het Directoraat-generaal vervoer van de Europese Commissie 
heffingshervormingen op basis van de marginale-kostenprincipes actief bevorderd. Daarbij heeft het 
twee baanbrekende beleidsdocumenten geproduceerd en eveneens talrijke onderzoekprojecten 
gesteund.  

Vak 1 Theoretisch kader van de heffing in het vervoer 

Ofschoon de theorie inzake heffing voor de vervoersinfrastructuur kennelijk geen ondubbelzinnige informatie 
oplevert over de vraag wat een optimaal heffingssysteem voor het vervoer zou zijn, is zij een belangrijk instrument 
om empirische ramingen te maken van de alternatieve oplossingen voor heffing, rekening houdend met de diverse 
doelstellingen.  

De economische theorie levert een bijdrage langs voornamelijk twee wegen, via een normatieve benadering (hoe de 
vervoersheffingen zouden moeten zijn om maximale welvaart te verzekeren of de investeringskosten terug te 
verdienen) en via een positieve benadering (hoe de vervoersheffingen in werkelijkheid zijn, om rekening te kunnen 
houden met de diverse problemen). De normatieve benadering beschrijft hoe de prijsdifferentiatie wordt beïnvloed 
door het streven naar economische efficiëntie, terwijl de positieve benadering ingaat op de bestaande problemen voor 
MMK-heffing en op de manier waarop beleidsmakers en belangengroeperingen invloed uitoefenen op de 
gedifferentieerde prijsstructuur. Bij de normatieve benadering gaat het om de formulering van een optimaal kader 
voor de differentiatie van vervoersheffingen. Dit wordt bereikt via het streven naar economische efficiëntie, op grond 
waarvan de vervoersheffingen (prijzen) gelijk moeten zijn aan de MMK om maximale maatschappelijke welvaart te 
kunnen bereiken.  

De regels van de MMK-heffing veronderstellen dat ook op alle aanvullende en alternatieve onderdelen en inputs van 
vervoersdiensten een heffing tegen marginale kosten wordt toegepast. Echter, een heffing tegen marginale kosten is 
waarschijnlijk niet meer optimaal zodra ook maar op één aanvullende of alternatief onderdeel of input geen heffing 
tegen marginale kosten wordt toegepast. Bovendien moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan om heffing 
tegen MMK te valideren:  

- de markten moeten concurrerend zijn (ondernemingen treden op als prijsnemers);  

- er mogen geen openbare goederen of externe effecten zijn; 

- kostenfuncties mogen geen stijgende dimensieopbrengst vertonen; 

- er mag geen enkele informatieasymmetrie zijn.  

Deze “first best”-situaties doen zich in werkelijkheid nooit volledig voor. Talrijke problemen maken het noodzakelijk 
om de regel inzake MMK-heffing te wijzigen, hetgeen leidt tot de positieve benadering. De belangrijkste problemen 
die nopen tot afwijking van de regel inzake een zuivere en strikte MMK-heffing zijn van technologische en praktische 
aard: “first best”-heffing vereist heffingen die voortdurend variëren naar tijd, plaats, gekozen route, soort voertuig, 
rijstijl, enzovoort (Verhoef, 2002). 

 

In 1995 werd met de publicatie van het Groenboek “Naar een eerlijke en doelmatige heffing in het 
vervoer” (COM (95) 691) een belangrijke stap vooruit gezet in de ontwikkeling van een Europees 
beleid voor heffing in het vervoer. In het Groenboek werd erkend hoe belangrijk het is dat met de 
heffing de externe kosten worden weerspiegeld. Het doel van dit document was de 
infrastructuurheffingen transparanter en billijker te maken en te baseren op dezelfde beginselen en 
methoden. In het document werd ook onderstreept dat het wegens het toegenomen 
wegvrachtvervoer noodzakelijk is om een heffing voor zware voertuigen in te voeren.  

Dit beleid werd verder uitgewerkt met het Witboek “Een eerlijke vergoeding voor het 
infrastructuurgebruik” van 1998 (COM (98) 466 def.) Daarin werd duidelijk een lans gebroken voor 
heffing tegen marginale kosten. Ook werd erkend dat dit doel op gefaseerde wijze over een aantal 
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jaren moest worden nagestreefd en dat het noodzakelijk bleef om “second best”-maatregelen te 
treffen, teneinde het gewenste niveau van kostenterugwinning te bereiken.  

Kort voor de publicatie van het Witboek vormde de Europese Commissie een groep op hoog niveau 
voor infrastructuurheffingen in het vervoer, die advies moest geven over de opzet van een 
alomvattend geheel van heffingsbeginselen. Deze groep presenteerde een reeks verslagen waarin zij 
sterk pleitte voor heffing tegen marginale maatschappelijke kosten en specifieke aanbevelingen 
deed voor de systematische toepassing van dit beginsel.  

In aanvulling op deze beleidsinitiatieven werd in het vierde (1994-1998), vijfde (1998-2002) en 
zesde (2002-2006) kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling een 
aanzienlijk aantal projecten opgenomen met betrekking tot de vraagstukken die relevant zijn voor 
de toepassing van heffingen op het infrastructuurgebruik (zie Bijlage I – Onderzoekprogramma 
heffing in het vervoer).  

Politici moeten echter ook streven naar andere doelstellingen dan maximale economische efficiëntie. 
Op het politieke front - namelijk in de Europese Raad en het Parlement - werd het beginsel van 
vaststelling van gebruiksprijzen tegen marginale maatschappelijke kosten niet aanvaard, zoals blijkt 
uit de volgende beleids- en normatieve stappen.  

Vak 2 De doelstellingen van heffing in het wegvervoer 

De belangrijkste vereiste voor de opzet van ongeacht welk heffingssysteem is ongetwijfeld dat wordt verduidelijkt wat 
de met de prijsstrategie voor het wegvervoer nagestreefde doelstellingen zijn verduidelijkt.  

De doelstellingen van de bij het prijsbeleid betrokken instanties kunnen variëren van zeer algemeen (dat wil zeggen 
economische efficiëntie, oftewel maximale welvaart) tot zeer specifiek (dat wil zeggen maximale winst). Aan de hand 
van de economische theorie kunnen de volgende doelstellingen worden onderscheiden: 

- economische efficiëntie: het doel van economische efficiëntie is normaliter belangrijk voor regeringen, 
omdat daarmee uitdrukking wordt gegeven aan het belang van maximale welvaart voor alle inwoners. In een “first 
best”- wereld zullen optimale heffingen waarin de MMK zijn weerspiegeld (Button, 1993) zeer complex zijn en een 
hoog niveau van differentiatie vertonen; 

- winstmaximalisatie: de winstgevendheid weerspiegelt de traditionele economische veronderstelling dat 
ondernemingen de prijzen dusdanig vaststellen dat zij maximale winst maken. Studies naar de effecten van de 
deelname van particulieren aan het vervoer hebben aangetoond dat particuliere tolheffingen anders zijn dan optimale 
tolheffingen, uitgaande van de MMK-theorie, en tot andere welvaartniveaus leiden. (zie Verhoef e.a., 1996) Uit 
variaties op deze theorie blijkt dat veel ondernemingen tijdens een expansiefase prijzen hanteren die gericht zijn op de 
maximalisatie van de verkoopopbrengsten (Baumol, 1962), of enkel prijzen toepassen die een bevredigend 
winstniveau of een overheersende marktpositie verzekeren (Simon, 1959). Hoe dan ook mondt winstmaximalisatie uit 
in een verhoging van de marginale kosten; 

- kostendekking: een derde mogelijk doel is kostendekking. De meeste overheidsondernemingen zijn niet zo 
sterk gericht op winst. Veeleer willen zij zich kunnen handhaven op de markt en hun kosten kunnen terugverdienen, 
vaak om politieke of fiscale redenen. Kostendekking roept het vraagstuk op van een marginale kostenopslag. De 
Ramsey-heffing wordt vaak geopperd als een oplossing waarmee een te grote afwijking van efficiënte heffing kan 
worden vermeden. Ramsey-heffing minimaliseert de verstorende effecten van hogere heffingen dan de marginale 
kosten door de prijzen op de markten waar de vraag het minst prijsgevoelig is, sterker te verhogen (Nash, 2001);  

- milieuduurzaamheid: milieubescherming is in de afgelopen jaren een belangrijk doel geworden voor de 
regeringen. Vervoer in het algemeen en wegvervoer in het bijzonder worden algemeen erkend als een belangrijke bron 
van vervuiling en een bedreiging voor de milieuduurzaamheid. Om deze problemen aan te pakken zijn 
prijsmaatregelen voorgesteld of ingevoerd. In een groeiend aantal landen wordt het vrachtverkeer geconfronteerd met 
heffingen die gedifferentieerd zijn naar het soort voertuig en de emissiecategorie. Kosten ten gevolge van wegschade 
en milieukosten zijn de hoofdreden voor een dergelijke differentiatie. 

 

In de meest recente documenten over het vervoersbeleid - het Witboek uit 2001 “Het Europese 
vervoersbeleid tot 2010: tijd om te kiezen” (COM (2001) 370) en de tussentijdse evaluatie uit 2006 
“Europa duurzaam in beweging” (COM (2006) 314) - wordt bevestigd dat met het oog op de 
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internalisering van de externe effecten gestreefd zal worden naar een efficiëntere heffing in het 
vervoer, maar de uitdrukking “marginale kosten” komt daarin niet meer voor.  

Naast deze twee beleidsdocumenten heeft de Commissie ook geprobeerd een alomvattende aanpak 
voor belastingen en heffingen in het wegvervoer uit te werken. De bestaande heffingssystemen in 
de EU lopen namelijk uiteen en verstoren de concurrentie. Er is een aantal modaliteitspecifieke 
heffingsrichtlijnen uitgevaardigd. Daaronder valt ook de “Eurovignet”-richtlijn (2006/38/EG) 
waarin het gaat om de heffing in het wegvrachtvervoer en waarmee een poging wordt gedaan om 
een oplossing te vinden tussen enerzijds het principe inzake de vaststelling van gebruiksheffingen 
tegen MMK en anderzijds de politieke doelstellingen. Deze richtlijn wordt in het hierop volgend 
gedeelte nader toegelicht.  

2.3. Het Europees wetgevend kader 

2.3.1. De “Eurovignet”-richtlijn 

Specifieke regels voor infrastructuurheffingen voor zware vrachtwagens zijn neergelegd in de 
gewijzigde Richtlijn 2006/38/EG van de “Eurovignet”-richtlijn (1999/62/EG), die tot doel heeft de 
belemmeringen voor het vrij verkeer van goederen af te bouwen en eerlijke mededinging tussen 
wegvervoerders te waarborgen. Over deze herziening van de “Eurovignet”-richtlijn is twee jaar lang 
onderhandeld.  

De richtlijn van 1999 werd geactualiseerd met een tweevoudig doel voor ogen: het creëren van een 
uniform platform voor tolheffing op autosnelwegen in de EU en het stimuleren van beter 
capaciteitsgebruik en betere milieuprestaties in het wegvervoer. Het nieuwe stelsel geeft de lidstaten 
de mogelijkheid (maar niet de verplichting) om gebruiksheffingen of tol toe te passen op heel het 
wegennet en bevat regels voor het tarief dat voertuigen in het TEN-T-netwerk moeten betalen.  

Het is nuttig om de hoofdkenmerken van de richtlijn toe te lichten aan de hand van een aantal 
thema’s.  

 Uitbreiding van het netwerk: de richtlijn is van toepassing op heel het trans-Europees 
vervoersnetwerk (TEN-T). De richtlijn geeft de lidstaten eveneens de mogelijkheid, maar niet 
de verplichting, om ook op alle andere wegen tol en gebruiksrechten te heffen.  

 Betrokken voertuigen: de richtlijn is van toepassing op voertuigen van meer dan 3,5 ton. De 
lidstaten zijn dus vrij om heffingssystemen toe te passen op al deze voertuigen. Bij wijze van 
alternatief kunnen ze echter ook, tot uiterlijk 2012, kiezen voor de voortzetting van de 
bestaande systemen of voor de invoering van nieuwe systemen voor voertuigen van meer dan 
12 ton. 

 Het beginsel “de vervuiler betaalt”: aan de hand van het beginsel ‘de gebruiker betaalt’ is 
een eerlijker systeem voor de toepassing van gebruiksheffingen op de wegeninfrastructuur 
ontstaan. De lidstaten kunnen verschillende tollen heffen, afhankelijk van de dag van de week 
en het uur van de dag, en kunnen met ingang van 2010 zelfs de tolgelden differentiëren naar 
Euro-emissieklasse of naar emissies van stikstofoxiden en fijnstof.  

 “Regulerende heffingen”: de richtlijn biedt de lidstaten de mogelijkheid om aanvullend 
zogenaamde regulerende heffingen toe te passen. Deze zijn speciaal ontworpen om tijd- en 
plaatsgerelateerde congestie of milieugevolgen in bijvoorbeeld stadsgebieden te bestrijden. 
Deze heffingen kunnen worden toegepast in aanvulling op het “gewogen gemiddelde tolgeld” 
maar in de richtlijn worden “tijd- en plaatsgerelateerde congestie” of “milieugevolgen” niet 
gedefinieerd. 
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 “Opcenten”: dit is een nieuw instrument dat de lidstaten in staat stelt om onder bepaalde 
voorwaarden het gemiddelde tolgeld op wegen in berggebieden te verhogen met 15% of 25%. 
Deze voorwaarden zijn: 

- het wegdeel moet te lijden hebben onder acute congestie of de voertuigen die dit 
wegdeel gebruiken moeten aanzienlijke milieuschade veroorzaken;  

- de opbrengsten hiervan moeten geïnvesteerd worden in prioritaire projecten van de 
TEN-T-netwerken; 

- het maximumniveau voor de opcenten is 15% (25% in geval van grensoverschrijdende 
projecten); 

- veelgebruikers komen in aanmerking voor kortingen; deze kortingen mogen echter niet 
meer dan 13% van de standaardtolheffing bedragen. 

 

In de richtlijn zijn de voorwaarden opgesomd waaraan lidstaten moeten voldoen indien zij 
tolheffingen willen invoeren en/of handhaven, of gebruiksheffingen willen introduceren. Deze 
voorwaarden zijn: 

 De tolgelden en gebruiksrechten worden geheven zonder directe of indirecte discriminatie op 
grond van de nationaliteit van de vervoersonderneming, het land of de plaats waar de 
vervoersonderneming is gevestigd of waar het voertuig is geregistreerd, of op grond van de 
herkomst of de bestemming van het vervoer, en veroorzaken geen verstoring van de 
concurrentie tussen vervoersondernemingen. De tarieven moeten transparant en evenredig met 
het beoogde doel zijn en de inning ervan mag geen buitensporige formaliteiten vereisen of 
hinderpalen veroorzaken aan de binnengrenzen;  

 De inkomsten die de tolgelden of gebruiksrechten opleveren moeten worden gebruikt voor het 
onderhoud van de infrastructuur in kwestie en voor de vervoerssector als geheel, met het oog 
op een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de vervoersnetwerken. De richtlijn beveelt 
aan de inkomsten aan te wenden in het belang van de verkeerssector en tot optimalisering van 
het gehele verkeerssysteem (en dus niet alleen van de wegen). Daar aanbevelingen juridisch 
niet bindend zijn mogen de lidstaten de inkomsten ook voor andere doeleinden dan vervoer 
aanwenden. De tolgelden blijven gebaseerd op het beginsel van het terugverdienen van 
infrastructuurkosten, maar ook milieuoverwegingen spelen een zeer belangrijke rol bij de 
vaststelling van de tolheffing. De inkomsten uit gebruiksrechten of tolgelden mogen de 
infrastructuurkosten niet overschrijden, maar de richtlijn specificeert dat de gewogen 
gemiddelde toltarieven in principe niet hoger mogen liggen dan de aanleg- en exploitatiekosten 
en gerelateerd moeten zijn aan het onderhoud en de ontwikkeling van de 
infrastructuurinfrastructuur in kwestie. De gewogen gemiddelde toltarieven mogen eveneens 
rendement op kapitaal of een winstmarge op basis van de marktvoorwaarden omvatten. 
Aangezien er geen communautair kader is voor concessies van tolwegen, is het begrip 
‘gewogen gemiddelde toltarief” een nogal grote paraplu voor de diverse benaderingen die in de 
lidstaten voor het vaststellen van tolgelden worden gevolgd; 

 De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de systemen correct worden toegepast. Daarom moeten 
zij alle noodzakelijke maatregelen nemen en sancties vaststellen die doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn.  
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2.3.2. Het EU-streven naar internalisering van de externe kosten 

Met het Commissie-initiatief inzake heffing voor het wegvrachtvervoer wordt gestreefd naar een 
strategie waarmee tegemoet kan worden gekomen aan de noodzaak de door zware vrachtwagens 
veroorzaakte externe kosten door te berekenen in de heffingen, overeenkomstig het beginsel “de 
vervuiler betaalt2” en zoals was verzocht door het Europees Parlement (TREN.A2/EM/cc D(2007)).  

Wat de internalisering van de externe kosten betreft, stelt de “Eurovignet”-richtlijn: “Uiterlijk op 
10 juni 2008 dient de Commissie, na alle opties betreffende kosten in verband met milieu, lawaai, 
congestie en gezondheid te hebben onderzocht, een algemeen toepasbaar, doorzichtig en 
begrijpelijk model in voor de beoordeling van alle externe kosten, dat dient als grondslag voor de 
berekening van infrastructuurheffingen in de toekomst”. Bovendien wordt daaraan toegevoegd: 
“Dit model gaat vergezeld van een analyse van de gevolgen over de doorberekening van externe 
kosten voor alle soorten vervoer en een strategie voor een stapsgewijze toepassing van het model 
voor alle soorten van vervoer. 
 

                                                 
2   “De vervuiler betaalt” is een politiek-economisch beginsel volgens hetwelk de gebruiker de  volledige 
maatschappelijke kosten (met inbegrip van de milieukosten) van zijn of haar activiteiten moet betalen (CE Delft, 2007). 
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Vak 3 Externe kosten in de IMPACT-studie 

De financiële berekening van de externe kosten en de toewijzing ervan aan de individuele vervoersmodaliteiten is 
een complexe zaak, en de resultaten van de tot nu toe verrichte studies naar dit onderwerp variëren dan ook sterk. 
Veel hangt af van de manier waarop de kosten zijn gedifferentieerd en welke methodologie is gevolgd. Kosten 
variëren eveneens naargelang de plaats, de tijd, de kenmerken van het voertuig en het gebruik van de voertuig- en 
wegcapaciteit. De IMPACT-studie (CE Delft, 2007), die is verricht voor rekening van het Directoraat-generaal 
vervoer, verschafte een overzicht van de eenheidwaarden die in verschillende studies worden aanbevolen voor de 
verschillende kostencategorieën in het wegvervoer. Ofschoon de tot nu toe verrichte studies substantiële 
verschillen vertonen wat methodologie en bevindingen betreft, blijkt dat:  

 de door het wegvrachtvervoer veroorzaakte externe kosten aanzienlijk hoger liggen dan die van het 
wegpersonenvervoer; 

 de externe marginale kosten van het wegvrachtvervoer sterk variëren naargelang het voertuigtype, de 
route en de verkeerssituatie; 

 de externe kosten van het wegvrachtvervoer gemiddeld hoger zijn dan zijn infrastructuurkosten, 

 de totale kosten van het wegvrachtvervoer hoger zijn dan de bijdrage van dit vervoer aan de staatskas in 
de vorm van belastingen en heffingen.  

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de waarden voor zware vrachtwagens in vergelijking met die voor 
personenauto’s, zoals deze zijn berekend door het IMPACT-studieteam voor Duitsland. 

Door het wegvrachtvervoer veroorzaakte externe kosten 

 

 

 
Bron:  CE Delft, 2007 

Legenda: 
Cost component – kostenelement -Passenger car – personenauto - Heavy duty vehicle (HDV) – zware vrachtwagen 
(ZVW) -Unit costs (bandwiths) - kosten per eenheid (bandbreedten) - Noise – lawaai - Congestion – congestie - 
Accidents – ongevallen - Air pollution – luchtverontreiniging - Climate change –klimaatverandering 
Up- and downstreams processes – stroomop- en stroomafwaartse processen - Nature & Landscape - natuur & 
landschap - Soil & waterpollution – bodem- en waterverontreiniging - Total – totaal -Urban – stedelijk - Interurban – 
interstedelijk - Day – dag - Night – nacht - Peak – spits - Off-peak – dal - Petrol – benzine -Diesel - diesel - 
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In de tweede helft van 2007 heeft het Directoraat-generaal vervoer een openbare raadpleging op 
touw gezet over de voor de internalisering van de externe kosten voorgestelde aanpak. Naast deze 
openbare raadpleging is door de Commissie opdracht gegeven tot de IMPACT-studie (IMPACT, 
2008) met het oog op de herziening en modulering van de bestaande ramingen van de externe 
kosten in Europa. Ook heeft de Commissie besloten om een impactbeoordeling te maken van de 
internalisering van de externe kosten voor alle vervoersmodaliteiten. Haar doel is om tegen juni 
2008 een Europese strategie op dit gebied te presenteren. De Commissie zal eventueel een voorstel 
doen aan het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de verdere herziening van de 
“Eurovignet”-richtlijn. Aldus zal zij een gemeenschappelijk kader creëren op grond waarvan de te 
internaliseren heffingsniveaus kunnen worden vastgesteld.  

2.3.3. De interoperabiliteitsrichtlijn 

In de richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het 
wegverkeer in de Gemeenschap (Richtlijn 2004/52/EG) zijn de voorwaarden vastgesteld waaraan 
moet worden voldaan om een Europese elektronische tolheffingsdienst te verzekeren die in 
technisch, contractueel en procedureel opzicht interoperabel is. Het doel is te komen tot een enkel 
contract tussen gebruikers en exploitanten en te voorzien in een reeks technische normen ten 
behoeve van de industrie, opdat deze de vereiste uitrusting op een concurrentiële markt kan 
aanbieden.  

De richtlijn heeft betrekking op alle soorten infrastructuur in heel het wegennet van de 
Gemeenschap (stedelijke en interstedelijke wegen, autosnelwegen, grote en kleine wegen en diverse 
andere structuren als tunnels, bruggen en veerboten) en op alle soorten voertuigen (zware en lichte 
voertuigen, motorfietsen, enzovoort). De richtlijn voorziet ook in verschillende technologieën voor 
de nieuwe elektronische tolheffingssystemen en bepaalt welke maatregelen de lidstaten moeten 
nemen om het gebruik van elektronische tolheffingssystemen te verhogen.  

De richtlijn houdt zich echter niet bezig met het prijsbeleid voor het wegvervoer als dusdanig. 
Interoperabele tolheffingssystemen in de interne markt zullen het echter wel gemakkelijker maken 
om een beleid voor infrastructuurheffingen op Europese schaal uit te voeren.  

Elektronische tolheffingssystemen versoepelen de inning van door wegvoertuigen te betalen 
heffingen en maken het mogelijk een beleid voor infrastructuurheffingen ten uitvoer te leggen. Het 
is van vitaal belang dat dergelijke systemen grensoverschrijdend interoperabel zijn. Er mogen 
namelijk geen nieuwe hinderpalen ontstaan voor de verkeersstromen in Europa. Interoperabiliteit 
moet de gebruikers in staat stellen om door heel de Unie te reizen zonder bij het overschrijden van 
de landsgrenzen geconfronteerd te worden met andere heffingsprocedures en zonder gedwongen te 
worden om extra uitrusting te installeren voor het verkrijgen van toegang tot andere heffingszones. 
Dit betekent niet dat er een enkele leverancier zal zijn. Veeleer moet gezorgd worden voor 
voldoende technische compatibiliteit tussen de verschillende systemen opdat de heffingen op de 
verschillende wegtrajecten in de Unie op naadloze wijze kunnen worden betaald.  

De elektronische heffingsdienst moet geheel los staan van de fundamentele besluitvorming door de 
lidstaten met betrekking tot de te heffen tol voor bepaalde typen voertuigen, van het 
heffingenniveau en het doel waarvoor deze worden toegepast. Deze dienst mag zich enkel 
bekommeren om de manier waarop tolgelden of rechten moeten worden geïnd. Het systeem moet 
evenwel intermodaliteit helpen ontwikkelen zonder nadelen te creëren voor andere vervoerswijzen.  
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2.4. Het Zwitsers rechtskader 

Het vervoersbeleid van Zwitserland wordt gekenmerkt door het feit dat dit land geen lid is van de 
EU. De vervoersovereenkomsten met de omringende landen en, later, met de EU hebben sterke 
invloed uitgeoefend op het nationaal beleid. Met de bilaterale overeenkomst inzake vervoer over 
land (BALT: Bilateral Agreement on Land Transport) werden de twee hoofdpijlers van het Zwitsers 
vervoersbeleid met de EU gecoördineerd en afgesproken. Deze pijlers zijn: de aanleg van een 
nieuwe spoorwegverbinding door de Alpen (NARL: New Alpine Rail Link) en de invoering van 
een (kilometergerelateerde) Zwitserse heffing voor zware voertuigen.  

Met name werd in de overeenkomst het kader vastgesteld voor specifieke heffingssystemen en -
regelingen met het oog op: 
 vrije toegang tot de wegvervoersmarkt om vervoersbedrijven nieuwe marktkansen te kunnen 

bieden; 
 harmonisatie van de regels en voorwaarden voor de toelating tot het wegvervoer, zoals de 

verhoging van de gewichtsgrens voor vrachtwagens van 28 ton naar 34 ton in 2001, en tot 40 ton 
in 2005; 

 liberalisatie van de toegang tot de spoorwegvervoersmarkt tussen de EU en Zwitserland.  

Verder werd het spoorgoederenvervoer gedereguleerd, kregen niet-begeleid transalpine 
gecombineerd vervoer en piggyback verkeer (rollende snelwegen) aanvullende compensaties en 
werden bepaalde spoorwegtrajecten gesubsidieerd. Al deze maatregelen droegen ertoe bij dat het 
transalpine spoorgoederenvervoer sterk toenam. Toch zal het doel met betrekking tot de verplaatsing 
van het transalpine vrachtvervoer van de weg naar het spoor en de vermindering van het aantal 
vrachtwagenritten tot 650 000 per jaar niet in de nabije toekomst worden gehaald. Daarom heeft 
Zwitserland verschillende studies op touw gezet naar toekomstige verkeersbeheerssystemen 
(boekingssystemen, beurs voor het transitvervoer over de Alpen). 

 
Vak 4 Wegvervoer in het Alpengebied 

Sinds de op 30 november 2001 ondertekende “Verklaring van Zürich over de verbetering van de 
wegverkeersveiligheid in met name de tunnels in het Alpengebied” hebben de ministers van Verkeer van Duitsland, 
Oostenrijk, Italië, Zwitserland, en sinds kort ook Slovenië, de doelstellingen van hun samenwerking verruimd. “De 
implementatie van de Verklaring is nu zover gevorderd dat moet worden vastgesteld welke maatregelen de 
ondertekende Alpenlanden moeten coördineren om het wegverkeer te kunnen reguleren en de verschuiving naar een 
alternatieve vervoersmodaliteit te kunnen aanmoedigen. Daarbij gaat het om vier belangrijke gebieden van 
activiteiten, waarvan het beheer en de regulering van het transalpine wegvrachtvervoer er één is”.  

Het mandaat van de Conferentie van Lyon van 20 oktober 2006 zei onder meer dat een studie moest worden besteld 
naar “…de voorwaarden voor de toepassing van nieuwe systemen voor de regulering van het transalpine 
wegvrachtvervoer…”. Daarin wordt uitdrukkelijk verwezen naar boekingssysteemmechanismen of “verhandelbare 
transitvergunningen”, zoals deze zijn ontwikkeld in sectoren als milieu en energie. 

De studie maakt deel uit van het proces voor de vaststelling van geschikte verkeersbeheerssystemen voor het 
transalpine wegvrachtvervoer, en zal doelmatige informatie moeten bevatten aan de hand waarvan de ministers in de 
herfst van 2008 een besluit kunnen nemen. Deze zal bijgevolg moeten zorgen voor de noodzakelijke input voor een 
diepgaande studie naar de operationele toepassing van de door de ministers geselecteerde modellen.  

De coördinatie van de studie is opgedragen aan het Raadgevend Bestuur onder voorzitterschap van Oostenrijk, dat 
gedurende de periode 2007/2008 het voorzitterschap van het stuurcomité van de Alpenlanden bekleedt.  
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3. De huidige soorten heffingssystemen in de EU en 
Zwitserland  

3.1 Overzicht 
Geografisch gezien dekt deze studie de 27 EU-lidstaten en Zwitserland. Het is echter moeilijk om 
een samenvatting te maken van de heffingspraktijken van deze landen omdat de heffingen intern 
kunnen verschillen wegens specifieke lokale kenmerken, bijvoorbeeld als het gaat om een bepaald 
soort gebied of om een specifiek netwerktraject. Om niet al te zeer in detail te treden is besloten 
vooral te kijken naar de “representatieve” heffingspraktijken in een bepaald land. De lidstaten zijn 
gegroepeerd aan de hand van de volgende categorieën: afstandgebonden systemen, 
afstandgebonden concessies, tijdgebonden systemen, geen heffingssystemen. .  

Afb. 3. 1 Overzicht van de op autosnelwegen toegepaste heffingssystemen in de EU 

 
Bron:  TRANS-TOOLS model (DG TREN) 

Legenda: 
Distance based concessionaires – afstandgebonden concessies 

Distance based systems – afstandgebonden systemen 
Time based systems – tijdgebonden systemen 

Free motorways – tolvrije autosnelwegen 



Heffingssystemen voor het goederenvervoer over de weg 

PE 408.929 14

In tabel 3.1 zijn de wegennetten van de 27 + 1 landen ingedeeld in drie soorten infrastructuur: 
snelwegen, hoofdwegen en lokale wegen. Voor elk land worden de totale lengte, de lengte van de 
tolplichtige wegdelen en het totale verkeersvolume weergegeven. 

Tabel 3. 1 Hoofdkenmerken van het Europees wegennet  

 
* 83 km lokale wegen zijn tolplichtig  

** Alle lokale wegen zijn tolplichtig 
 

Bron:  Bewerking van T&E-gegevens door TRT: de lengte van het wegennet per land voor het laatst 
beschikbare jaar (2002 - 2005) is gebaseerd op EU-gegevens (DGTREN, 2006); de lengte van de tolplichtige 

wegen is geraamd voor snelwegen, hoofdwegen en lokale wegen uitgaande van ASECAP-gegevens (2007); de 
gegevens over het nationaal en internationaal wegvrachtvervoer komen van de EU (DGTREN, 2006) 

Totaal Totaal

km km % km km % km 1000milj. t/km 

Oostenrijk 1,677 1,677 100% 33,366 467 1.4% 71,059 * 37

Tsjechische Rep. 546 546 100% 54,946 426 0.8% 72,300 43,4

Duitsland 12,174 12,174 100% 219,267 233 0.1% 413,000 310,1

Zwitserland 1,358 1,358 100% 18,492 18,492 100% 51,446 ** 13,8 (2004)

Frankrijk 10,383 8330 80.2% 386,269 604,308 205,3

Griekenland 916 916 100% 37,414 75,600 22

Italië 6,532 5,649 86.5% 165,340 496894 211,8

Portugal 1,836 1,434 78.1% 15,064 62,528 42,6

Slovenië 465 381 82% 19,628 11

Spanje 10,747 3,099 28.8% 85,782 68,623 233,2

België 1,747 1,747 100% 13,88 134,940 43,8

Bulgarije 331 331 100% 6,981 6,981 100% 11,976 14,3

Denemarken 1,032 1,032 100% 10,331 60,894 23,3

Hongarije 677 644 95.1% 84,825 75,930 25,2

Litouwen 417 417 100% 20,98 20,98 100% 57,986 15,9

Luxemburg 147 147 100% 2,747 14,470 8,8

Nederland 2,342 2,342 100% 64,150 59,400 84,2

Polen 405 405 100% 175,297 175,297 100% 201,992 111,8

Roemenië 113 113 100% 44,944 44,944 100% 27,817 51,5

Slowakije 313 313 100% 7,064 10,396 22,6

Zweden 1,591 1,591 100% 98,526 40,000 38,6

Cyprus 268 5,021 3,577 1,4

Estland 98 16,442 36,441 5,8

Finland 653 78,197 25,000 31,9

Ierland 176 83 47.2% 16,862 78,773 17,9

Letland 0 52,096 7,338 8,4

Malta 0 1,439 647 0,5

Ver. Koninkrijk 3,609 42 1.2% 47,928 364,689 167,5

60,553 44,771 74% 1,783,328 267,870 15% 3,168,246 1,803,600Totaal
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3.2 Bestaande heffingssystemen 
Vier landen hebben zich reeds aangepast aan de “Eurovignet”-richtlijn en afstandgebonden 
heffingssystemen ingevoerd. Zij waren van mening dat de toepassing van de beginselen “de 
gebruiker betaalt” en “de vervuiler betaalt” de beste aanpak was. Deze landen zijn: Oostenrijk, 
Tsjechië, Duitsland en Zwitserland. Deze systemen beogen, naast de toepassing van bovengenoemde 
beginselen, vooral milieubescherming en infrastructuurfinancieringen ten voordele van duurzamere 
vervoersmodaliteiten.  

In Frankrijk, Spanje, Griekenland, Italië, Slovenië en Portugal worden bepaalde delen van de 
autosnelwegennetten nu al tientallen jaren lang geëxploiteerd door de particuliere sector. Deze 
ondernemingen hebben het recht om tol te heffen voor het gebruik van de autosnelwegen. De 
tolniveaus maken normaal gesproken deel uit van het contract tussen de nationale autoriteiten en de 
exploitant van de autosnelweg. Het tolniveau dekt de exploitatiekosten plus een extra bedrag als 
winst. De tolniveaus zijn gedifferentieerd naar type voertuig: motorfietsen, auto’s, lichte en zware 
vrachtwagens.  

In andere landen is er een afwijkende situatie: 

 In België, Denemarken, Luxemburg, Nederland en Zweden wordt sinds 1 januari 1995 een 
vignetsysteem toegepast. Vignetten zijn verplicht op autosnelwegen en bepaalde nationale 
wegen voor voertuigen van meer dan 12 ton. De vignetprijs is tijdgebonden en wordt 
vooruitbetaald. Differentiatie geschiedt naar de milieuprestaties van het voertuig (Euroklasse) 
en naar het aantal assen. 

 In andere landen wordt een soort gebruiksheffing toegepast op autosnelwegen. In Bulgarije en 
Roemenië zijn er tijdgebonden vignetsystemen voor het gebruik van alle interstedelijke 
wegen. In Hongarije, Litouwen en Slowakije zijn vignetstickers verplicht op bepaalde 
trajecten van het autosnelwegnet, terwijl in Polen tol wordt geheven op een beperkt aantal 
trajecten.  

Er zijn landen die momenteel geen heffingssystemen toepassen op de wegeninfrastructuur. Enkele 
hiervan overwegen echter de invoering van heffingssystemen. In Ierland bijvoorbeeld wordt op drie 
autosnelwegverbindingen tol geheven op basis van de voertuigcategorie, en in de VK wordt op de 
M6 en op bepaalde infrastructuuronderdelen (bijvoorbeeld tunnels en bruggen) een heffingssysteem 
toegepast op basis van de voertuigcategorie.  

Tabel 3.2 licht de bestaande heffingssystemen in de EU-lidstaten en Zwitserland toe aan de hand van 
de volgende gegevens: datum van inwerkingtreding, betrokken voertuigen, differentiatieniveau, 
gebruik van de opbrengsten en technologie voor implementatie.  

In tabel 3.3 worden de heffingsniveaus samengevat en uitgesplitst naargelang de gehanteerde 
criteria: assen en/of Eurocategorieën. In de nationale systemen en de autosnelwegenconcessies 
worden afstandgebonden heffingen, zogenaamde kilometerheffingen, toegepast die zijn berekend in 
€ per km. Met de vignetsystemen worden daarentegen tijdgebonden heffingen, of jaarheffingen, 
geïnd. Het is belangrijk op te merken dat in Zwitserland de heffingen wordt berekend in ton per 
kilometer en niet enkel per kilometer, waardoor heffingen voor vrachtwagens in Zwitserland hoger 
zijn dan in landen met afstandgebonden systemen, zoals blijkt uit tabel 3.4.  
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Tabel 3. 2 Priisstellingssystemen in de EU-lidstaten en Zwitserland 

 
 

Bron:  bewerking gegevens door TRT (T&E, 2007) and (REVENUE D3, 2005);  
De gegevens voor Oostenrijk betreffen het jaar 2007 (OESO 2007)  

** De gegevens voor Duitsland betreffen REVENUE D4, 2006: 80% van de opbrengsten wordt besteed aan het federaal 
vervoersnetwerk, waarvan: 50% voor het federaal wegennet, vooral autosnelwegen, 38% voor het federaal 

spoorwegnet en 12% voor de binnenwateren 

Land Heffing Tolplichtige   v. Differentiatie Gebruik  opbrengst Technologie

Oostenrijk
afstandgebonden 
 systeem sinds 2004 

> 3.5 ton voertuigklasse(assen)
wegaanleg en 

 -onderhoud; 58 % voor 
ondergrondse aanleg *

DSRC

Tsjechische R. afstandgebonden 
systeem sinds 2007  

> 3.5 ton assen en emissieklasse regio’s voor vervoersproj. EFC/DSRC

Duitsland
afstandgebonden 
systeem sinds 2005  

> 12 ton
voertuigklasse (assen), emissie
 (Euroklasse)  

20% tolexploitanten, 80%
fed. vervoersnetwerk **  

GPS/GSM

Zwitserland afstandgebonden 
 systeem sinds 2001 

> 3.5 ton
maximum totaal gewicht
 en emissieklasse    

2/3 Finov-fonds, 1/3 
regio’s voor infrastructuur

projects 

tachograaf, 
DSRC, GPS 

v. controle

Frankrijk tol alle voertuigen voertuigklasse (assen)
autosnelwegexploitanten;
hogesnelheidsspoorw.  

DSRC

Griekenland tol alle voertuigen voertuigklasse (assen) autosnelwegexploitanten DSRC
Italië tol alle voertuigen voertuigklasse (assen) autosnelwegexploitanten DSRC

Portugal tol alle voertuigen voertuigklasse (assen) autosnelwegexploitanten DSRC

Slovenië tol alle voertuigen gewicht, voertuighoogte, assen
autosnelwegaanleg en 
onderhoud, leningaflossing

DSRC

Spanje tol alle voertuigen voertuigklasse autosnelwegexploitanten DSRC

België
tijdgebonden vignet- 
systeem sinds 1995   

> 12 ton EURO 0 - EURO IV+, 3/4 assen regio’s vervoersprojecten manueel/sticker

Bulgarije tijdgebonden vignet- 
systeem sinds 2004    

alle voertuigen 3 cat.: bussen, trucks, lichte vrachtw. fonds wegeninfrastruct. manueel/sticker

Denemarken tijdgebonden vignet- 
systeem sinds 1995   

> 12 ton EURO 0 - EURO IV+, 3/4 assen
ander gebruik voor vervoer 
of niet-vervoer 

   
manueel/sticker

Hongarije tijdgebonden vignet- 
systeem sinds 2000   

alle voertuigen gewicht autosnelwegen manueel/sticker

Litouwen tijdgebonden vignet- 
systeem   

vrachtwagens, bussen, 
landbouwvoertuigen

gewicht/lengte
wegenaanleg en 

-onderhoud
kaart/sticker

Luxemburg tijdgebonden vignet- 
systeem sinds 1995   

> 12 ton EURO 0 - EURO IV+, 3/4 assen - manueel/sticker

Nederland tijdgebonden vignet- 
systeem sinds 1995   

> 12 ton EURO 0 - EURO IV+, 3/4 assen - manueel/sticker

Polen
tijdgebonden systeem 
Sinds 2002  

> 3.5 ton(+ 
autosnelwegtol voor 
 alle motorvoertuigena 

gewicht, assen, emissies (EURO 0-
EURO II+)

autosnelwegen en nationale
wegen 

kaart 
wegengebruiker

Roemenië tijdgebonden vignet- 
systeem    

alle voertuigen assen, gewicht, emissieklasse fonds wegeninfrastruct. manueel/sticker

Slowakije tijdgebonden vignet- 
systeem   

alle voertuigen gewicht autosnelwegen manueel/sticker

Zweden tijdgebonden vignet- 
systeem sinds 1995   

> 12 ton EURO 0 - EURO IV+, 3/4 assen - manual/sticker

Cyprus geen - geen - -
Estland geen - geen - -
Finland geen - geen - -

Ierland geen - m.u.v 3 
autosnelwegen  

geen - alle voertuigen. 
op 3 tolpl. autosnelw. 

geen - voertuigklasse op 3 
tolplichtige autosnelwegen  

- -

Letland geen - geen - -
Malta geen - geen - -

V.Koninkrijk
geen - m.u.v 42 km 
autosnelweg   

geen - alle voertuigen 
op 42 km autosnelw.

geen - voertuigklasse op 42 km
autosnelwegen   

- -
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Tabel 3. 3 Differentiatiecriteria en heffingsniveaus in  de EU-lidstaten en Zwitserland in 2008 

 

Bron:  Bewerking van T&E-gegevens door TRT (T&E, 2007), HOP! Project (HOP!, 2007) en DATEC (ARE, 2008) 

2 assen 3 assen 4 of meer assen 2 assen 3 assen 4 of meer assen

Oostenrijk 0,158 0,2212 0,3318

EURO 0-II: 0,0805 EURO 0-II: 0,1295 EURO 0-II: 0,189

EURO III-IV: 0,0595 EURO III-IV: 0,1015 EURO III-IV: 0,147

EURO 0-II:0,155

EURO III-IV: 0,13

EURO V: 0,11

Frankrijk 0,15

Griekenland

Italië 0,071 0,092
0,144 

5 of meer assen: 0,170 

Portugal 0,127 0,162 0,182

Slovenië Hoogte > 1.3 m, > 3.5 
ton:  0,2 

Spanje 0,15

EURO 0: 2233

EURO I: 1933

EURO II: 1681

EURO III: 1461

EURO IV: 1329

Bulgarije 
EURO 0: 2233

EURO I: 1933

EURO II: 1681

EURO III: 1461

EURO IV: 1329

Hongarije 

Litouwen

EURO 0: 2233

EURO I: 1933

EURO II: 1681

EURO III: 1461

EURO IV: 1329

EURO 0: 2233

EURO I: 1933

EURO II: 1681

EURO III: 1461

EURO IV: 1329

Polen

Slowakije 
EURO 0: 2233

EURO I: 1933

EURO II: 1681

EURO III: 1461

EURO IV: 1329

Land
Km heffing (€/km behalve voor Zwitserland) Jaarlijks tarief (€ per jaar)

af
st

an
dg

eb
on

de
n 

sy
st

ee
m

Tsjechische R. 

Duitsland
EURO 0-II: 0,145 
EURO III-IV: 0,12 

EURO V: 0,10 
Zwitserland 

(€ per ton/km) 
EURO 0-II: 0,019

EURO III: 0,017

EURO IV-V: 0,014

af
st

an
dg

eb
on

de
n 

co
nc

es
si

es
 

0,21

gemiddeld niveau voor trucks: 0,0745

Hoogte < 1.3 m: 0,05 
Hoogte > 1.3 m, < 3.5 ton: 0,075

> 3.5 ton:  0,1375 

0,13 

T
ijd

ge
bo

nd
en

 sy
st

ee
m

België 

EURO 0: 1332 
EURO I: 1158 
EURO II: 1008 
EURO III: 876 

EURO IV: 797 
gemiddeld niveau voor trucks: 0,0079 

Denemarken 

EURO 0: 1332 
EURO I: 1158 
EURO II: 1008 
EURO III: 876 

EURO IV: 797 
 < 3.5 ton: 142;  3.5-7.5 ton: 407; 

7,5 ton-12 ton: 607;   > 12 ton: 730 

gemiddeld niveau voor trucks: 0,0045 

Luxemburg 

EURO 0: 1332 
EURO I: 1158 
EURO II: 1008 
EURO III: 876 

EURO IV: 797 

Nederland 

EURO 0: 1332 
EURO I: 1158 
EURO II: 1008 
EURO III: 876 

EURO IV: 797 
Gemiddeld niveau voor trucks: 0,3340 

Roemenië 

EURO 0: <3, 5 ton: 90, 3.5-7 ton: 240, 7-12 ton: 540, 
>12 ton, max 3 assen: 576, > 12 ton, min 4 assen: 930

EURO I:  <3, 5 ton: 78, 3.5-7 ton: 228, 7-12 ton: 480, 
>12 ton max 3 assen: 510, > 12 ton, min. 4 assen: 840

EURO II:  <3, 5 ton: 60, 3.5-7 ton: 210, 7-12 ton: 420, 
>12 ton max 3 assen: 450, > 12 ton, min 4 assen: 750

 < 3.5 ton: 32 ; < 12 ton: 386 ;  > 12 ton: 800 

Zweden 

EURO 0: 1332 
EURO I: 1158 
EURO II: 1008 
EURO III: 876 

EURO IV: 797 
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Tabel 3. 4 Voorbeelden van afstandgebonden heffingen in Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en Duitsland (in 
Euro voor een reis van 300 km) 

 

Bron:  Bewerking DATEC-gegevens door TRT (ARE, 2008) and T&E (T&E, 2007) 
NB:  In Zwitserland worden de heffingen gedifferentieerd naar het gewicht (totaalgewicht van het trekvoertuig en de 

aanhanger) en berekend in ton/km. In andere landen worden de heffingen gedifferentieerd naar het aantal assen en 
berekend per km 

A CH CZ DE A CH CZ DE A CH CZ DE A CH CZ DE

2 assen/ 
18 ton 47,4 102,6 24,2 47,4 91,8 17,9 47,4 75,6 17,9 47,4 75,6 17,9

3 assen/ 
24 ton 66,36 136,8 38,9 66,36 122,4 30,5 66,36 100,8 30,5 66,36 100,8 30,5

4 assen/ 
34 ton 193,8 173,4 142,8 142,8

4 assen/ 
38 ton 216,6 193,8 159,6 159,6

4 assen/ 
40 ton 228 204 168 168

Euro V

30

soort zware vrachtwagen 
 

assen/ 
ton 

Euro 0-I-
II 

Euro III Euro IV 

99,54 99,5 99,5 99,556,7 44,1 44,1 33

43,5 36 36 

46,5 39 39 44,1
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Deel II:  Effecten van de verschillende heffingssystemen 

4. Analyse van de detaileffecten van de uitgevoerde 
maatregelen  

4.1. Inleiding 
 
Dit hoofdstuk heeft voornamelijk tot doel te onderzoeken wat de hoofdkenmerken en (waar 
mogelijk) de effecten zijn van de afstandgebonden heffingssystemen voor zware vrachtwagens in 
vier Europese landen, te weten Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland en Zwitserland. Bij de effectanalyse 
van deze systemen, die uiteenlopende kenmerken hebben en een uiteenlopend aantal jaren bestaan, 
is bijzondere aandacht geschonken aan de volgende thema’s: modal split, vermindering van de 
voertuigkilometrage, omrijdend verkeer, samenstelling van het autopark (grootte van de voertuigen), 
vernieuwing van het autopark (Euro-emissienormen van voertuigen), optimalisatie van de 
laadfactor, gebruik van opbrengsten. De effectenanalyse wordt voorafgegaan door een korte 
beschrijving van de case studies, die zijn aangevuld met enkele implementatieaspecten en 
draagvlakkwesties (zie vak 5).  

 

Vak 5 Draagvlak voor ZVW-heffing  
 

Een effectief en eerlijk heffingssysteem voor zware vrachtwagens voldoet aan de volgende beginselen. 
Perspectief van de gebruikers 
- Gemakkelijk begrijpbaar voor gebruikers. 
- Comfortabel - dwingt voertuigen niet om te stoppen bij tolpoorten. 
- Vervoersopties - consumenten hebben echte reisopties ter beschikking (d.w.z. alternatieve 

vervoersmodaliteiten, reistijden, routes, bestemmingen). 
- Betalingsopties - gemakkelijk te gebruiken via meerdere betalingsopties (contanten, betaalkaart, kredietkaart) 
- Transparant - heffingen zijn duidelijk voor het begin van de reis. 
- Anoniem - privacy van gebruikers is verzekerd. 
Perspectief van de verkeersautoriteiten 
- Effect op het verkeer - dwingt voertuigen niet om te stoppen bij tolpoorten of het verkeer anderszins op te 
houden. 
- Efficiënt en eerlijk - heffingen weerspiegelen de echte gebruikskosten. 
- Effectief - veroorzaakt minder verkeerscongestie en andere vervoersproblemen door verandering van 

reisgedrag. 
- Flexibel - kan gemakkelijk inspelen op occasionele gebruikers en uiteenlopende voertuigtypen. 
- Betrouwbaar - het aantal incorrecte heffingen is minimaal. 
- Veilig en afdwingbaar - het aantal gevallen van fraude of niet-naleving is minimaal. 
- Kosteneffectief - investeringsrendement is positief. 
- Implementatie - minimale ontwrichting tijdens de ontwikkelingsfase. Kan worden uitgebreid naargelang de 

behoeften. 
Perspectief van de samenleving 
- Kosten/baten - positieve netto-baten (indien alle effecten in ogenschouw worden genomen). 
- Politiek draagvlak - billijk en waardevol in de ogen van het publiek. 
- Milieu - positief milieueffect. 
- Levenskwaliteit - de integratie van gezondheidsdoeleinden in de heffing voor de vervoerssector kan een 

kosteneffectieve wijze zijn om de volksgezondheid te verbeteren3  
- Geïntegreerd - hetzelfde heffingssysteem kan worden gebruikt voor de betaling van andere openbare diensten 

te betalen (parkeerplaatsen, openbaar vervoer, enzovoort)  
Bron:  TDM Encyclopedia - Victoria Transport Policy Institute 

                                                 
3     Besluiten over het vervoer hebben gevolgen voor de volksgezondheid omdat zij de volgende risico’s beïnvloeden: 
botsingen, verontreinigende emissies en fysieke fitheid. Deze drie gezondheidsrisico’s vertonen een stijgende tendens 
bij gebruik van motorfietsen. Heffing kan functioneren als een mitigatiestrategie, het gemotoriseerd vervoer doen 
afnemen en aldus de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid helpen verminderen (T. Litman, 2003).  
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Dit hoofdstuk bevat - voor bepaalde thema’s - een vergelijking met andere Europese landen waar tol 
wordt geheven op basis van andere heffingssystemen.  

Onderstaande cijfers en gegevens vloeien voort uit een deskanalyse van beleidsdocumenten, 
onderzoeksprojecten en wetenschappelijke literatuur. De meeste studies bevatten een grote 
hoeveelheid informatie over de technische aspecten van de heffingssystemen, maar gegevens over 
de effecten ervan zijn niet zo gemakkelijk te vinden. Dit is ook toe te schrijven aan het feit dat een 
aantal afstandgebonden heffingssystemen zeer recentelijk is ingevoerd en enkele van de 
waargenomen effecten (zoals de optimalisatie van de laadfactoren of de vernieuwing van het 
autopark) deel uitmaken van meer algemene tendensen in het wegvervoerssysteem.  

Het was vooral uitermate moeilijk om informatie te vinden over de effecten van concessies van 
autosnelwegen en vignetsystemen, wegens een gebrek aan studies en lange toepassingsperioden, 
waardoor het moeilijk is om deze effecten te onderscheiden van andere beleidsmaatregelen.  

4.2. Oostenrijk 
 

4.2.1. Algemene beschrijving 
Op 1 januari 2004 introduceerde de Oostenrijkse regering een tolheffing voor zware vrachtwagens, 
de zogenaamde LKW-Maut. Dit is een afstandgebonden tol die door alle personen- en 
vrachtvoertuigen van meer dan 3.5 ton betaald moet worden bij gebruik van de autosnelwegen en 
een aantal autowegen4. 

Op bepaalde Alpentrajecten worden, wegens de speciale milieukenmerken van de betrokken 
gebieden, tolbedragen geheven waaraan ‘opcenten’ zijn toegevoegd. Deze zogenaamde 
‘Sondermauten’ of ‘speciale tollen worden geheven op de autosnelwegen door de Brenner, de 
Tauern, de Pyhrn, de Karawanken en de Arlberg. Op de Brennerpas (de A13 autosnelweg) wordt 
ook een nachttarief toegepast voor voertuigen met vier assen of meer. Dit nachttarief is het dubbele 
van het dagtarief.  

De LKW-Maut moet de infrastructuurkosten dekken. Daarin zijn ook de schulden verrekend die de 
tot de staat behorende infrastructuuronderneming ASFINAG opliep wegens eerdere 
constructiewerkzaamheden. Deze kilometerheffing is gedifferentieerd naar het aantal assen, het 
soort weg (speciale tollen in berggebieden) en de tijd (dag- en nachttarief op de autosnelweg door de 
Brenner). Er is geen differentiatie naar emissieklassen (deze treedt in werking in 2010). Het 
gemiddelde tolniveau voor een 40-tons voertuig is op 1 juli 2007 met de goedkeuring van de 
Europese Commissie verhoogd met 0,042 €/km (van 0,227 tot 0,269 €/km). Het tolniveau per 
voertuigcategorie wordt weergegeven in tabel 4. Recentelijk heeft het Oostenrijks ministerie van 
Vervoer aangekondigd dat met ingang van 1 mei de LKW-Maut verhoogd wordt met 2,2% om 
rekening te kunnen houden met de inflatie. ASFINAG heeft berekend dat de tolverhoging 21,1 
miljoen € zal opbrengen.  

                                                 
4  Voor de toekomstige uitbreiding van de LKW-Maut tot de rest van het wegennet zie tabel 5.1 
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Vak 6 Het Ecopunten-systeem 

In 1994 werd een vergunningensysteem met ecopunten ingevoerd, als onderdeel van de transitovereenkomst tussen 
Oostenrijk en de EU (Protocol nr. 9 van de toetredingsakte van de Republiek Oostenrijk, 1994). Het hoofddoel was de 
NOx-emissies van het transitvervoer door Oostenrijk in de periode 1991-2003 te verminderen met 60%, en het aantal 
transitritten te beperken tot 8% boven het aantal van 1991. Vrachtwagens van meer dan 7,5 ton die door Oostenrijk 
rijden, moeten een ecokaart hebben. Dit is een standaardformulier waarop een aantal ecopunten is geplakt, waaruit 
blijkt dat voorafbetaling heeft plaatsgevonden. De waarde van de NOx-emissies wordt vastgesteld aan de hand van het 
aantal verdeelde ecopunten, en het aantal ecopunten is afhankelijk van de verontreinigingsklasse van het gebruikte 
voertuig (vrachtwagens die meer NOx uitstoten moeten meer ecopunten hebben om door Oostenrijk te rijden). In 2004 
werd het ecopunten-systeem verlengd tot 2006, en in 2007 werd het systeem stopgezet. Een deel van de opbrengst van 
de ecopunten is gebruikt voor de financiering van de spoorwegtunnel door de Brenner.  

 

4.2.2. Technologie, handhavings- en implementatiekosten 

De LKW-Maut is gebaseerd op een microgolftechnologie (DSRC) met een elektronische kastje (Go-
Box) in het voertuig en een elektronische baken boven de autosnelwegen. Alle voertuigen moeten 
met dit kastje (on-board unit: OBU) uitgerust zijn. Dit is een zogenaamd open systeem, dat het 
tegenovergestelde is van een gesloten systeem waarbij bakens zijn geplaatst bij de op- en afritten 
van de autosnelweg.  

Overheidsinspecteurs moeten toezien op de correcte betaling van de tolheffingen. Met 
tolhandhaving belaste ambtenaren zijn bevoegd om aan de hand van duidelijk zichtbare en hoorbare 
signalen chauffeurs tot stoppen te manen en te controleren of de tolsticker op de ruit zit. Bovendien 
mogen de met de tolhandhaving belaste ambtenaren het verkeer omleiden naar tolinspectiezones, die 
momenteel gelegen zijn in bepaalde specifieke gebieden. Voor de handhaving maken de autoriteiten 
gebruik van ongeveer 100, met automatische kentekenherkenning (ANPR - Automatic Number Plate 
Recognition) uitgeruste elektronische bakens en ongeveer 30 mobiele eenheden. 

De exploitatiekosten van het systeem bedragen ongeveer 4% van de opbrengsten, terwijl de totale 
handhavingskosten ongeveer 12% daarvan uitmaken.  

Tabel 4. 1 Implementatiekosten (€) 

 Totale implementatie kosten (€) 
Investeringen  250 – 370 miljoen
Investeringen per gebruiker 417 – 617 
Jaarlijkse exploitatiekosten 35 miljoen
Jaarlijkse exploitatiekosten per gebruiker 58

Bron:  CE Delft, 2005; Oehry, 2006. Ministerie van Vervoer et al, 2005 

4.2.3. Draagvlak 

De houding van het publiek ten aanzien van het Oostenrijks LKW-Maut-systeem is redelijk positief. 
Ofschoon bij de invoering ervan de Oostenrijkse Kamer van Koophandel zich krachtig verzette 
tegen de mogelijkheid van een tweeledig systeem (manuele en elektronische controle), bleek tijdens 
een onderzoek dat 94% van de gebruikers van de ZVW-tol en het vignet voor lichte vrachtwagens 
voldaan of zeer voldaan was over het tolheffingssysteem (ASFINAG, 2005).  

Liechti en Renshaw (T&E, 2006) wijzen op de volgende ervaringen: 

 de LKW-Maut werd met succes geïmplementeerd, ondanks het sterke verzet bij de invoering 
ervan; 

 er nu voor het systeem een breed draagvlak onder de gebruikers ervan; 
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▪ het systeem is gebaseerd op een welbekende en eenvoudige technologie, waardoor het 
betrouwbaar is (99,9% correcte transacties); 

▪ De technologie is eveneens eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen voor de gebruikers en brengt 
slecht geringe installatiekosten met zich mee (5€ voor een kastje (Go-Box), vrij te installeren in 
het voertuig).  

4.2.4. Effectenanalyse  

De moeilijkheid om een deel van de effecten op te sporen houdt verband met het feit dat, tenminste 
wat het transitverkeer betreft (dat een belangrijke rol speelt in dit land), het ecopunten-systeem 
reeds in werking was voordat de LKW-Maut werd ingevoerd. Daarom betekende het nieuwe 
systeem ook geen aanzienlijke verandering voor de vrachtvervoersmarkt.  

 Modal split. Er is geen bewijs dat de heffingssystemen voor het vervoer aanzienlijke 
veranderingen teweeg hebben gebracht in de modal split (East West TC, 2007). Oostenrijk 
verwacht echter dat het vrachtvervoer in de komende jaren met nog eens 70% zal toenemen, 
en geschat wordt dat het transitverkeer een derde zal zijn van heel het zwaar verkeer in 
Oostenrijk (T&E, 2007)5. Deze prognoses maken het noodzakelijk een beleid te voeren voor 
een evenwichtigere modale verdeling, die nu geheel in het voordeel is van het wegvervoer. 
Inderdaad gaat 77% van het Alpenvervoer in Oostenrijk over de weg en gaat de rest over het 
spoor (DATEC, 2005).  

 Vermindering van de voertuigkilometrage. Sinds de verhoging van het tolniveau in 2007 is de 
voertuigkilometrage in het wegvrachtvervoer licht gestegen op de Noord-Zuid routes en 
dramatisch gestegen op de Oost-West routes (meer dan 10% in één jaar, volgens ICCR 
International, 2008). De belangrijkste verklaring hiervoor lijkt verband te houden niet alleen 
met de overgang naar een markteconomie in de landen van Midden en Oost-Europa (LMOE), 
maar ook met het obsoleet spoorwegsysteem, waardoor het Europees Oost-West wegvervoer 
is toegenomen, en de invoering van wegentol in Tsjechië waardoor het verkeer uitwijkt naar 
het Oostenrijks wegennet. 

 Omrijdend verkeer. Verkeer dat omrijdt door uit te wijken van tolplichtige naar tolvrije wegen 
is een belangrijk verschijnsel, daar sterker verkeer op secundaire wegen leidt tot hogere 
onderhoudskosten en tot overlast voor de lokale bewoners. Gedurende het tweede en derde 
kwartaal van 2004 werd sterker verkeer waargenomen op wegen nabij tolwegen, ofschoon de 
verschillen sterk variëren naargelang de regio. Gemiddeld week 2,8% van alle vrachtwagens 
die autosnelwegen en autowegen gebruiken, uit naar andere wegen. De gevolgen hiervan 
lopen sterk uiteen en zijn afhankelijk van de weg. Op sommige wegen is het 
vrachtwagenverkeer zelfs met 100% toegenomen! Omrijden vond alleen plaats waar 
alternatieve wegen met een hoge capaciteit voorhanden waren. Toen het verschijnsel van het 
omrijdend verkeer in mei 2004 een toppunt bereikte, besloot een aantal regio’s om 
vrachtvervoer op een aantal tolvrije wegen te verbieden. Na september 2004 heeft het aantal 
vrachtwagens dat uitweek van autosnelwegen en autowegen naar tolvrije wegen zich 
gestabiliseerd. Volgens de ASFINAG (ASFINAG, 2004) week in 2004 naar schatting 2,3% 
van het totale wegvrachtvervoer op autosnelwegen en autowegen uit naar tolvrije wegen. Dit 
gegeven werd in 2004 bevestigd door Nagel (Kummer en Nagel, 2005), die had waargenomen 
dat het zwaar vrachtvervoer op bepaalde delen van het secundaire wegennet met 2 à 3% was 
toegenomen.  

                                                 
5  De groei van het wegverkeer in de afgelopen jaren kan ook worden toegeschreven aan het feit dat het verkeer om 

Zwitserland heen rijdt, wegens de Zwitserse ZVW-limiet en het hogere tariefniveau in Zwitserland. Voor meer 
details zie paragraaf 4.5.4 over omrijdend verkeer.  
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 Samenstelling van het autopark. Er zijn geen gegevens over de effecten op de samenstelling 
van het Oostenrijkse autopark. In juni 2008 zal een studie beschikbaar komen naar de 
Oostenrijkse verkeersprognoses voor 2025. Daarin zal informatie over dit thema staan. 

 Vernieuwing van het autopark. De heffing wordt enkel gedifferentieerd naar het aantal assen. 
Sterker verontreinigende vrachtwagens hoeven geen hogere tolbedragen te betalen en aldus 
zijn er geen stimulansen om schonere voertuigen te gebruiken. Evenals de andere EU-lidstaten 
zal echter ook Oostenrijk vanaf 2010 de heffingen moeten differentiëren naar emissieklasse of 
naar PM10- of NOx-emissie. 

 Optimalisatie van de laadfactor. Uit statistieken over het Alpenverkeer blijkt dat in de periode 
1994-2004 het aantal lege vrachtwagens dat de Alpen overstak terugliep van 25% tot 16%. Dit 
is voornamelijk te danken aan het ecopuntensysteem en gedeeltelijk aan de Oostenrijkse LKW-
Maut (East West TC, 2007)6. 

 Gebruik van de opbrengsten. In 2005 bedroegen de tolopbrengsten € 775 miljoen (REVENUE, 
2005). Met de tolverhoging sinds 2007 zullen de opbrengsten naar verwachting met € 115 
miljoen stijgen. Het is belangrijk voor ogen te houden dat de tol voor zware vrachtwagens tot 
doel heeft de kosten volledig terug te verdienen, en deze is dan ook zo berekend dat de aanleg-, 
exploitatie- en onderhoudskosten van de wegen worden gedekt. Heel de opbrengst van de door 
de staatsonderneming voor de wegeninfrastructuur ASFINAG geheven tol - vignet, federale 
vrachtwagentol en speciale tolgelden - is bestemd voor de aanleg en het onderhoud van wegen. 
58% van de opbrengst uit de vrachtwagenheffingen wordt gebruikt voor de bouw van tunnels 
(OESO, 2007). De projecten die deel uitmaken van het investeringsprogramma, werden samen 
met de deelstaten en de belangrijkste openbare vervoersondernemingen opgesteld. 

 

4.3. Tsjechië 

4.3.1. Algemene beschrijving  

In Tsjechië is sinds 1995 voor het gebruik van autosnelwegen en autowegen een tijdgebonden 
vignet verplicht voor motorvoertuigen met minstens vier wielen of voor voertuigen met aanhangers. 
Met ingang van 1 januari 2007 is op de 970 kilometer lange, door de staat beheerde autosnelwegen 
en vierbaanswegen het afstandgebonden tolsysteem vervangen door een tijdgebonden 
gebruiksheffing voor zware voertuigen. Het vignetsysteem is echter nog steeds van toepassing op 
voertuigen van minder dan 12 ton.  

De nieuwe tol betreft 60 000 à 65 000 binnenlandse en 30 000 à 35 000 buitenlandse voertuigen van 
meer dan 12 ton (T&E, 2007), en daaruit blijkt dat Tsjechië een steeds grotere rol speelt als 
transitland voor ZVW’s. Volgens het ministerie van Vervoer is 20 à 30% van alle vrachtwagens van 
meer dan 12 ton slechts op doorreis door het land.  

De heffing wordt gedifferentieerd naar het aantal assen en de Euro-emissieklassen. Voor 
autosnelwegen en vierbaanswegen bedraagt de gemiddelde tol voor 40-tons voertuigen CZK 
4,05/km (€ 0.14). Als de tol in 2008 wordt uitgebreid tot de zogenoemde eersteklaswegen 
(autowegen) zal het gemiddeld niveau CZK 1,90/km (€ 0.07)7 bedragen (T&E, 2007). 

 

                                                 
6      Meer recente gegevens over de optimalisatie van de laadfactor in relatie tot de inwerkingtreding van de LKW-Maut  
zijn niet beschikbaar.  
7       Bron: Tsjechisch ministerie van Vervoer, juni 2007 



Heffingssystemen voor het goederenvervoer over de weg 

PE 408.929 24

4.3.2. Technologie, handhavings- en implementatiekosten 

Op een soortgelijke wijze als in het geval van Oostenrijk wordt ook in het Tsjechische systeem 
gebruik gemaakt van elektronische bakens boven de belangrijkste snelwegen. Ook hier is het 
systeem gebaseerd op de microgolftechnologie (DSRC). Deze technologie vereist enkel dat een 
eenvoudig ‘kastje’ (OBU: on-board unit) in het voertuig wordt geïnstalleerd en elektronische 
bakens boven de autosnelwegen worden gehangen. Er zijn momenteel ongeveer 190 000 OBU’s 
actief: 73 000 behoren toe aan Tsjechische expediteurs en 117 000 aan buitenlandse expediteurs, 
onder wie Polen en Slowaken een toppositie innemen8.  

4.3.3. Draagvlak 

Evenals in alle andere pas toegetreden landen is ook in Tsjechië de invoering van heffingen op 
autosnelwegen op grote weerstand gestuit. Deze is toe te schrijven aan een combinatie van factoren:  

 de toepassing van heffingen in het wegverkeer is een vrij nieuw concept; 

 het publiek heeft een lager inkomensniveau dan in de EU 15; 

 de kosten van gemotoriseerde mobiliteit (brandstof, verzekering, registratie, onderhoud) 
worden over het algemeen reeds als hoog genoeg ondervonden in relatie tot het huidig BBP 
per hoofd. 

Gebruikers hebben vaak de indruk dat zij ‘dubbel belast’ worden als wegheffingen worden 
toegevoegd aan de reeds bestaande belasting. Dit toch al beperkt draagvlak wordt verder nog 
bedreigd door het feit dat, zoals blijkt uit indicatoren voor de dienstverleningskwaliteit, het concept 
‘waarde voor je geld’ heel laag scoort.  

4.3.4. Effectenanalyse  

Wegens de recente invoering van het beleid was het bij de meeste van de navolgende thema's soms 
moeilijk om effectgegevens te verzamelen.  

 Modal split. Het is waarschijnlijk voorbarig om te spreken van een significante modale 
verschuiving ten gevolge van het nieuwe heffingssysteem voor het wegverkeer.  

 Vermindering van de voertuigkilometrage. De invoering van tolheffingen heeft niet geleid tot 
een vermindering van de voertuigkilometrage in het land. Integendeel, de verkeerstromen 
nemen gestaag toe ten gevolge van transitverkeer (20 à 30% van de voertuigen van meer dan 
12 ton volgens het ministerie van Vervoer, en 10% van de voertuigen van meer dan 3,5 ton 
volgens T&E, 2007), zoals het geval is in heel de LMOE-regio9.  

 Omrijdend verkeer. Om te voorkomen dat voertuigen uitwijken naar onderliggende wegen is 
de Tsjechische regering van plan om het tolsysteem in 2008 uit te breiden tot een groter aantal 
autowegen en later tot heel het wegennet. Er zijn plannen om tol te heffen op zogenaamde 
eersteklas-, tweedeklas- en derdeklaswegen, waarbij met ingang van 2009 ook 
gedifferentieerd zal worden naar emissieklassen en naar het aantal assen. De regio’s zijn erop 
gebrand om ook kleinere wegen op te nemen in het systeem, want dan kunnen ze een eind 
maken aan tolontwijking als zware voertuigen andere wegen gebruiken dan autosnelwegen 
(T&E, 2007).  

 Samenstelling van het autopark. Er zijn geen gegevens gevonden over de effecten op de 
grootte van de voertuigen in het nationaal autopark. 

                                                 
8      Bron: Tsjechisch ministerie van Vervoer, juni 2007. 
9       Midden- en Oost-Europese landen: Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Slovenië.  
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 Vernieuwing van het autopark. Zware vrachtwagens van de Euro-emissieklassen 0 – 2 betalen 
momenteel op autosnelwegen en vierbaanswegen gemiddeld 30% meer dan de schonere 
Euroklassen 3 - 4. Dit is een relevante factor in een land als Tsjechië, waar een groot deel van 
het autopark bestaat uit oudere auto’s10. 

 Optimalisatie van de laadfactor.  Er zijn geen gegevens gevonden. 

 Gebruik van de opbrengsten. Het hoofddoel van de invoering van de heffing op zware 
voertuigen was het bijeenbrengen van financiële middelen voor de voltooiing van het 
autosnelwegennet. De opbrengsten uit de heffing zullen in 2007 naar gepland CZK 5 miljard 
(€175 miljoen) bedragen. Ter vergelijking: de couponinkomsten bedroegen in 2005 CZK 2,2 
miljard. De hele opbrengst uit de autosnelweg- en autowegheffingen gaat naar het staatsfonds 
voor infrastructuur, dat eveneens de opbrengst uit de vignetten voor lichtere voertuigen 
ontvangt. De opbrengst uit tolheffingen op minder belangrijke wegen zal, naar gepland, 
gebruikt worden door de regio’s voor de kwaliteitsverbetering van het wegennet. 

4.4. Duitsland 

4.4.1. Algemene beschrijving  

Duitsland besloot na ongeveer 30 jaar discussiëren om op autosnelwegen een tolheffingssysteem 
voor ZVW’s in te voeren. In 2003 werd met een door het Duits parlement in 2002 aangenomen wet 
het tijdgebonden vignet vervangen door een afstandgebonden tol, de zogenaamde LKW-Maut. Het 
nieuwe tolsysteem had volgens plan in augustus 2003 in werking moeten treden, maar wegens zeer 
ernstige technische moeilijkheden kon het systeem pas in januari 2005 van start gaan.  

Met de invoering van de afstandgebonden gebruiksheffing worden strategische doeleinden 
nagestreefd: een striktere toepassing van het beginsel ‘de gebruiker betaalt’, een efficiënter gebruik 
van de vervoerscapaciteiten, het bijeenbrengen van aanvullende middelen voor de financiering van 
de vervoersinfrastructuur en een hoger milieubeschermingsniveau dankzij toldifferentiatie naar 
emissies. Het tarief wordt berekend op basis van de infrastructuurkosten en gedifferentieerd naar het 
aantal assen en de emissieklassen, die onderworpen zijn aan een tijdgerelateerde wijziging, zoals 
wordt aangetoond in onderstaande tabel.  

Tabel 4. 2  Tijdgerelateerde wijziging van de emissieklassen 

Emissieklasse  Tot 30 september 2006 01 okt. 2006 – 2009 Vanaf 01 okt. 2009 

A EURO -4, -5, MGV (Milieuvriendelijker 
gemaakt voertuig) 

EURO -5, MGV MGV 

B EURO -2, -3 EURO -3, -4 EURO -5 
C EURO -0, -1 EURO -0, -1, -2 EURO -0, -1, -2, -3 

Bron: MautHV 

De tol geldt momenteel op autosnelwegen voor voertuigen van meer dan 12 ton en met ingang van 
januari 2007 ook op drie bondswegen. Het gemiddeld tolniveau werd in september 2007 verhoogd 
van € 0,124 tot € 0,135 per kilometer voor 40-tons voertuigen. Deze verhoging was gerechtvaardigd 
omdat het noodzakelijk was compensatie te vinden voor het opbrengstenverlies ten gevolge van de 
vermindering van het motorrijtuigenbelastingtarief voor zware vrachtwagens tot het toegestaan 
minimumtarief in de EU en ten gevolge van de activering van financiële prikkels voor de aankoop 
van voertuigen met lagere emissies.  

                                                 
10    De Eurovignet-richtlijn biedt aanvullend de mogelijkheid om de tolheffing te variëren met 100% tussen de hoogste 
en laagste emissieklassen. Er kan een sterkere differentiatie naar milieukenmerken worden toegepast om vernieuwing 
van het autopark te stimuleren en schonere voertuigen te bevorderen (T&E, 2007).  
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4.4.2. Technologie, handhavings- en implementatiekosten 

Het Duitse systeem is technisch gezien het hoogst ontwikkeld in Europa. Het is gebaseerd op de 
GPS/GSM-technologie. Het satellietnavigatiesysteem (GPS) lokaliseert het voertuig via een 
ingebouwd ‘kastje’ (OBU: on-board unit). Dat wil zeggen, het controleert of het voertuig zich op 
een tolplichtige autosnelweg bevindt of op een andere weg. Een mobiel telefoonnetwerk (GSM) 
geeft dan aan het centraal kantoor de verschuldigde bedragen door en het centraal kantoor brengt 
deze bedragen aan de gebruikers in rekening.  

Alle autosnelwegen zijn opgesplitst in logische segmenten. De OBU’s slaan de geografische 
coördinaten van deze segmenten op. Dan wordt met het GPS-systeem nagegaan welke segmenten 
door het voertuig zijn afgelegd, waarbij de digitale tachograaf als back-up dient. Bij het verlaten 
van het autosnelwegennet geeft de OBU de details van de afgelegde autosnelwegsegmenten via een 
gecodeerde mobiele GSM-verbinding door aan de tolexploitant.  

Gebruikers kunnen kiezen uit diverse betalingsmethoden: een tankkaart met een creditrekening, het 
zogenaamde LogPay-plan voor gebruikers die deelnemen aan het automatisch inlogsysteem en 
tankkaarten gebruiken, een creditkaart, een EC kaart en betaling in contanten voor niet-
geregistreerde gebruikers. Het gebruik van een tankkaart en de deelneming aan het LogPay-plan 
hebben het voordeel dat eens per maand wordt betaald, hetgeen betekent dat de betaling gemiddeld 
pas twee weken na de gemaakte reis plaatsvindt.   

Het Bondsbureau voor het goederenvervoer (BAG: Bundesamt für Güterverkehr) ziet toe op de 
tolheffing voor zware vrachtwagens, terwijl een particulier consortium (Toll Collect) het systeem 
bouwt en exploiteert. Het BAG is ook verantwoordelijk voor tolhandhaving en beboeting bij 
overtredingen, waarvoor het een microgolftechnologie (DSRC) gebruikt. 90% van de tol kan 
elektronisch worden berekend en in rekening gebracht, dankzij de steeds grotere inzet van OBU’s 
(75% in 2005). Daardoor dalen de exploitatiekosten van het systeem en zullen toekomstige plannen 
voor verdere toldifferentiatie gemakkelijker uitvoerbaar zijn. 

Tabel 4. 3 Implementatiekosten (€) 

 Totale implementatiekosten (€) 
Investeringen  700 – 1200 miljoen
Investeringen per gebruiker 500 – 1000 
Jaarlijkse exploitatiekosten 550 - 610 miljoen
Jaarlijkse exploitatiekosten per gebruiker 393 - 508

Bron:  CE Delft, 2005; Oehry, 2006. Ministerie van Vervoer et al, 2005 

4.4.3. Draagvlak 

Wat de tol betreft, zijn er twee stromingen in de publieke opinie. Enerzijds is ten gevolge van de 
hoge ZVW-dichtheid op de Duitse autosnelwegen het draagvlak voor de ZVW-tol onder 
particuliere gebruikers redelijk groot, maar anderzijds vrezen particuliere consumenten de negatieve 
gevolgen voor het algemene prijsniveau.  

Volgens het Duits bondsbureau voor het goederenvervoer is het systeem nu aanvaard door de 
industrie (enkele verwachte startproblemen daar gelaten). Het meest overtuigende bewijs is wel dat 
het aantal OBU’s voortdurend stijgt. Zes maanden na de invoering van de tolheffing bedroeg het 
aantal geïnstalleerde OBU’s ongeveer 450 000. In april 2006 was dit aantal gestegen tot boven de 
500 000 en sindsdien is het gestaag toegenomen. Omdat de tolopbrengst wordt besteed aan de 
verbetering van de vervoersinfrastructuur (met name de wegeninfrastructuur) heeft het draagvlak 
voor het heffingssysteem zich nog verder kunnen versterken.  
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4.4.4. Effectenanalyse  

Het BAG (Duits Bondskantoor voor het goederenvervoer) is verantwoordelijk voor marktobservatie. 
Tot dat doel verricht het jaarlijks onder de vertegenwoordigers van de vervoerssector een onderzoek 
naar de effecten van het Duitse tolsysteem. 

Het is belangrijk erop te wijzen dat de effecten met betrekking tot onderstaande thema’s voor een 
groot deel algemeen van aard zijn en veroorzaakt zijn door het bestaan van een tolheffing en niet 
zozeer door de differentiatie van de tol naar assen en emissieklassen. Deze differentiatie is ook niet 
groot genoeg om een significant effect te kunnen sorteren (DIFFERENT, 2007). 

Modal split 

Een van de hoofddoelstellingen van de Duitse LKW-Maut was een modale verschuiving naar de 
spoorwegen te bewerkstelligen. In de eerste maanden na de invoering van deze tol beweerde het 
ministerie van Vervoer dat er inderdaad sprake was van een aanzienlijke verschuiving van de weg 
naar het spoor. Dit werd toen echter ontkend door het BAG, daar uit de resultaten van zijn 
onderzoeken bleek dat er geen aanzienlijke modale verschuiving had plaatsgevonden. Ofschoon er 
sinds de invoering van de tol geen rechtstreekse elasticiteitsraming is gemaakt, wordt met diverse 
studies bevestigd dat de vraag zeer onelastisch is, dat wil zeggen dat er veel hogere tolgelden nodig 
zijn om het verkeer naar het spoor te kunnen verschuiven11. 

In het BAG-industrieonderzoek 2005 (BAG, 2005) komen ramingen voor met betrekking tot de 
modale verschuiving als gevolg van de invoering van het heffingssysteem.  

 3.1% van de bij het onderzoek betrokken ondernemingen antwoordde dat zij meer dan in het 
verleden gebruik hebben gemaakt van de spoorwegen; dit geldt voornamelijk voor de grotere 
ondernemingen; 

 76.4% zei niets te hebben veranderd; 

 19.3% zei het wegvervoer te hebben geconsolideerd, wat neerkomt op een sterker gebruik.  

Andere minder belangrijke waargenomen veranderingen zijn een sterker gebruik van de 
binnenwateren (+0,6%) en een toename van het luchtvervoer (+0,6%).  

Eerderde studies bevatten eveneens ramingen met betrekking tot de modale verschuiving. Daarin 
was sprake van een vermindering van het over de weg vervoerd volume met 1,4% en een verhoging 
van het met het spoor vervoerd volume met 4,4% (Gernot, 2006). Weer andere studies maken 
gewag van beperktere effecten. 

Uit de gegevens met betrekking tot de vrachtvervoersmarkt in Duitsland blijkt dat het wegvervoer 
in de periode 2003-2005 met 9% groeide, terwijl het spoorwegvervoer met 17% toenam (East West 
TC, 2007). 

De meest recente gegevens over de ontwikkeling van de modale verschuiving in het vrachtvervoer 
hebben betrekking op de jaren 2006 en 2007. Daarin zijn ook buitenlandse vrachtwagens 
opgenomen. In de periode 2006-2007 is zowel het aandeel van het wegvrachtvervoer als het aandeel 
van het spoorvrachtvervoer gestegen. In 2007 liep het aandeel van het wegvervoer op tot 71,92% 
(+27,25 miljoen ton/km ten opzichte van 2006) en dat van het spoorwegvervoer tot 17,95% (+7,61 
miljoen ton/km ten opzichte van 2006). Het BAG gaat ervan uit dat, als er tijdens de laatste zes 
                                                 
11  Rothengatter en Doll (2001) hebben een raming hiervoor gemaakt: een gemiddelde heffing van 20 cent per 

kilometer en een extra heffing van 5 cent per kilometer voor voertuigen van meer dan 18 ton zou een modale 
verschuiving bewerkstellingen van 3%. Op basis van een verder scenario hebben zij berekend dat modale 
verschuivingen van 15% overeenkomen met een heffingsniveau van € 1,05 per kilometer gecombineerd met een 
heffing van 69 cent per kilometer voor kleinere voertuigen.  
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maanden van 2007 geen staking was geweest van de treinbestuurders, het aandeel van het spoor 
hoger was geweest.  

Ook de toename van het intermodaal vervoer kan worden gezien als een gevolg van de tolinvoering. 
Zo werd in 2005 (BAG, 2005), spoedig na de invoering van de LKW-Maut, vastgesteld - en in 2007 
bevestigd tijdens de laatste marktevaluatie van de BAG (BAG, 2007) - dat het intermodaal vervoer 
in de periode 2006-2007 met 13% toenam ten gevolge van het duurder deur-tot-deur wegvervoer 
(met name wegens de stijgende brandstofprijzen).  

Vermindering van de voertuigkilometrage 

Een van de door het BAG waargenomen effecten van de invoering van het tolsysteem was de 
verandering van de kilometrage overeenkomstig de emissienorm. Uit onderstaande tabel blijkt 
duidelijk dat meer dan 95% van de kilometrage vrachtwagens betrof van Euro-emissieklasse 2 of 
hoger. De trend op lange termijn in de richting van milieuvriendelijke vrachtwagens heeft zich sinds 
de invoering van de tol versterkt. Gedurende de eerste helft van 2006 liep het aandeel van de 
vrachtwagens van Euroklasse 3 of hoger aan het binnenlands verkeer op tot 74,4%. Een van de 
redenen daarvoor lijkt de wijziging te zijn van de differentiatie naar emissieklassen, die op 1 
oktober 2006 van kracht werd. Hoogstwaarschijnlijk zijn er echter ook nog andere redenen. Zo lijdt 
het geen twijfel dat het natuurlijk vervangingsproces, waarbij oudere voertuigen worden vervangen 
door nieuwe voertuigen met een betere technologie, een beslissende rol speelt bij de vermindering 
van het aantal voertuigen van Euroklasse 2.  

Ook de inzet van voertuigen van Euro-emissieklasse 5 is sterk gestegen, en naar verwacht zal deze 
trend zich voortzetten en versterken. De belangrijkste reden hiervoor is, naast de sinds 1 oktober 
2006 van kracht zijnde nieuwe emissieklassen, het voornemen van de Bondsregering om 
milieuvriendelijke voertuigen te subsidiëren en de heffingen sterker te spreiden op basis van de 
emissieklassen. Inderdaad is gebleken dat vervoerders bij het nemen van investeringsbesluiten voor 
nieuwe vrachtwagens eerder bereid zijn om nieuwe vrachtwagens van Euroklasse 5 te kopen dan 
nieuwe vrachtwagens van de Euroklasse 4 of 3.  

Tabel 4. 4 Aandeel kilometrage voor elke emissieklasse 

kilometrage Emissieklasse 

januari – juni 2005 % juli - december 2005 % januari - juni 2006 
% 

Euro 4 0.9 1.5 2.5

Euro 5 0.2 1.3 3.9A 
MGV 0.0 0.0 0.0

Euro 2 32.8 28.1 23.2
B Euro 3 62.4 65.9 68.0

C Euro 1, Euro 0, etc 3.7 3.1 2.4

Totaal 100.0 100.0 100.0

Bron:  DIFFERENT, 2007 
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Omrijdend verkeer 
In Duitsland is veel te doen om verkeer dat de snelweg mijdt om heffingen te ontlopen. Het 
Bundesamt für Güterverkehr (Federale Dienst voor Goederenverkeer) meldt op basis van een 
onderzoek dat er naar verwachting geen noemenswaardig tolvermijdingseffect zal optreden. Toch 
klagen veel gemeenten over een toename van de verkeersintensiteit op secundaire wegen.  

De federale overheid heeft de deelstaten gevraagd wegen aan te wijzen waar een grote toename van 
interregionaal vrachtverkeer is waargenomen. Ondanks het grote publieke debat zijn slechts 20 
routes aangewezen, waarvan er sinds januari 2007 slechts drie in het netwerk voor tolheffing zijn 
opgenomen: de B75 die de snelwegen A261 en A253 (Hamburg) met elkaar verbindt, de B4 ten 
noorden van de A23 (Sleeswijk-Holstein) en de B9 tussen de Duits-Franse grens en de A65 
(Rijnland-Palts). Bovendien mogen gemeenten administratieve maatregelen zoals omleidingen of 
maximumsnelheden instellen. 

Niet overal in Duitsland is vastgesteld dat verkeersstromen veroorzaakt worden door de LKW-Maut 
(tolheffing voor vrachtwagens): uit onderzoek blijkt dat deze alleen eenduidig aan de tolheffing zijn 
toe te schrijven bij goed aangelegde N-wegen die parallel lopen aan de snelweg, niet veel vertraging 
opleveren of soms zelfs de geografische afstand verkleinen. 

In het tweede kwartaal van 2005 nam de gemiddelde verkeersintensiteit op secundaire wegen met 
7,6% toe ten opzichte van 2004; het grootste deel van deze toename was toe te schrijven aan de 
LKW-Maut (6,6%) (East West TC, 2007). 

Ook in 2006 meldde het Duitse Ministerie van Milieubeheer een gemiddelde verkeerstoename op 
secundaire wegen van 7,6% (circa 57 vrachtwagens per dag), waarvan 6,6% (49 vrachtwagens per 
dag) werd veroorzaakt aan de tolheffing (DIFFERENT, 2007). 

Ten westen van Bremen richting de grens met Nederland, ten zuidoosten van Hamburg en langs de 
Duits-Franse grens, met name in de Elzas, waar aan beide kanten van de Rijn – die de grens vormt - 
snelwegen lopen, is vastgesteld dat vrachtverkeer alternatieve routes gebruikt. Door een wijziging 
van de Franse vervoerswet kan de regio Elzas gedurende een proefperiode van vijf jaar een heffing 
van 0,1-0,15 €/km invoeren voor delen van de snelweg waar nog geen tol wordt geheven voor 
voertuigen van meer dan 12 ton (East West TC, 2007). Ook zijn vervoerders uit oostelijke 
buurlanden vaak bereid verder om te rijden om de tolheffing te vermijden. 
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Afb. 4. 1 Gebruik van sluiproutes over N-wegen na de invoering van de LKW-Maut 

 
Bron:  IWW, 2005 

 
Traffic Deviations per Day = Omrijdend verkeer per dag 
Over 500 Trucks = Meer dan 500 vrachtwagens 
250 – 500 Trucks = 250 – 500 vrachtwagens 
150 – 250 Trucks = 150 – 250 vrachtwagens 
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50 – 150 Trucks = 50 – 150 vrachtwagens 
less than 50 Trucks = Minder dan 50 vrachtwagens 
Motorway network = Snelwegennet 
Secondary network = Secundair wegennet 

Samenstelling van het wagenpark 

De invoering van de tolheffing heeft duidelijk geleid tot een snelle toename van het aantal nieuwe 
geregistreerde vrachtwagens van 10 tot 12 ton (zie onderstaande afbeelding). Deze trend 
stabiliseerde zich op een hoog peil in de eerste helft van 2006 vergeleken bij dezelfde periode in 
2005, met een minimale afname van het aantal nieuwe registraties van vrachtwagens tussen 10 en 
12 ton van ongeveer 1,3%. De onderzochte bedrijven gaven als belangrijkste reden hiervoor aan 
(BAG) dat zij de extra kosten van de tolheffing niet konden doorberekenen aan hun klanten. Dit 
effect werd vooral waargenomen in het vervoer over kortere afstanden. Met deze wetenschap in het 
achterhoofd vragen veel politici, deskundigen en belangengroepen om een uitbreiding van het 
heffingssysteem naar alle vrachtwagens boven de 3,5 ton. 

Afb. 4. 2 Nieuwe registratie van vrachtwagens tussen 10 en 12 ton vóór inwerkingtreding van het 
tolheffingsysteem in 2005 
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Bron:  BAG, 2005 

Vernieuwing van het wagenpark 

De LKW-Maut beïnvloedt de keuze van de voertuigemissienorm. Uit het BAG-onderzoek blijkt dat 
vervoerders bij besluiten over investeringen in nieuwe vrachtwagens de voorkeur geven aan Euro 5- 
of Euro 3-voertuigen. De degradatie van Euro 4-voertuigen begin 2006 heeft geleid tot meer 
belangstelling voor Euro 5-voertuigen. Deze wetenschap, in combinatie met het besluit van de 
regering om milieuvriendelijke voertuigen te subsidiëren, leidt tot de verwachting dat vervoerders 
in de toekomst de voorkeur geven aan Euro 5-voertuigen boven Euro 4-voertuigen (DIFFERENT, 
2007)12.  

Op 24 januari 2007 heeft de Europese Commissie een Duitse staatssteunregeling goedgekeurd die 
vervoerders moet helpen zware voertuigen met betere emissiewaarden aan te schaffen. Volgens de 
Commissie voldoet de steunregeling aan de Europese regelgeving betreffende milieubescherming 
binnen toegestane drempelwaarden. Voor de regeling is gedurende zes jaar jaarlijks een bedrag van 
100 mln EUR beschikbaar. De steun wordt gegeven in de vorm van investeringssteun of 
                                                 
12 Dit soort sturende effecten wordt echter ook veroorzaakt door de belasting op motorrijtuigen op basis van hun 

emissiewaarden (East West TC, 2007). 
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interestvergoedingen aan vervoerders die in vrachtwagens investeren die aan strengere 
milieunormen voldoen dan de geldende normen. De regeling moet de aanschaf van voertuigen die 
voldoen aan Euro 5-emissienormen (tot oktober 2008) of hoger stimuleren. Duitse 
vrachtvervoerders worden gedeeltelijk gecompenseerd door een lagere motorrijtuigenbelasting en 
financiële steun voor de aanschaf van voertuigen met een lagere uitstoot. 

Capaciteitsoptimalisatie 

De gestegen vrachttarieven voor volle vrachtwagenladingen worden weliswaar betaald door de 
eigenaren van de lading, maar lege ritten moeten door de vervoerders zelf worden betaald. Een van 
de doelstellingen van de Duitse tolheffingsregeling was een efficiënter gebruik van het bestaande 
wagenpark door het terugdringen van het aantal lege ritten, waardoor de beladingsgraad van 
voertuigen en hiermee ook het welzijn toeneemt. 

Met het oog op dit effect heeft BAG gekeken naar de langetermijnontwikkelingen met betrekking 
tot de beladingsgraad van voertuigen, en hierbij vastgesteld dat de verhouding tussen het aantal 
beladen kilometers en het totale aantal kilometers in de tien jaar vóór 2004 is gegroeid met 1 
procent per jaar naar 79,2% in 2004 (BAG, 2005). Volgens de vervoerders is dit met name 
veroorzaakt door de gestegen kosten, en dan vooral de gestegen brandstofprijzen. Met andere 
woorden: de kostendruk bracht vervoerders ertoe hun ritten beter te plannen. Deze ontwikkeling 
zette zich ook in 2005 voort, met een verhouding geladen kilometers op het totale aantal kilometers 
van 80,3% in 2005. In mei 2006 was dit gestegen naar 80,8%. De onderzochte bedrijven noemden 
de tolheffing en de hoge brandstofprijzen als de belangrijkste redenen hiervoor. Deze ontwikkeling 
wordt ook door andere studies bevestigd, waaruit blijkt dat het aantal beladen ritten in 2007 82,1% 
bedroeg (East West TC, 2007) en het aantal lege ritten met 6% afnam (DIFFERENT, 2007). 

Afb. 4. 3 Beladen en lege kilometers in Duitsland van 2000 tot 2007 in mld ton/km 
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Bron:  BAG, 2007 
 

Als we kijken naar het aantal gereden kilometers, laat het meest recente BAG-onderzoek (BAG 
2007) zien dat Duitse vrachtwagens in 2007 4,7% meer kilometers hebben afgelegd dan in 2006 
(zowel bij binnenlandse transporten als bij transporten over de grens), met een totaal van 31,3 
miljard ton/km. Uit hetzelfde onderzoek komt eveneens naar voren dat de toename van het aantal 
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gereden kilometers zowel een stijging van het aantal beladen als het aantal lege kilometers behelst, 
zoals te zien is in de volgende afbeelding. De geringe toename van het aantal lege kilometers in 
2007 kan worden verklaard tegen de achtergrond van twee verschillende ontwikkelingen: enerzijds 
konden sommige bedrijven het aantal lege kilometers terugbrengen door een hogere transportvraag, 
anderzijds moest een aantal bedrijven voldoen aan de toegenomen vraag van een klein aantal 
belangrijke klanten, waardoor zij niet langer konden zoeken naar vracht voor lege retourritten. 

Gebruik van inkomsten 

De inkomsten uit tolheffing voldeden aan de verwachtingen van de regering. Volgens de meest 
recente gegevens die door het Duitse ministerie zijn gepubliceerd13 ontwikkelden de inkomsten uit 
tolheffing zich als volgt: 

 2e helft van 2006: 1,5 mld EUR 

 1e helft 2007: 1,6 mld EUR 

 2e helft 2007: 1,7 mld EUR 

In de eerste acht maanden van 2007 (januari t/m augustus) werd over in totaal 18,26 miljard 
voertuigkilometers tol geheven; dit is 8% meer dan de overeenkomstige waarde voor het jaar 2006 
(16,95 mld voertuig/km). 66% van de voertuigkilometers in 2007 kwamen voor rekening van het 
binnenlands vervoer, en de rest wordt beschouwd als buitenlands vervoer (het aandeel binnenlands 
vervoer was een jaar eerder ietwat kleiner – 62%)14. Eind 2005 bedroegen de netto-inkomsten uit 
tolheffing op zware voertuigen circa 2,4 mld EUR, die als volgt werden verdeeld: 20% gaat naar de 
exploitant die de tol heft voor de technologische kosten die hij maakt voor heffing; de overige 80% 
worden verdeeld over de federale transportnetwerken, waarvan 50% zijn bestemd voor het federale 
wegennet, met name voor snelwegen, 38% voor het federale spoorwegennet, en 12% voor 
binnenlandse waterwegen (REVENUE, D4, 2006)15. 

4.5. Zwitserland 

4.5.1. Algemene omschrijving 

De heffing op zware voertuigen (Heavy Vehicle Fee of HVF) is in januari 2001 in Zwitserland 
ingevoerd als laatste stap in een lang politiek debat dat werd gevoerd sinds 1978. De HVF wordt 
geïnd voor alle Zwitserse wegen. Doel van de heffing is de externe kosten van transport te 
internaliseren, nieuwe spoorweginfrastructuur te financieren en structurele wijzigingen aan te 
brengen in de vervoersector en de samenstelling van het wagenpark om de toename van het verkeer 
van zware voertuigen te beperken.  

Voor alle binnenlandse en buitenlandse zware voertuigen en aanhangwagens voor goederenvervoer 
met een totaal brutogewicht van ruim 3,5 ton is een heffing op zware voertuigen (HVF) 
verschuldigd op basis van de afgelegde afstand. De berekening van de HVF is afhankelijk van het 
aantal kilometers dat binnen de grenzen van Zwitserland wordt afgelegd (ongeacht het type weg), 

                                                 
13 http://www.bmvbs.de/Verkehr/Strasse-,1436/LKW-Maut.htm (stand februari 2008) 
14  Anderhalf jaar na de invoering van de tol stelde de BAG in zijn tweede onderzoek geen significante verschillen 

vast tussen de tol die is betaald door binnenlandse en buitenlandse vervoerders. Volgens berekeningen van de BAG 
betaalden binnenlandse vervoerders gemiddeld 11,8 eurocent/kilometer, terwijl buitenlandse vervoerders 11,9 
eurocent/kilometer betaalden. Deze berekening beslaat echter alleen de tol die is geheven tot en met 30 juni 2006. 

15  Dit is inclusief investeringen in de spoorweginfrastructuur (3,2 mld EUR van 2004 tot 2007), wegenbouw (1,1 mld 
EUR in 2004) en investeringen in nationale waterwegen (0,25 mld EUR in 2004). Gegevens uit Revenue – 
Deliverable 3, maart 2005. 
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het toelaatbaar totaal brutogewicht dat staat vermeld in het kentekenbewijs van het voertuig16 en de 
emissienorm van het voertuig. 

Het HVF-tarief is in de loop van de tijd verhoogd overeenkomstig de toename van het toelaatbaar 
totaal brutogewicht (GTW) van zware voertuigen die gebruik maken van het Zwitserse wegennet 
(van 28 tot 34 ton in 2001, en tot 40 ton in 2005). Niet alleen de hoogte van het tarief van de HVF is 
in de loop van tijd aangepast. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop de grote vrachtwagens – in 
meerdere of mindere mate schadelijk voor het milieu – worden ingedeeld in een van de drie 
voertuigcategorieën (categorie 1-3), zoals te zien is in tabel 4.5.  

  

Afb. 4. 4 Toewijzing van de verschillende Euro-normen aan de HVF-categorieën in de loop van de tijd 

 Euro 5 en hoger 

Euro 4 

Euro 3 
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Bron:  Different D8.3, 2008 

* De definitieve toewijzing van de verschillende Euro-normen aan de drie categorieën die uiteindelijk is overeengekomen 
tussen Zwitserland en de EU verschilt enigszins omdat Zwitserland moest accepteren dat Euro 3-voertuigen nog 

één jaar (d.w.z. het jaar 2008) in de goedkoopste categorie blijven (d.w.z. categorie 3) 
 
De dynamiek in het HVF-tarief is bedoeld om rekening te kunnen houden met de ontwikkeling van 
emissiereductietechnologieën voor dieselmotoren. De heffing op basis van het aantal kilometers, 
met differentiatie van in meerdere of mindere mate vervuilende vrachtwagens, voldoet zo aan het 
beginsel van internalisering (“de vervuiler betaalt”) uit de Zwitserse grondwet. Op basis van dit 
principe is een tarief berekend dat externe kosten meerekent, zoals gezondheidskosten en schade 
aan gebouwen door luchtvervuiling en de kosten van lawaai en ongevallen; de kosten die files 
veroorzaken, zijn echter niet meegerekend.  

4.5.2. Kosten van technologie, handhaving en tenuitvoerlegging 

De voertuigen worden voorzien van een elektronisch registratieapparaatje, het boordsysteem (on-
board unit of OBU). Dit apparaatje wordt gekoppeld aan een tachograaf en meet het aantal gereden 
kilometers. Voor binnenlandse voertuigen is de OBU gratis; de eigenaar van het voertuig dient 
echter wel de installatiekosten te betalen. Het apparaatje wordt bevestigd aan de voorruit en 
verbonden met de tachograaf. Zodra de motor wordt gestart, treedt de OBU in werking en telt de 
elektronische signalen die zij van de tachograaf ontvangt. Op die manier wordt het aantal kilometers 
bijgehouden. Het toelaatbaar gewicht en de emissiecategorie zijn opgeslagen in de OBU en in het 
achterliggende systeem. Aan het begin van elke kalendermaand moeten de gegevens die in de OBU 
zijn opgeslagen worden doorgegeven via een chipkaart of elektronisch aan de Zwitserse 
douaneautoriteit, die binnen het ministerie van Financiën verantwoordelijk is voor het beheer en de 
inning van de HVF. De gecontroleerde en zo nodig aangepaste gegevens vormen vervolgens de 
basis voor de berekening van het tarief en de facturering. 

                                                 
16  Over aanhangwagens wordt niet afzonderlijk tol geheven; de tol wordt bepaald op basis van de combinatie 

aanhangwagen-trekker. 
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Voor buitenlandse voertuigen is de installatie van een OBU niet verplicht, maar ook buitenlandse 
voertuigeigenaren kunnen deze op aanvraag gratis krijgen. Als het apparaatje niet is geïnstalleerd, 
wordt de tol geheven door middel van een identificatiekaart die wordt verstrekt bij speciale loketten 
voor de inning van de heffing op zware voertuigen. Deze ID-kaart wordt verstrekt wanneer een 
voertuig voor het eerst Zwitserland binnenkomt en bevat alle relevante gegevens, met name het 
toelaatbaar gewicht en de emissiecategorie. Om de relevante afstand voor de berekening van de 
heffing te berekenen, dient de bestuurder op een formulier de kilometerstand bij aankomst in en 
vertrek uit Zwitserland in te vullen. Ter voorkoming van fraude wordt de afgelegde afstand zo nu en 
dan gecontroleerd door de opgegeven kilometerstand te vergelijken met de tachograaf en door de 
bestemming van de goederen te controleren in de papieren van de chauffeur. De heffing dient te 
worden voldaan wanneer het voertuig het land verlaat.  

De werking van de OBU wordt gecontroleerd door 12 controleposten, verspreid over heel 
Zwitserland (GPS- en DRSC-technologie). De Zwitserse douane is verantwoordelijk voor de 
tenuitvoerlegging van het inningssysteem voor de heffing op zware voertuigen en de exploitatie 
daarvan. 

Volgens de Zwitserse douaneautoriteit bedragen de kosten voor invoering van de HVF 65 mln CHF 
per jaar. Dit is inclusief de kosten voor onderzoek, investeringen, gebouwen, vervanging, 
exploitatie en personeel. Op de korte termijn komen 65 mln overeen met circa 8% van de bruto-
inkomsten. Op de lange termijn zal de kosten-batenverhouding zelfs nog verbeteren. De kosten 
moeten dan 5-6% van de inkomsten uitmaken.  

Tabel 4. 5 Kosten van invoering (EUR) 

Totale kosten van invoering (EUR)
Investering 160 – 200 mln

Investering per gebruiker 450 – 565
Jaarlijkse exploitatiekosten 35 mln

Jaarlijkse exploitatiekosten per gebruiker 100
Bron: CE Delft, 2005; Oehry, 2006. ministerie van Verkeer et al, 2005. 

4.5.3. Aanvaardbaarheid 

Het Zwitserse heffingssysteem voor zware voertuigen is ingevoerd na een nationaal referendum. De 
HVF werd breed geaccepteerd dankzij een specifieke situatie waarin milieuoverwegingen werden 
gecombineerd met transport- en regionale overwegingen en economische en politieke argumenten 
(waarbij verzet tegen de overeenkomsten tussen Zwitserland en de EU werd vermeden). De HVF 
kan worden gezien als instrument voor “eerlijke prijzen”, waarbij de gebruikers en vervuilers 
betalen voor de kosten die zij veroorzaken. Het beginsel “de gebruiker/vervuiler betaalt” wordt 
doorgaans goed geaccepteerd door de bevolking en de beleidsmakers op milieugebied. 

Volgens Balmer hebben drie redenen een doorslaggevende rol gespeeld bij de politieke 
implementatie van het heffingssysteem (Balmer, 2003): 

 het heffingssysteem voor zware voertuigen is tegelijkertijd ingevoerd met een verhoging van 
de gewichtslimiet van vrachtwagens, waardoor het concurrentievermogen van het 
wegtransport behouden blijft; 

 het heffingssysteem voor zware voertuigen is gekoppeld aan het beginsel “de vervuiler 
betaalt”; 

 de inkomsten uit het systeem zijn geïnvesteerd in de verbetering van het wegtransport, de 
uitbreiding van het spoorwegennet en de verbetering van het openbaar vervoer. 
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4.5.4. Impactanalyse 

Uitsplitsing naar vervoerswijzen 
De HVF wordt gezien als een belangrijk instrument om het goederenvervoer van de weg naar het 
spoor te verschuiven, maar de keuze van een vervoermiddel – met name in het internationale 
vervoer – hangt van verschillende factoren af, waarbij elementen als betrouwbaarheid en gemak 
minstens net zo belangrijk worden gevonden als de prijs. Het is daarom niet verwonderlijk dat de 
eerste positieve berichten van een verschuiving van langeafstandsvervoer naar andere 
vervoerswijzen uit het binnenlands vervoer komen. De vergroting van het aandeel van het vervoer 
per spoor in het totale goederenvervoer in de eerste helft van 2004 blijkt echter niet het begin van 
een trend te zijn (ARE, 2004). Er is zelfs geen sprake van een significante verschuiving weg van het 
goederenvervoer over de weg, ondanks de hogere kosten voor goederenvervoer over de weg. Voor 
een substantiële verschuiving van tonkilometers naar het spoor zijn meer tijd en meer factoren 
nodig: 

 Om een groter marktaandeel te bereiken, moeten de spoorwegen hun productiviteit verhogen 
(Nash, 2004): wat betreft de concurrentie tussen vervoer over de weg en per spoor: de 
verbeterde concurrentiepositie van het spoor als gevolg van de HVF (de HVF heeft een 
kostenverhogend effect van 19%) is tenietgedaan door een hogere productiviteit van het 
wegvervoer die is toe te schrijven aan een hoger maximumgewicht (gemiddelde stijging van de 
productiviteit van het wegvervoer bedraagt 18%) (IMPRINT, 2003). 

 Zodra de nieuwe spoortunnels door de Alpen, die grotendeels met inkomsten uit de HVF zijn 
gefinancierd, tussen 2007 en 2014/2015 open gaan, kan het spoor mogelijk een groter deel van 
het vrachtvervoer voor zijn rekening nemen 17 . Het spoor is door de fragmentatie van de 
infrastructuur echter nog steeds in het nadeel vergeleken bij het vervoer over de weg, vooral 
tussen Italië en Duitsland18. De bestaande lappendeken van verschillende spoorsystemen en het 
gebrek aan samenhang en onderlinge aansluiting beperken de mogelijkheden van 
spoorwegmaatschappijen om snelle, betrouwbare en efficiënte internationale diensten te leveren 
en vergroten de huidige onevenwichtigheid tussen de verschillende vervoerswijzen.  

 De komende jaren zullen de stijgende brandstofprijzen waarschijnlijk zorgen voor een betere 
marktpositie voor andere vervoerswijzen dan over de weg. Op dit moment lijken de stijgende 
brandstofprijzen nog geen verandering teweeg te brengen, maar volgens nieuwe prognoses 
(HOP!, 2008) zal het aandeel van het wegvervoer bij een brandstofprijs van meer dan twee euro 
per liter en de bestaande spoorcapaciteit in 2020 met 1% afnemen. Dergelijke effecten zullen 
waarschijnlijk eerder optreden in landen als Zwitserland, waar het spoor kan concurreren met 
het vervoer over de weg. 

Tot slot dient ook rekening te worden gehouden met het feit dat het aandeel van het 
goederenvervoer per spoor in Zwitserland voor Europese begrippen al erg groot is: volgens (ARE, 
2004) neemt het spoor een derde van het goederenvervoer door de Alpen voor zijn rekening en zelfs 
twee derde van het totale vervoer (gemeten in tonkilometers). Daarnaast ontwikkelt Zwitserland 
momenteel de Alpine Crossing Exchange: net als de handel in CO2-emissierechten in de EU moeten 
alle zware voertuigen beschikken over een vergunning voor elke rit door de Alpen, zoals uitvoeriger 
wordt uitgelegd in hoofdstuk 5.3. 

 

 
                                                 
17  Wat betreft de toekomstige capaciteit van Zwitserse routes door de Alpen wordt verwacht dat 31% van het nieuwe 

vervoer per spoor in 2020 via de Gotthardtunnel zal lopen (naar verwachting operationeel in  2018) en 15% via de 
Simplontunnel en Lötschbergtunnel (operationeel sinds 2007) (COWI, 2006). 

18  De belangrijkste knelpunten zijn hierbij de beschikbaarheid van locomotieven en van Italiaanse treinmachinisten, 
een ontoereikend aantal terminals en hun beperkte capaciteit (dit is met name een groot probleem in Noord-
Italiaanse regio’s zoals Lombardije). 
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Reductie van het aantal voertuigkilometers 

De gestage toename van het transitoverkeer door Zwitserland is de belangrijkste drijfveer geweest 
voor de invoering van een heffing op zware voertuigen (Balmer, 2006). Aangezien de lancering van 
de heffing begin 2001 samenviel met de verhoging van het maximumgewicht van vrachtwagens van 
28 naar 34 ton, is het lastig te bepalen welke invloed de heffing op zware voertuigen precies gehad 
heeft op het aantal voertuigkilometers. 

Het nieuwe verkeersbeleid met de heffing op zware voertuigen en de verhoging van het 
maximumgewicht hebben de ontwikkeling van de prestatie van het wegvervoer verreweg het meest 
beïnvloed. Na een gestage toename in voertuigkilometers gedurende een periode van 30 jaar (5-6% 
per jaar vóór de invoering van de heffing) is aan deze trend een eind gekomen met de invoering van 
de heffing op zware voertuigen. 

In de eerste twee jaar na invoering van het tolsysteem was zelfs sprake van een afname van het 
aantal voertuigkilometers (met respectievelijk 4% en 3%, zoals blijkt uit gegevens van ARE, 
200419). Deze afname werd veroorzaakt door de combinatie van de heffing en de verhoging van het 
toelaatbaar maximumgewicht van grote vrachtwagens (van 28 naar 34 ton in 2001).  

In 2003 nam het jaarlijkse aantal voertuigkilometers echter enigszins toe ten opzichte van 2002, met 
een verdere toename van 4% in 2004.  

Na een verhoging van het maximumgewicht van 34 naar 40 ton in 2005 was sprake van een nieuwe 
trendbreuk: eind 2005 bereikte het totale aantal afgelegde kilometers een niveau dat 6,5% lager lag 
dan in 2000 (DATEC, 2007).  

Afb. 4. 5 De invloed van de heffing op zware voertuigen op het aantal voertuigkilometers in mln vkm 
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Bron: Balmer,2006 en DATEC, 2007 

 
Voor de doorvoer door de Alpen in Zwitserland (zie afbeelding 4.4) leidde de verhoging van het 
maximumgewicht tot een toename van het gebruik van opleggers. Tegelijkertijd reden er minder 
vrachtwagens met een lager maximumgewicht, waardoor het totale aantal transitoritten van 
vrachtwagens in 2001 min of meer constant bleef. In 2002 nam het aantal transitoritten met 9% af, 
wat ten dele het gevolg was van verkeershinder naar aanleiding van een ongeval in de 
Gotthardtunnel (East West TC, 2007). 
Als we kijken naar het aantal voertuigen dat over de lange termijn door de Zwitserse Alpen rijdt 
(zie afbeelding 4.5), zijn de gevolgen van de invoering van de HVF duidelijk te zien: na een steeds 
grotere toename van het vrachtverkeer tussen 1981 en 2000 is er tussen 2000 en 2007 sprake van 

                                                 
19  De afname van het aantal voertuigkilometers in 2001 en 2002 werd niet alleen veroorzaakt door de invoering van 

de heffing voor zware voertuigen, maar was ten dele het gevolg van de afgezwakte economische groei in 2001. 
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een afname van 10% van het aantal voertuigen dat de Zwitserse Alpen doorkruist. De meest recente 
cijfers laten echter zien dat het jaarlijkse transitoverkeer van grote vrachtwagens in 2007 met 7% is 
toegenomen: 1 263 mln grote vrachtwagens hebben de Alpen doorkruist, 82 000 meer dan in 2006 
(Bundesamt für Verkehr (Bondsbureau voor Vervoer), 2007). 
 

Afb. 4. 6 Vervoer door de Alpen voor en na de invoering van de HVF in 2001 
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Bron: Bundesamt für Verkehr, 2007 

Omrijdend verkeer 

Voor binnenlands verkeer is er geen effect op de routekeuze, aangezien de heffing op zware 
voertuigen wordt betaald per ton/km die in Zwitserland is afgelegd, ongeacht het soort weg. 
Bovendien is Zwitserland een vrij klein land dat meer op diensten dan op productie is gericht, 
waardoor de maatregel maar weinig effect had (East West TC, 2007).  

Het verkeer door Zwitserland wijkt echter wel uit naar de buurlanden: vóór 2001 kozen elk jaar veel 
zware vrachtwagens door het lagere Zwitserse maximumgewicht (28 ton) voor een alternatieve 
route door de Alpen via Oostenrijk of Frankrijk in plaats van de directere route door Zwitserland. 
Maar ook na de verhoging van het maximumgewicht (van 28 naar 34 ton in 2001 en naar 40 ton in 
2005) kwam hier geen verandering in dankzij de hogere Zwitserse heffing met ingang van 2005 
(ARE, Detec, 2004). Het heffingstarief per vrachtwagen is sinds 2005 gemiddeld zelfs acht maal 
hoger dan het tarief dat tot 1999 gold (Balmer, 2003). 

Volgens de FIA (www.fiabrussels.org) kiest het vrachtverkeer uit buurlanden dankzij de hoge 
heffing op zware voertuigen niet op grote schaal voor een route via Zwitserland, ondanks de lagere 
dieselprijs in dat land. 

Samenstelling van het wagenpark 

In het jaar voorafgaand aan de invoering van de HVF nam de verkoop van zware vrachtwagens met  
45% toe. Na de invoering van de heffing lijkt enigszins sprake te zijn van een versnelde vervanging 
van het wagenpark. Expediteurs en vervoerders probeerden hun wagenpark te optimaliseren door 
kleinere of grotere voertuigen aan te schaffen, afhankelijk van hun klantenbestand. Vervuilende 
voertuigen worden vaak als reservevoertuigen of voertuigen voor specifieke vervoersbehoeften 
(bijv. kranen) en worden daarom nog steeds tot het wagenpark gerekend (DIFFERENT, 2008). De 
gewijzigde structuur van het vrachtwagenpark en veranderingen in de expeditiesector hebben geleid 
tot een wijziging van de eerdere groeitrend voor zware vrachtwagens (East West TC, 2007).  
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Vernieuwing van het wagenpark 

Ook vóór invoering had de heffing al effect: de samenstelling van het wagenpark werd ingrijpend 
gewijzigd, en oude voertuigen werden door minder vervuilende vrachtwagens vervangen (East 
West TC, 2007). Uit recente cijfers blijkt dat de Euro 5-technologie bij in 2006 aangeschafte en 
geregistreerde voertuigen duidelijk de voorkeur genoot, ook al waren Euro 3-voertuigen nog op de 
markt: 51% van de nieuwe vrachtwagens valt onder emissiecategorie Euro 5 en 29% onder Euro 4. 
Een vijfde van de nieuwe voertuigen voldoet slechts aan de verplichte minimumnorm Euro 3.  

De prijs en de exploitatiekosten van een Euro 5- of Euro 4-voertuig zijn aanmerkelijk hoger dan bij 
een standaard-Euro 3-voertuig. Daarom kan worden aangenomen dat het grote aandeel Euro 5- en 
Euro 4-voertuigen toe te schrijven is aan de heffing op zware voertuigen. Vervoerders hebben op de 
verdere ontwikkeling van de heffing geanticipeerd, d.w.z. de differentiatie tussen Euro 3 (nieuwe 
HVF-categorie 2) en Euro 4/5 (HVF-categorie 3) die Zwitserland later dit jaar wil doorvoeren.  

Vanuit het oogpunt van milieuverbeteringen zijn de (toekomstige) voordelen van de invoering van 
de heffing op zware voertuigen moeilijk te kwantificeren. De studie van IMPRINT schatte in 2003 
dat de CO2- en NOx-emissie van zware vrachtwagens onder de nieuwe regeling in 2007 circa 30% 
lager uitvalt dan het geval zou zijn geweest (vaste heffing, geen hoger maximumgewicht) als de 
oude regeling was gehandhaafd. De heffing heeft geleid tot een vermindering van de emissie van 
zware voertuigen omdat de vrachtwagensector is overgegaan tot de aanschaf van minder 
vervuilende vrachtwagens om te profiteren van de lagere heffingen op voertuigen met lagere 
emissiewaarden (IMPRINT, 2003). 

Optimalisatie van de beladingsgraad 

Het belangrijkste effect van de tolheffing op zware voertuigen was de stimulans om het logistieke 
potentieel volledig te benutten door optimaal gebruik te maken van het wagenpark en vooral door 
lege ritten te vermijden. De efficiency in het vrachtvervoer over de weg en de logistiek is verbeterd: 
de transport- en logistieksector is efficiënter gaan werken om de productiviteit te verhogen. Een 
aantal bedrijven werkt nu samen om lege ritten te vermijden. Sommige middelgrote ondernemingen 
die zich onvoldoende konden aanpassen, zijn verdwenen (ARE, 2004). Samenvattend kan worden 
gesteld dat het nieuwe systeem heeft geleid tot een efficiëntere transportsector die gekenmerkt 
wordt door concentratie als gevolg van fusies of de sluiting van kleine bedrijven. Grotere bedrijven 
kunnen hun vrachtwagens beter beheren en vooral lege ritten vermijden (IMPRINT, 2003). 

Gebruik van inkomsten 

In 2002 bracht de heffing op zware voertuigen bruto 600 mln EUR op (Imprint.Net, 2006), en de 
gemiddelde kosten van invoering waren ongeveer 8% van de brutojaarinkomsten. In 2005 leverde 
de heffing 793 mln EUR op en in 2007 815 mln EUR (Bundesamt für Verkehr, 2007).  

Twee derde van de inkomsten worden gebruikt voor de financiering van grootschalige 
openbaarvervoerprojecten (Finöv-fonds), waaronder de New Alpine Rail Transversal (NEAT) – 
vooral Lotscheberg en Gotthard -, de verbetering en uitbreiding van het personenvervoer per spoor 
(Rail 2000), de nieuwe geplande aansluiting op de hoogwaardige Europese spoorwegennetten en 
het programma ter bestrijding van geluidshinder. De overige 33% wordt verdeeld over de kantons, 
die hiermee met name niet-gedekte kosten op het gebied van wegvervoer dienen te voldoen 
(REVENUE, D3).   
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4.6. Synthese van de effecten in de vier geselecteerde landen 
Zoals in de voorgaande paragrafen is beschreven, kunnen de effecten van hervormingen van 
tariefregelingen voor zware voertuigen slechts in een aantal gevallen worden gekwantificeerd. Om 
dit gebrek aan harde cijfers te verklaren, moet worden stilgestaan bij het feit dat wellicht meer tijd 
nodig is voordat effecten van het heffingenbeleid zichtbaar worden (met name voor Tsjechië, waar 
het heffingenbeleid begin 2007 in werking is getreden); daarnaast is het moeilijk de effecten van het 
prijsbeleid te onderscheiden van andere factoren en/of langetermijntrends, zoals de gestegen 
brandstofprijzen20, wijzigingen in het gewicht van vrachtwagens en opening van de markt voor 
Oost-Europa. 

In de onderstaande tabel worden de effecten van afstandgebonden tariefsystemen voor zware 
voertuigen in de vier geanalyseerde landen samengevat. 

Tabel 4. 6 Vergelijking van effecten van afstandgebonden heffingen 

 

Uitsplitsing 
naar 
vervoerswijzen Geen aantoonbare 

effecten 
Geen aantoonbare effecten Geen aantoonbare effecten Geen aantoonbare 

effecten 

Jaarlijkse 
afname van   
voertuig- 
kilometers 

Meer dan 10% in transito-  
verkeer oost-west in 2007 

Niet-gekwantificeerde  groei  

in transitoverkeer
Geen gegevens 
beschikbaar 

 Eind 2005 was het totale 
aantal afgelegde kilometers 

6,5% lager dan in 2000

Omrijdend 
verkeer 

Ca. 2-3% van het vrachtverkeer  
naar tolvrije wegennet in 2005 Geen aantoonbare effecten 6,6% toename van verkeer op  

secundaire wegen in 2006 
Geen aantoonbaar effect (HVF op 

het hele wegennet)

Samenstelling 
wagenpark Geen gegevens 

beschikbaar 
Geen gegevens 
beschikbaar 

75% groei van nieuwe vracht- 

wagens van 10/12 ton (1999-
2005)

Niet-gekwantificeerd bewijs van 
versnelde vervanging van het 
wagenpark 

Vernieuwing 
wagenpark 

Geen effect vanwege ont-  
breken van differentiatie op  

emissiecategorieën 
Geen aantoonbare 
effecten 

Niet-gekwantificeerde  toename 
van zware voertuigen
Euro 5 en Euro 3  

51% van de in 2006 
i dnieuwe voertuigen valt onder 

emissiecategorie Euro 5 

Optimalisatie  
beladingsgraa
d

9% afname van lege ritten  
tussen 1994 en 2004  Geen gegevens 

beschikbaar

6% afname van lege ritten in 
2007

Niet-gekwantificeerde afname  

van het aantal lege ritten 

Gebruik van 
inkomsten 

Aanleg en onderhoud  
van wegen, 58% voor  

ondergrondse aanleg in  
2007 

Inkomsten uit HVF op 
nationale snelwegen voor 
voltooiing van snelwegennet; 

Inkomsten uit HVF op secun-
daire wegen naar regio’s om 
de kwaliteit van weggennet 
te verbeteren

20% naar  tolexploitant voor 

heffingstechnologie, 80% naar 
federale transportnetwerken

2/3 van de inkomsten naar Finöv-
fonds; 1/3 naar de regio’s voor 

aanleg en onderhoud van 

wegeninfrastructuur  

ZwitserlandEffecten Oostenrijk Tsjechië Duitsland

 

                                                 
20  De olieprijzen zijn sinds 2001 met meer dan 400% gestegen (nominaal – EIA-gegevens) en bereikten in mei 

2008 met ruim 130 USD per vat een nieuw record. Deze stijging leidt tot een toename van de operationele kosten 
van alle vervoerswijzen. Met name in het vrachtvervoer zouden de vrachtwagenkosten aanmerkelijk stijgen. 
Aangezien er echter een felle concurrentiestrijd woedt op de markt voor wegvervoer zijn de winstmarges erg laag, 
waardoor er geen ruimte is om de gestegen brandstofprijzen door te berekenen. Daarom leiden gestegen 
brandstofprijzen en de gedeeltelijk daarmee samenvallende prijseffecten van de infrastructuur tot een 
verschuiving naar goedkopere vervoerswijzen en de druk om het vervoer efficiënter te organiseren (bijv. door de 
beladingsgraad te verhogen). Deze effecten treden mogelijkerwijs echter alleen op de korte termijn op en zijn 
mogelijk gering: een aanzienlijke toename van de capaciteit van spoorlijnen en knooppunten (stations en 
intermodale centra) en wijzigingen in de logistieke organisatie van transportbedrijven zijn wellicht niet snel te 
realiseren.  
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Voordat we de gegevens verder toelichten moet worden gewezen op het feit dat de vier bestaande 
afstandgebonden heffingssystemen voor weggebruikers in Europa verschillende doelen nastreven:   

 Het Oostenrijkse systeem richt zich met name op de financiering van de wegeninfrastructuur, 
maar ook op de milieuduurzaamheid van het transportsysteem, zoals blijkt uit het onlangs 
genomen besluit om heffingen met ingang van 2010 te differentiëren naar emissiecategorieën 
(zie tabel 5.1);  

 Het Zwitserse systeem is duidelijk gericht op toepassing van het beginsel “de gebruiker betaalt”, 
waarbij het milieu wordt beschermd en het aandeel van het spoor wordt verhoogd; 

 In het Duitse systeem staat het aspect van de financiering van de infrastructuur voorop, maar 
speelt ook de toepassing van het beginsel  “de gebruiker betaalt” een rol, evenals een efficiënter 
gebruik van vervoerscapaciteit, emissiegebonden tolheffingen en eerlijkere voorwaarden voor 
de spoorwegen; 

 Het Tsjechische systeem dat nu is ingevoerd, is gebaseerd op het Duitse model. 

De verschillende doelen komen tot uitdrukking in de manieren waarop de tolheffingsstructuren zijn 
gedifferentieerd, in de keuze van wegen die vallen onder de verschillende regelingen en in het 
gekozen toltarief.  

4.6.1. Uitsplitsing naar vervoerswijzen 

De effecten van de uitsplitsing naar vervoerswijzen zijn moeilijk te onderscheiden van andere 
factoren die van invloed zijn als we er rekening mee houden dat de keuze tussen weg en spoor een 
strategische keuze is, waarbij de prijs slechts een van de besluitvormingscriteria is. 

In Duitsland zijn er aanwijzingen dat grotere expediteurs meer en meer gebruik maken van vervoer 
per spoor, al valt dit effect samen met een forse toename van de brandstofprijzen sinds 2000, die tot 
hogere heffingen heeft geleid; de toename in tonkilometers per spoor is eerder toe te schrijven aan 
langere transportafstanden dan aan een toegenomen transportvolume.  

In Zwitserland is nagenoeg geen meetbare verschuiving van vervoer over de weg naar het spoor 
vastgesteld, en het effect van de tolheffing werd bijna geheel gecompenseerd door de verhoging van 
de capaciteit van het wegennet door een hoger maximumgewicht voor vrachtwagens.  

Ook voor Oostenrijk en Tsjechië zijn verschuivingen naar andere vervoerswijzen als gevolg van 
tolheffing niet gemakkelijk aan te wijzen.  

Met name dankzij de volgende factoren worden de effecten van de verschuiving naar andere 
vervoerswijzen echter duidelijker: 

 De toenemende capaciteit van het spoorwegennet dankzij nieuwe spoorinfrastructuur, met name 
in de Alpenregio waar nieuwe tunnels worden geopend: in de studie COWI 2006 wordt de 
verwachting uitgesproken dat 31% van het nieuwe vervoer per spoor in 2020 door de 
Gotthardtunnel zal gaan – die naar verwachting in 2018 in gebruik wordt genomen - , 25% door 
de Brennertunnel – geplande opening in 2020 - , en 15% door de Simplon- en de 
Lötschbergtunnel – in gebruik sinds 2007.  

 De uitbreiding van de tarifering naar het hele Europese wegennet om uitwijken van verkeer naar 
landen zonder tolheffing terug te brengen.   

 De toekomstige hogere toltarieven als gevolg van de internalisering van externe kosten (zie 
toelichting in paragraaf 6.2.1).   

 Het gebruik van innovatieve systemen zoals de Alpine Crossing Exchange, zoals wordt 
toegelicht in paragraaf 5.3.  
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4.6.2. Reductie van het aantal voertuigkilometers 

Terugbrenging van het aantal voertuigkilometers is in feite alleen relevant in het geval van 
Zwitserland, waar de nieuwe verkeersregeling met de heffing op zware voertuigen, de hoge 
toltarieven en het hogere maximumgewicht een aanzienlijk effect hebben gehad op de ontwikkeling 
van het vervoer over de weg door een einde te maken aan de toename van het aantal 
voertuigkilometers gedurende de afgelopen dertig jaar. Een verdere stijging van de kosten van het 
wegtransport door hoge olieprijzen en de invoering van criteria voor internalisering van externe 
kosten zou een grotere impact kunnen hebben op het afgelegde aantal voertuigkilometers. 

4.6.3. Omrijdend verkeer 

Verkeer dat omrijdt om betaling van tol te vermijden is een negatief gevolg van de invoering van 
tolsystemen in Oostenrijk en Duitsland. In Duitsland week het verkeer uit naar secundaire wegen 
(N-wegen) die parallel lopen aan snelwegen, van nagenoeg dezelfde kwaliteit zijn als snelwegen en 
die geen tijdverlies opleveren. Om die reden is de tolheffing uitgebreid naar dit soort wegen. Ook in 
Oostenrijk gebeurt hetzelfde, zij het in mindere mate. Het omrijden leidt tot ongewenste effecten in 
de vorm van o.a. gestegen onderhoudskosten, een toename van het aantal ongevallen en  
geluidshinder, om nog maar niet te spreken van de acceptatie van het systeem onder de bevolking.  

In Zwitserland trad dit negatieve effect niet op dankzij het feit dat alle wegen in het land onder de 
regeling vallen. Toch is ook bij transitoverkeer door Zwitserland sprake van uitwijking naar 
buurlanden zoals Oostenrijk en Frankrijk, zoals werd beschreven in paragraaf 4.5.4. Voor Tsjechië 
zijn nog geen gegevens beschikbaar. 

4.6.4. Logistiek  

De gevolgen van de ingevoerde tolsystemen op de logistiek komen vooral tot uitdrukking in de 
gestegen efficiency van de vrachtvervoerssector, bijv. door wijziging van de samenstelling van het 
wagenpark, vernieuwing van het wagenpark, samenvoeging van wegtransporten, een afname van 
het aantal lege ritten en concentratie in de vervoerssector. Deze effecten, die in sommige gevallen 
kunnen worden gekwantificeerd, treden op in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. 

In Duitsland en Zwitserland worden steeds meer vrachtwagens met lagere emissiewaarden ingezet, 
maar ook in de andere landen wordt het wagenpark aangepast aan de heffingscriteria. Dit is echter 
een traag proces dat de normale levenscyclus van het wagenpark volgt. 

4.7. Gevolgen van verschillende heffingssystemen op het wagenpark 
Om mogelijke verschillen of overeenkomsten tussen verschillende effecten van verschillende 
tolheffingssystemen op basis van afgelegde afstand, concessiesystemen en tijdgebonden heffingen 
aan het licht te krijgen, wordt in deze paragraaf ingegaan op een van de meest strategische reacties 
van de vervoerssector op de invoering van tolheffingen voor weggebruikers: er wordt nu effectiever 
gebruik gemaakt van het wagenpark door verbeteringen in de transportlogistiek. 

Einbock en andere onderzoekers van de Wirtschaftsuniversität Wien (Einbock, 2006) hebben bij 
bedrijven uit verschillende sectoren twee empirische studies uitgevoerd naar het belang van 
verwachte effecten van de invoering van de Maut voor vrachtwagens in Oostenrijk21. Uit beide 

                                                 
21  Het eerste onderzoek werd uitgevoerd in de herfst van 2003, vier maanden voordat het Oostenrijkse tolsysteem in 

werking trad, en omvatte ruim 1 000 bedrijven uit verschillende sectoren. Uiteindelijk werden 140 bruikbare 
vragenlijsten geretourneerd. 34 daarvan kwamen van expediteurs en transporteurs. In juni 2005 werd een 
vervolgstudie uitgevoerd waaraan 47 bedrijven uit de transportsector deelnamen. 
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onderzoeken blijkt dat een reorganisatie van de transportlogistiek en een nauwere samenwerking 
met andere logistieke bedrijven de meest relevante strategieën zijn. 

Gebruik van het wagenpark kan worden verbeterd door meer gebruik te maken van rendabelere 
voertuigen door lichtere of zwaardere vrachtwagens in te zetten waarvoor geen tol wordt geheven of 
door de samenstelling van het wagenpark aan te passen aan de naar emissiewaarden 
gedifferentieerde heffingen, zoals wordt beschreven in paragraaf 4.7.1 en 4.7.2. 

4.7.1. Samenstelling van het wagenpark 

In onderstaande tabel wordt de toename van registraties van nieuwe zware vrachtwagens tussen 
2004 en 2005 weergegeven, uitgesplitst naar commerciële voertuigen (3,5<ton>16) en zware 
commerciële voertuigen (>16 ton), die in een aantal landen onder verschillende heffingssystemen 
vallen. 

In Duitsland is als gevolg van de invoering van tolheffing voor zware voertuigen van meer dan 12 
ton brutogewicht begin 2005 het aantal nieuw geregistreerde vrachtwagens van meer dan 16 ton in 
het eerste jaar meer gestegen dan de categorie commerciële voertuigen. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is de wens van vervoerders om kosten te beperken door zwaardere voertuigen in te zetten 
die rendabeler zijn per ton goederen.  

Tabel 4. 7 Registratie van commerciële voertuigen  

Commerciële voertuigen 
3,5<ton>16 

Zware commerciële voertuigen  
>16 ton 

Heffings-
systemen 

Land 

2004 2005 Toename 
% 2004 2005 Toename %

Duitsland 38,735 42,018 8.4 53,728 59,873 11.4Systemen op 
basis van 
afstand 

Zwitserland 921 1,058 14.9 2,708 3,390 25.2

Italië 10,843 12,101 11.6 25,350 28,666 13.1Concessie-
systemen op 
basis van 
afstand  

Frankrijk 9,037 11,314 25.2 38,440 49,765 29.5

België 2,584 3,344 29.4 7,794 9,671 24Systemen op 
basis van tijd Zweden 836 1,255 50.1 4,400 5,763 40

Bron:  DG Energie en vervoer, 2006 
 
Dit effect is nog duidelijker in Zwitserland, waar vervoerders veel vaker kiezen voor de aanschaf 
van zware commerciële voertuigen. Aangezien de heffingen in Zwitserland meer gedifferentieerd 
zijn op basis van het voertuiggewicht vergeleken bij de Duitse heffingsstructuur22, blijkt uit het 
Zwitserse geval duidelijk dat er een stimulans bestaat om zwaardere vrachtwagens in te zetten. 
Deze stelling wordt ook gestaafd door marktontwikkelingen.  

Italië en Frankrijk, waar voor alle voertuigen heffingen moeten worden betaald op basis van afstand, 
hebben met Duitsland vergelijkbare resultaten. In België en Zweden daarentegen vindt een snellere 
vervanging van commerciële voertuigen van minder dan 16 ton plaats, ondanks een vignet voor 
vrachtwagens van meer dan 12 ton; de sector wil hiermee kosten besparen door lichtere voertuigen 
te gebruiken waarover geen tol wordt geheven. Hierbij moet worden aangetekend dat het 
vignetsysteem op tijd is gebaseerd, waardoor de voordelen van een afname van het aantal 
voertuigkilometers niet meewegen bij de beslissing van vervoerders over samenstelling van het 
wagenpark. 

                                                 
22  De Duitse tariefstructuur maakt slechts een onderscheid tussen voertuigen van meer dan 12 ton (hiervoor is een 

heffing verschuldigd) en voertuigen van minder dan 12 ton (geen heffing). 
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De bovenstaande analyse van ontwikkelingen in het wagenpark toont aan dat meer gedifferentieerde 
tolsystemen op basis van voertuiggewicht de juiste stimulans kunnen vormen voor de inzet van 
vrachtwagens.  

Er dient echter ook rekening te worden gehouden met het feit dat de tolkosten slechts een van de 
kostenfactoren zijn die een rol spelen bij de beslissing van bedrijven hun wagenpark aan te passen. 
Nagel (Kummer en Nagel, 2005) benadrukt dat de keuze voor bepaalde routes op basis van kosten 
wordt gemaakt, en dat tol slechts een van de vele kostenfactoren is (werknemers, brandstof, olie en 
banden, afschrijving op basis van gereden afstand, reparatie en onderhoud op basis van afstand).  

Een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het DIFFERENT Project (DIFFERENT, 2008)23 
onder een aantal geselecteerde multimodale vervoerders en externe logistiekdienstverleners alsmede 
een aantal kleine bedrijven en zelfstandige vervoerders24 levert een aantal interessante resultaten 
dienaangaande op. Tol maakt voor ruim 80% van de vervoerders minder dan 10% uit van de totale 
exploitatiekosten van een voertuig, en voor de overige 20% bedraagt het aandeel nog geen 15%.  

4.7.2. Vernieuwing van het wagenpark 

Als we kijken naar de differentiatie op basis van emissieklassen, kunnen de bestaande verschillen 
met betrekking tot de verdeling van emissieklassen een belangrijk effect hebben op de ingezette 
voertuigen.  

In de systemen van Duitsland en Zwitserland wordt een vergelijkbare differentiatie op basis van 
emissienormen toegepast. Alle voertuigen worden ingedeeld in drie categorieën al naargelang hun  
Euro-classificatie. Deze indeling is bij beide systemen in de loop van de tijd gewijzigd, in Duitsland 
eerder dan in Zwitserland. De Zwitserse differentiatie lijkt de marktontwikkelingen eerder te volgen 
dan in gang te zetten.  

Afb. 4. 7 Registratie van nieuwe vrachtwagens met verschillende Euro-normen in Zwitserland en in 
Duitsland, jaar 2006 
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Bron:  DIFFERENT, 2008 

                                                 
23  Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd: fase 1: Een hoofdgroep van vervoerders is telefonisch benaderd en 

geïnterviewded in Italië (TRT) en Polen (ILiM); hierbij zijn standaard vragenlijsten ingevuld (afgerond) en fase 
2: Een grotere groep vervoerders in heel Europa is benaderd via e-mail en gevraagd een vereenvoudigde 
elektronische versie van de vragenlijst in te vullen (vragenlijst is opgesteld, verzoek om aan te melden bij de  
DIFFERENT-website moet nog worden verstuurd). 

24 Op een totaal van 30 relatief lange en uitgebreide vragenlijsten die zijn verzonden (20 naar Italiaanse en 10 naar 
Poolse vervoerders) zijn 17 vragenlijsten geretourneerd, 9 door Poolse en 8 door Italiaanse vervoerders. 
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In Zwitserland zien we een duidelijke voorkeur voor Euro 5-technologie voor in 2006 aangeschafte 
en geregistreerde voertuigen, ook al waren Euro 3-voertuigen nog te koop.  

In Duitsland vinden we een veel groter aandeel Euro 3- en een veel lager aandeel Euro 5-voertuigen 
aan de totale verkoop en registratie van nieuwe zware vrachtwagens. Een vergelijking met cijfers 
uit andere Europese landen zou daarom nog sterker “ten faveure” van Zwitserland kunnen uitvallen: 
in 2006 werd in Duitsland een tolsysteem ingevoerd waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen 
voertuigen met verschillende emissienormen. Euro 4- – tot september 2006 – en Euro 5-voertuigen 
betaalden een lagere heffing dan Euro 3-voertuigen. Omdat de Duitse tol alleen op snelwegen wordt 
geheven en absoluut gezien aanzienlijk lager is, is de prikkel om op schonere vrachtwagens over te 
stappen uiteraard veel minder sterk dan bij de Zwitserse HVF. 

Het feit dat op Duitse snelwegen voor Euro 4- en Euro 3-voertuigen sinds september 2006 hetzelfde 
toltarief geldt kan verklaren waarom het aandeel Euro 4-voertuigen in Duitsland zo klein is. Een 
andere reden hiervoor is dat Euro 4-voertuigen geen kostenvoordelen opleveren in vergelijking met  
Euro 5-voertuigen. Deze ontwikkeling zal mogelijk nog sterker worden als de Duitse overheid de 
investering in voertuigen van de Euro 5-klasse gaat subsidiëren. Dit blijkt duidelijk uit de recente 
versnelde aanschaf van Euro 5-voertuigen (met betrekking tot voertuigkilometers).  

De Zwitserse HVF toont aan dat de differentiatie naar emissieklassen zeer belangrijk is omdat deze 
een prikkel vormt om op marktontwikkelingen te anticiperen volgens de definitie van 
emissienormen. Het ontbreken van dit soort heffingsdifferentiatie zet een sterke rem op de 
vernieuwing van het nationale wagenpark, zoals blijkt uit de Italiaanse casestudy25. 

Afb. 4. 8 Samenstelling wagenpark van zware vrachtwagens volgens Euro-normen in Italië, jaar 2006 
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Bron:  ACI, 2006 

Italië heeft een concessiesysteem gebaseerd op een heffingssysteem met afstandsmatrix dat alleen 
van toepassing is op een deel van de nationale snelwegen26, zonder differentiatie naar emissieklasse. 
In bovenstaande afbeelding is te zien dat het Italiaanse wagenpark nog steeds het hoogste aandeel  
Euro 0-voertuigen en een opvallend lager aandeel Euro 5- en Euro 4-voertuigen in de totale verkoop 
en registratie van nieuwe zware voertuigen. Sinds 1 oktober 2006 is de Euro 4-categorie verplicht 
voor de registratie van nieuwe zware vrachtwagens, maar vergeleken bij Zwitserland en Duitsland 

                                                 
25  Vergelijking met andere nationale wagenparken is moeilijk omdat gegevens vaak ontbreken. 

Vrachtwagenfabrikanten beschouwen gegevens over verkopen op basis van Euro-categorieën zelfs als te 
vertrouwelijk, omdat deze cijfers direct verband houden met hun marktstrategieën. Om die reden is het uitermate 
moeilijk om aan cijfers te komen over vernieuwing van het wagenpark. 

26  Italië kent momenteel 23 tolexploitanten op snelwegen die een gezamenlijke netwerklengte van ruim 5 600 km 
(van de 6 500 km die het gehele Italiaanse snelwegennet telt ). De helft hiervan wordt beheerd door Autostrade 
S.p.A. AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) is de koepelorganisatie van 
deze snelwegexploitanten. Op een aantal snelwegen in Zuid-Italië wordt geen tol geheven. 
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lijken Italiaanse producenten van zware vrachtwagens en transportbedrijven absoluut niet in staat  
om via marktontwikkelingen te anticiperen op de emissienormwetgeving. 

Er is geen informatie beschikbaar over vernieuwing van het wagenpark in landen die gebruik maken 
van tijdgebonden vignetsystemen, of deze informatie is te gedifferentieerd waardoor vergelijking 
met andere heffingssystemen niet mogelijk is. 
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5. Analyse van de verwachte impact van potentiële 
maatregelen  

5.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de maatregelen die in EU-lidstaten en 
Zwitserland zijn gepland, met de nadruk op die landen die overwegen op het gehele wegennet een 
heffingssysteem in te voeren dat gebaseerd is op de afgelegde afstand, namelijk het VK, Zweden en 
Nederland. Daarnaast worden in de tekst de innovatieve systemen voor de Alpenregio beschreven 
die in Zwitserland worden overwogen, de toekomstige ontwikkeling van de Eurovignetrichtlijn in 
de richting van de internalisering van externe kosten en tot slot de potentiële bijdrage die 
technologische innovatie tot de interoperabiliteit van de stelsels kan leveren. 

5.2. Overzicht van geplande maatregelen 
In tabel 5.1 worden de belangrijkste wijzigingen aangegeven die in de lidstaten met een 
heffingssysteem worden verwacht, met als uitgangspunt de huidige situatie en daarnaast kort 
samengevat de geplande maatregelen. Uit de tabel komt ook naar voren wat de toekomstige 
mogelijkheden zijn voor lidstaten zonder heffingssysteem, namelijk Finland, Ierland en het 
Verenigd Koninkrijk, landen die momenteel de mogelijkheid onderzoeken een heffingssysteem in te 
voeren.  

De waarschijnlijke ontwikkelingen met betrekking tot de geplande maatregelen kunnen als volgt 
worden samengevat:  

 landen met een stelsel dat gebaseerd is op afgelegde afstand overwegen dit stelsel op nationaal 
niveau in te voeren en – in navolging van Zwitserland – de externe kosten van vervoer bij de 
berekening van het tarief mee te nemen;  

 landen met een concessiestelsel dat gebaseerd is op afgelegde afstand overwegen de 
Eurovignetrichtlijn in te voeren; 

 landen met een stelsel gebaseerd op het tijdstip van de rit en landen zonder een heffingssysteem 
overwegen uiterlijk in 2015 een stelsel gebaseerd op afgelegde afstand in te voeren. 

Zoals de Eurovignetrichtlijn al suggereert, is het hoofddoel in het algemeen de tolheffing te 
differentiëren naar EURO-klasse en specifieke opslagen te heffen in regio’s die als bijzonder 
kwetsbaar worden gezien, zoals de berggebieden. 

In afbeelding 5.1 is te zien in hoeverre de Eurovignetrichtlijn in verschillende landen wordt 
toegepast. De regeling wordt volledig toegepast wanneer de volgende vier doelstellingen zijn 
verwezenlijkt: 

 Belaste voertuigen:  > 3,5 ton; 

 Milieu: differentiatie van de heffing naar EURO-emissieklasse; 

 Opbrengsten: gebruik van opbrengsten om andere vervoerwijzen of nieuwe infrastructuur te 
financieren; 

 Wegennet: autosnelwegen, secundaire en lokale wegen. 
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Tabel 5.1 Huidige en geplande situatie voor de invoering van heffingen voor zware vrachtwagens in 
lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland  

 
Land Huidige situatie Geplande maatregelen 

Oostenrijk 

> 3,5 ton 
Alle autosnelwegen en enkele 
snelwegen 
Assen 

 De raad van ministers van de federale regering 
heeft op 17 september 2007 een resolutie over het 
‘vergroenen’ van het tolheffingssysteem voor 
zware voertuigen aangenomen27 

 Discussie over de integratie van parallelle wegen, 
maar geen concrete plannen 

  

Tsjechië 
> 3,5 ton 
Alle autosnelwegen en snelwegen 
Assen en EURO-klassen 

 Plannen om de tolopbrengsten van secundaire 
wegen door de regio’s te gebruiken voor de 
verbetering van de kwaliteit van het wegennet 

 Uiterlijk 2009-2010 tol voor voertuigen > 3,5 ton 
op andere wegen 

Duitsland 

> 12 ton 
Alle autosnelwegen en drie nationale 
hoofdwegen  
Assen en EURO-klassen 

 Mogelijke integratie van meer parallelle wegen 
 Mogelijke invoering van differentiatie naar 
tijdstip of plaats om congestie op 
wegverbindingen tegen te gaan28 
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Zwitserland 
> 3,5 ton 
Alle wegen 
Maximumlading en EURO-klassen 

 Geen plannen 
 Discussie over Alpentransitobeurs  

Frankrijk 
Alle voertuigen 
80% van het autosnelwegennet 
Assen 

 Voorstel van verschillende verenigingen 
heffingen in te voeren in de Elzas vanwege het 
grote aantal zware vrachtwagens dat omrijdt om 
de tol op Duitse tolwegen te ontwijken 

 Discussie over de omzetting van de 
Eurovignetrichtlijn 

Griekenland 
Alle voertuigen 
Alle autosnelwegen 
Assen 

 Geen plannen  

Italië 
Alle voertuigen 
87% van het autosnelwegennet 
Assen 

 Geen plannen 
 Invoering van tol op basis van afgelegde afstand 
wordt overwogen (zie kader 5) 

Portugal 
Alle voertuigen 
78% van het autosnelwegennet 
Assen 

 Geen plannen 

Slovenië 
Alle voertuigen 
Autosnelwegen en snelwegen 
Gewicht, assen 

 Invoering van een tolheffingssysteem gebaseerd 
op afgelegde afstand voor alle voertuigen en op 
alle wegen wordt overwogen, maar concrete 
plannen ontbreken nog 
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Spanje 
Alle voertuigen 
29% van het autosnelwegennet 
Assen 

 Geen plannen 

                                                 
27  De nieuwe regels zullen uiterlijk in 2010 in werking treden. Met ingang van 1 januari 2010 zullen de toltarieven 

naar EURO-emissieklasse worden gedifferentieerd. Voertuigen worden aan de hand van hun uitstootniveau in 
EURO-klassen ingedeeld. In 2010 wordt de invoering van heffingsklassen uit hoofde van EU-regelgeving een 
bindend vereiste: in Oostenrijk is besloten het heffingssysteem al eerder te herstructureren. Naar emissieklasse 
gedifferentieerde toltarieven kunnen in de komende twee jaar bij besluit worden ingevoerd. Daarnaast kunnen 
heffingen naar gelang het tijdstip van de dag worden gedifferentieerd (EurActiv, 2007). 

28  In zijn masterplan voor vrachtvervoer en logistiek (2008) onderstreept het Duitse federale ministerie van Vervoer 
dat de aanhoudende toename van het vrachtvervoer tot steeds meer en vakere verkeersopstoppingen leidt. Door 
middel van de invoering van een heffingssysteem met naar tijdstip of plaats gedifferentieerde toltarieven kan 
geprobeerd worden de verkeerssituatie te beïnvloeden en de congestie van het wegennet te verminderen. 
Bovendien is het heffingssysteem dat door het ministerie is opgezet, gebaseerd op de rijtijd en emissieklasse van 
het voertuig. 
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Land Huidige situatie Geplande maatregelen 

België 
> 12 ton 
Alle autosnelwegen 
Assen en EURO-klassen 

 Plannen voor de invoering van een vignet voor 
voertuigen tot 12 ton  

 Discussie over de invoering van een heffingssysteem 
(“Maut”) in het Vlaamse Gewest en sinds kort ook 
in het Waalse Gewest29 

Bulgarije 
Alle voertuigen 
Alle wegen 
3 klassen voertuigen 

 Geen plannen 

Denemarken 
> 12 ton 
Alle autosnelwegen 
Assen en EURO-klassen 

 Geen plannen 

Hongarije 
Alle voertuigen 
95% van het autosnelwegennet 
Gewicht 

 Mogelijke invoering van een systeem gebaseerd op 
afgelegde afstand 

Litouwen 

Vrachtwagens en 
landbouwvoertuigen, bussen 
Hoofdwegen en nationale wegen  
Gewicht/lengte 

 Geen plannen 

Luxemburg 
> 12 ton 
Alle autosnelwegen 
Assen en EURO-klassen 

 Geen plannen 

Nederland 
> 12 ton 
Alle autosnelwegen 
Assen en EURO-klassen 

 Discussie over plannen voor de mogelijke invoering 
van een systeem gebaseerd op afgelegde afstand in 
2012 (voor alle voertuigen op alle wegen) 

Polen 
> 3,5 ton en motorvoertuigen  
Autosnelwegen en nationale wegen  
Gewicht, assen, EURO-klassen 

 Mogelijke invoering van gebruikersheffingen op alle 
nationale wegen in 2009 of 2015 

Roemenië 
Alle voertuigen 
Alle wegen 
Assen, gewicht, EURO-klassen 

 Geen plannen 

Slowakije 

Alle voertuigen 
Autosnelwegen en wegen eerste 
klasse 
Gewicht 

 Uiterlijk 2009 een systeem gebaseerd op afgelegde 
afstand voor voertuigen van meer dan 3,5 ton (alle 
voertuigen vanaf 2011) op hoofdwegen en wegen 
eerste klasse 
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Zweden 
> 12 ton 
Alle autosnelwegen 
Assen en EURO-klassen 

 Discussie over plannen voor op afgelegde afstand 
gebaseerde heffing, nog niet afgerond 

Finland Geen 

 Geen concrete plannen voor de invoering van 
heffingen voor weggebruikers, maar in 2006 is een 
voorlopig onderzoek gedaan naar een heffing op 
zware en lichte vrachtwagens  

Ierland 
Geen, behalve op drie autosnelwegen 
Alle voertuigen 
Voertuigklasse 

 De Ierse nationale wegenautoriteit overweegt 
nieuwe tolwegen aan te leggen en daarvoor een 
partnerschap met een particuliere partner aan te gaan
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Verenigd 
Koninkrijk 

Geen, behalve voor 42 km 
autosnelweg  
Alle voertuigen 
Voertuigklasse 

 Er wordt gediscussieerd over een nationaal systeem 
gebaseerd op afgelegde afstand voor alle voertuigen. 
Voorlopige invoeringstermijn is 2015 

Bron: bewerking van T&E-gegevens door TRT 

                                                 
29  In december 2007 besloot het Vlaamse gewest samen te gaan werken met Nederland bij de invoering van een 

kilometerheffing vergelijkbaar met de Duitse Maut. Momenteel wordt gediscussieerd over de toepassing van dit 
systeem op autosnelwegen en waarschijnlijk op andere wegen, met inbegrip van passagiersvervoer. Het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest heeft zich aangesloten bij het standpunt van het Vlaamse Gewest. Het Waalse Gewest, 
dat tot begin 2008 een voorkeur had voor de invoering van een vignet, sloot zich in maart 2008 bij de Maut-
groep aan. Het lijkt er dus op dat België, Nederland en waarschijnlijk ook Luxemburg onderhandelingen zullen 
starten voor een gemeenschappelijk systeem dat vergelijkbaar is met het Duitse en in 2012 zal worden ingevoerd. 
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Afb. 5.1 Mate van omzetting van de Eurovignetrichtlijn 

 
Bron: uitwerking door TRT van T&E-gegevens 

 
Legenda 
Vehicles > 3,5t = Voertuigen > 3,5 t 
Tariff differentiation by EURO = Differentiatie tarief naar EURO-klasse 
Use of revenues for infrastructure financing = Gebruik van opbrengsten voor financiering infrastructuur 
All roads tolled = Tol op alle wegen 
Distance-based system = Systeem gebaseerd op afgelegde afstand 
Distance-based concessionaires = Concessiesysteem gebaseerd op afgelegde afstand 
Time-based system = Systeem gebaseerd op tijdstip van de rit 
No charging system = Geen heffing 

5.2.1. Verenigd Koninkrijk 

Doelstellingen 

Momenteel is er in het VK slechts één autosnelweg waarvoor tol wordt geheven: de M6 Toll.30 In 
verschillende onderzoeken wordt de mogelijkheid van invoering van een heffingssysteem in het VK 
geanalyseerd. De Feasibility study of road pricing in the UK (ministerie van Vervoer, 2004) 
suggereert dat een nationaal heffingssysteem waarschijnlijk binnen tien jaar technisch haalbaar is. 
Dit onderzoek bespreekt of het wegennet efficiënter kan worden benut en kan worden ontlast door 
heffingen in te voeren voor het gebruik ervan, die afhangen van de congestie.31   

 

                                                 
30  Dit is een 42 km lange driebaans autosnelweg die in 2003 is geopend. Het toltarief hangt af van de omvang van 

het voertuig en het tijdstip van de rit (dag- en nachttarieven). 
31  Voorspeld wordt dat een dergelijk stelsel op zijn vroegst in 2014 kan worden ingevoerd, omdat een nationaal 

heffingssysteem momenteel technisch niet haalbaar is in termen van uitvoerbaarheid, functionaliteit en kosten. 
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Kenmerken van de geplande maatregelen 

De regering heeft aangekondigd dat zij voornemens is een op afgelegde afstand gebaseerd 
heffingssysteem in te voeren voor alle vrachtvervoer op de wegen in het VK. De belangrijkste 
kenmerken van dit systeem zijn:  

 De heffing is van toepassing op alle vrachtwagens op wegen in het VK, ongeacht nationaliteit of 
land van herkomst. 

 De heffing kan worden gedifferentieerd naar autosnelwegen en andere wegen, en eventueel ook 
naar andere factoren zoals tijdstip. 

 Regelmatige gebruikers zullen een on-board-unit moeten installeren, waarmee de heffing wordt 
berekend. 

Maatregelen ter verbetering van de aanvaardbaarheid 

Aanvaardbaarheid van het stelsel voor het publiek is de sleutel tot de succesvolle invoering van een 
heffingssysteem. In 2003 stemde ruim tweederde van de bevolking in met de stelling dat de heffing 
uitstoot en congestie zou reduceren. 

Het onderzoek (ministerie van Vervoer, 2004) benadrukt de sleutelmaatregelen die de centrale 
overheid moet nemen: 

 Aanvaardbaarheid: voorlichting geven en een nationaal debat op gang brengen om een beter 
begrip te kweken voor de veranderingen die een heffingssysteem zou bewerkstelligen en hoe 
deze in de praktijk zullen worden bereikt. 

 Gebruik van de opbrengsten: voorstellen ontwikkelen hoe de opbrengsten zullen worden 
beheerd, ingezet en verantwoord. 

 Technologie: meer praktisch onderzoek en experimenten stimuleren. 

Kosten van invoering 

In het onderzoek wordt onder meer aandacht besteed aan het scenario van een heffingssysteem voor 
alle voertuigen op alle wegen in het VK met het vereiste van een on-board-unit die gebruikmaakt 
van gps-technologie, zodat de tol wordt geheven op basis van de afgelegde afstand. De geschatte 
invoeringskosten van een heffingssysteem worden in de hiernavolgende tabel gegeven. 

De investeringskosten hangen grotendeels af van de kosten van de on-board-units en van de 
aanzienlijke hoeveelheid apparatuur die langs de wegen moet worden geïnstalleerd. 

Tabel 5.2 Kosten van invoering (€) 

 Totale kosten van invoering (€) 
Investeringen  15 - 91 miljard
Investering per gebruiker 662 – 4925 
Jaarlijkse exploitatiekosten 2,9 – 8 miljard
Jaarlijkse exploitatiekosten per gebruiker 128 - 433

Bron: ministerie van Vervoer, VK, 2004 

Lopend experiment 

Momenteel moeten vrachtwagens in het VK in de omgeving van de hoofdstad (een zogenoemde 
lage-emissiezone) 200 GBP per dag betalen om de lage luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Het 
initiatief wordt in Brussel op de voet gevolgd, aangezien de Commissie overweegt op te treden om 
het vervoer in Europese steden te ‘vergroenen’ (EurActiv, 2008). Het stelsel is op 4 februari 2008 
ingevoerd en geldt 24 uur per dag, zeven dagen per week. Het is nu enkel van toepassing op grote 
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dieselvrachtwagens van meer dan 12 ton, maar zal in juli worden uitgebreid naar bussen en 
voertuigen tussen 3,5 en 12 ton en in oktober 2010 naar andere voertuigen. 

Het stelsel dat in Londen in een gebied van 1577 vierkante kilometer met 7,5 miljoen inwoners 
wordt toegepast, is op mondiaal niveau het grootste. Naar schatting worden dagelijks circa 50 000 
voertuigen gebruikt om goederen en diensten aan bedrijven en consumenten in de lage-emissiezone 
te leveren. Vervoerondernemingen stellen dat het heffingssysteem duur is en benadrukken dat 
auto’s, waarop het stelsel niet van toepassing is, in Londen de voornaamste bron van vervuiling 
door verkeer zijn. 

5.2.2. Zweden 

Doelstellingen 

In Zweden is door een regeringscommissie onderzocht welke mogelijkheden er zijn een inter-
urbaan kilometerheffingssysteem voor zware vrachtwagens in te voeren (regeringscommissie 
inzake tolheffing, 2004). Het voorstel van de commissie is gebaseerd op het beginsel dat voor alle 
openbare wegen in Zweden evenals voor sommige particuliere wegen tol wordt geheven op basis 
van de afgelegde afstand en de kenmerken van het voertuig.  

Kenmerken van de geplande maatregelen 

De Zweedse regering is voornemens bij het parlement een voorstel in te dienen voor een op 
afgelegde afstand gebaseerd heffingssysteem voor zware vrachtwagens dat in 2010-2011 zou 
worden ingevoerd, maar dit voorstel is nog niet afgerond. Momenteel wordt gediscussieerd over een 
nationaal project (‘Arena’) voor een heffingssysteem voor zware voertuigen. Het voorgestelde 
tariefsysteem, dat eenvoudig, gebruiksvriendelijk en flexibel moet zijn, is in samenwerking met 
openbare autoriteiten en weggebruikers ontwikkeld.  

De belangrijkste kenmerken van dit heffingssysteem zijn: 

 Alle zware voertuigen van meer dan 3,5 ton worden belast. 

 Het heffingssysteem omvat alle openbare wegen.  

 De kilometerheffing wordt gebaseerd op de kenmerken van het voertuig, de afgelegde afstand, 
het soort weg en de tijd. 

 Differentiatie naar milieukenmerken (EURO-emissieklassen). 

 De kilometerheffing is van toepassing op zowel Zweedse als buitenlandse zware voertuigen.  

Potentiële impact 

East West TC heeft een rapport Structuring and Analysis of the East-West-Corridor via Skâne-
Blekinge gepubliceerd over de potentiële effecten van gebruikersheffingen op de verschillende 
vervoerswijzen langs een oost-west-corridor via de regio Skâne-Blekinge in Noord-Europa (Noord-
Duitsland en Polen) en in de corridor van het zuidelijke deel van de Oostzee. De prognose is 
uitgevoerd voor drie verschillende corridors (Zuid-Zweden, het noorden van continentaal Europa en 
het zuidelijke deel van de Oostzee) binnen de globaal afgebakende oost-west-corridor. 

De bestaande situatie en de situatie na invoering van een heffingssysteem in Zweden werden met 
elkaar vergeleken.  
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Naar schatting zal het wegvervoer in Skâne-Blekinge bij invoering van een heffingssysteem met 
circa 10% afnemen en het railvervoer met 5% toenemen. Ook in de corridor Noord-Duitsland/Polen 
en in de corridor van het zuidelijke deel van de Oostzee wordt een verschuiving tussen vervoer over 
de weg en vervoer over zee verwacht. In de corridor Skâne-Blekinge wordt een afname van het 
wegvervoer met circa 15% verwacht en een toename van het railvervoer met circa 17%. 

5.2.3. Nederland 

Doelstellingen 

In Nederland wordt al sinds 1990 gediscussieerd over de invoering van een heffing voor 
weggebruik, maar de politieke gevoeligheid van de kwestie heeft tot vele vertragingen geleid. De 
Nederlandse regering heeft een platform over de heffing opgezet voor de belanghebbenden, met 
inbegrip van automobilistenverenigingen, milieuorganisaties, werkgevers en regionale overheden. 
Het platform heeft geadviseerd in twee stadia een kilometerheffing in te voeren: in de eerste fase op 
bepaalde knelpunten en in de tweede fase op nationaal niveau. 

Kenmerken van de geplande maatregelen 

In november 2007 heeft de Nederlandse regering voorwaarden opgesteld voor de invoering van een 
kilometerheffing op alle wegen die is gedifferentieerd naar tijdstip, plaats en milieukenmerken van 
het voertuig, zowel voor passagiers- als voor vrachtvervoer: de invoering start met een 
tolheffingssysteem voor vrachtvervoer in 2011 en wordt in 2016 uitgebreid naar alle wegvervoer. 
Het doel ervan is congestie op de wegen en milieuvervuiling tegen te gaan.  

De voorgestelde technologie is een satellitair (gps-)systeem met on-board-units in alle voertuigen, 
maar de technische details zijn nog niet bekend. De bzm 32  zal worden omgezet in een 
kilometerheffing. De kilometerheffing zal worden berekend op basis van een tarief dat in heel 
Nederland zal gelden en zal worden gedifferentieerd naar gewicht van het voertuig, op 
milieugronden (EURO-emissie) en naar tijd/plaats, zodat rekening kan worden gehouden met 
wegcongestie. 

Kosten van invoering 

Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de mogelijkheid van de invoering van een 
heffingssysteem. 

In het onderzoek Externe Effecten van varianten van Anders Betalen voor Mobiliteit van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat uit 2005 werden vier verschillende scenario’s voor een 
heffingssysteem voorgesteld. De verschillen daartussen worden in tabel 4.3 samengevat. 

In een tweede onderzoek, Starten met de kilometerprijs van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, dat in 2007 werd voltooid, werd scenario A bijgewerkt en herzien en geconcludeerd dat 
de investeringen lager zouden kunnen uitvallen dan in 2005 werd geraamd: ongeveer 
€1,3-2,7 miljard, met per gebruiker kosten van €163-338 en exploitatiekosten tussen 
€250-925 miljoen per jaar en €31-119 per gebruiker. 

                                                 
32 Eurovignet dat sinds 1994 van kracht is voor het gebruik van autosnelwegen door zware vrachtwagens. 
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Tabel 5.3 Verschillende heffingsscenario’s 

Scenario Beschrijving Investeringen (€) Jaarlijkse 
exploitatiekosten (€) 

a) Betalen per 
kilometer  

Een kilometerheffing voor 
alle voertuigen op alle 
wegen. Differentiatie naar 
kenmerken van het voertuig, 
zoals massa en 
milieueigenschappen 

Totaal = 
2100-3800 miljoen  
Per gebruiker = 
280-507  
 

Totaal = 
400-1100 miljoen  
Per gebruiker = 53-147  
 

b) 
Kilometerheff
ing zware 
vrachtwagens 

Kilometerheffing voor zware 
voertuigen > 12 ton op 
autosnelwegen 

Totaal = 
180-365 miljoen  
Per gebruiker = 
818-1660  
 

Totaal = 35-90 miljoen  
Per gebruiker = 
159-409 

c) Betalen per 
kilometer en 
congestietarief  

Een kilometerheffing voor 
alle voertuigen op alle 
wegen. Daarnaast een toeslag 
op alle heffingen tijdens 
spitsuren 

Totaal = 
2200-4100 miljoen  
Per gebruiker = 
275-513  

Totaal = 
500-1100 miljoen  
Per gebruiker = 63-138 

d) Tolheffing  Tolheffing op zes locaties  
Totaal = 
100-130 miljoen  
Per gebruiker = 72-93 

Totaal = 60-190 miljoen 
Per gebruiker = 43-136 

Bron:  ministerie van Verkeer en Waterstaat, Nederland (2005) 
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Kader 7 Toekomstige mogelijkheden in Italië 

In Italië zijn momenteel 23 exploitanten van autosnelwegen waarvoor tol wordt geheven, die een wegennet met 
een totale lengte van ruim 5600 km beheren (het Italiaanse autosnelwegennet beslaat in totaal een lengte van 
6500 km). De helft van deze wegen wordt beheerd door Autostrade S.p.A. AISCAT (Associazione Italiana 
Società Concessionarie Autostrade e Trafori) is de overkoepelende organisatie van autosnelwegenexploitanten. 
Op sommige autosnelwegen in Zuid-Italië wordt geen tol geheven. Dit op afgelegde afstand gebaseerd 
heffingssysteem geldt voor alle soorten voertuigen (motorfietsen, auto's en lichte en zware vrachtwagens). Voor 
sommige grensoverschrijdende tunnels wordt een aanvullende tol geheven: dit geldt voor de Mont Blanc (naar 
Frankrijk), Fréjus (naar Frankrijk), Grand St-Bernard (naar Zwitserland) en Munt la Schera (naar Zwitserland). 
De tarieven zijn gedifferentieerd naar vijf voertuigenklassen (aantal assen). Auto’s vallen alle in dezelfde klasse 
(aantal assen = 1). In geen van deze stelsels wordt gedifferentieerd naar emissieklasse. Hoewel de tol 
afhankelijk is van de afstand, wordt de hoogte ervan gewoonlijk niet berekend per kilometer maar per traject 
van een autosnelweg tussen twee afslagen. 

In 2008 publiceerde Il Sole 24 Ore, een Italiaans financieel dagblad, ramingen uit een document van het 
ministerie over de toegenomen kosten voor de hogesnelheidsspoorlijn Turijn-Lyon als gevolg van de herziening 
van het project en het daaruitvolgende meerwerk. Volgens dit artikel moet het project worden gefinancierd door 
middel van een nieuw op afgelegde afstand gebaseerd heffingssysteem, in overeenstemming met de 
Eurovignetrichtlijn, dat zou worden uitgebreid tot nieuwe primaire en secundaire wegen en tot verstopte of 
kwetsbare gebieden met behulp van aanvullende toeslagen. In de volgende afbeelding worden mogelijke nieuwe 
autosnelwegen en interurbane wegen getoond waarvoor tol zal worden geheven: 
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Legenda: 
New tolled motorways = Nieuwe autosnelwegen met tol 
Free motorways = Autosnelwegen zonder tol 
Motorways with mark-ups = Autosnelwegen met toeslag 
Grande Raccordo Anulare = Grote ringweg 
Tolled inter-urban roads = Interurbane wegen met tol 

5.3. Alpenlanden 

Het transalpiene vrachtverkeer neemt al jarenlang sterk toe. Dit leidt tot verkeersopstoppingen op 
kwetsbare punten van het wegennet en heeft schadelijke gevolgen voor de bevolking en het milieu. 
Daarom wordt een aanvullende tol geheven voor tunnels tussen Italië en Frankrijk (Fréjus en Mont-
Blanc), tussen Frankrijk en Spanje (Puymerous en Envalira in Andorra) en tussen Zwitserland en 
Italië (Grand St-Bernard). Enkel de tol voor de Fréjus-tunnel en de Mont-Blanc-tunnel is 
gedifferentieerd naar voertuigemissieklasse. 

Om verschuiving van vrachtvervoer over de weg naar vervoer per spoor aan te moedigen, is 
onderzoek gedaan naar mogelijke aanvullende maatregelen op het bestaande stelsel, zoals de 
Zwitserse heffing op zware voertuigen. 

De voorgestelde Alpentransitobeurs (ATB) maakt gebruik van marktmechanismen om het aantal 
transalpiene ritten of de schaarse wegcapaciteit op Alpendoorgangen te rantsoeneren. De ATB 
wordt gezien als een van de interessantste stelsels (ECOPLAN, 2007). 

Er kunnen twee benaderingen voor een ATB worden onderscheiden:  
 Aftopping-en-handel 
 Slotsysteem met dynamische prijs 

 

In het ‘aftopping-en-handel’-systeem moeten alle zware vrachtwagens met een 
maximumlaadvermogen van meer dan 3,5 ton voor hun rit door de Alpen over een 
Alpentransitovergunning beschikken, die via de Alpentransitobeurs kan worden verkregen. De 
Alpentransitovergunning wordt verstrekt voor een bepaald voertuig en geeft het recht op één enkele 
rit over de Alpen in een bepaalde periode.  

Een bepaalde hoeveelheid Alpentransito-eenheden geeft recht op een Alpentransitovergunning. De 
vereiste hoeveelheid Alpentransito-eenheden kan afhangen van het type voertuig (bijvoorbeeld de 
emissieklasse). Voor lokaal en korteafstandsvervoer kan een afwijkende hoeveelheid Alpentransito-
eenheden worden vereist.  

Op geregelde intervallen worden de Alpentransito-eenheden geveild. De veiling wordt gezien als de 
beste manier om de eenheden toe te wijzen: ze kan eenvoudig ten uitvoer worden gelegd, garandeert 
een efficiënt resultaat en geeft de juiste prikkels.  De veiling staat open voor vervoerondernemingen 
maar ook voor financiële instellingen en intermediairs. De veiling zal eens per jaar worden 
gehouden. Tijdens de veiling worden de Alpentransito-eenheden voor het lopende en voor 
toekomstige jaren geveild. Dankzij deze procedure kunnen alle deelnemers een 
langetermijnstrategie ontwikkelen en de marktprijs van de toekomstige Alpentransito-eenheden 
evalueren.  

Alpentransito-eenheden worden buitenbeurs verhandeld, dat wil zeggen er is geen centraal platform 
waar de handel in Alpentransito-eenheden plaatsvindt. Vervoerondernemingen, financiële 
instellingen en intermediairs kunnen de Alpentransito-eenheden rechtstreeks onderling verhandelen. 
Korte en lokale transalpiene ritten zullen mogelijk kunnen profiteren van een voorkeursbehandeling, 
namelijk een aangepast conversietarief dat neerkomt op een korting. Het slotsysteem met 
dynamische prijs is een uitgebouwde versie van het geplande reserveringssysteem, met een heffing 
voor elke reservering. Om veiligheidsredenen wordt een maximumtransitocapaciteit ingesteld. 
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Vervoerondernemingen die er zeker van willen zijn dat zij op een bepaalde dag en tijd de Alpen 
kunnen oversteken, moeten tevoren een ‘slot’ boeken en betalen; doen zij dat niet, dan moeten zij 
wachten op een vrij ‘slot’. 

Een ‘slot’ kan op internet worden gereserveerd; de prijs van een ‘slot’ varieert al naar gelang de 
verkeersprognose en de lengte van het ‘slot’. Bij beide soorten Alpentransitobeurs zijn on-board-
units voor zware vrachtwagens, heffings- en handhavingsstations en een administratiesysteem voor 
de Alpentransito-eenheden nodig. 

De kosten bedragen naar verwachting 50-60 miljoen CHF (€30-36 miljoen) en de minimale 
exploitatiekosten worden geraamd op 15 miljoen CHF (€9 miljoen). Beide vormen van de 
Alpentransitobeurs zijn technisch en bedrijfsmatig haalbaar, maar het ‘aftopping-en-handel’-model 
kan de beoogde verschuiving van verkeer van de weg naar het spoor op een efficiënte, niet-
discriminerende manier verwezenlijken. Het systeem zou samen met naburige Alpenlanden moeten 
worden ingevoerd. 

5.4. Naar de internalisatie van externe kosten 

De nieuwe Eurovignetrichtlijn, die in juni 2008 wordt verwacht, kan een langetermijnperspectief 
bieden en de randvoorwaarden voor duurzaam goederenvervoer verbeteren. Om dat te bereiken, 
moet ze de mogelijkheid bieden het tolheffingssysteem uit te breiden, zodat niet alleen de kosten 
van infrastructuur, maar geleidelijk ook externe kosten worden gedekt.33  

Huidige heffingssystemen zijn niet in overeenstemming met het beginsel van de doorrekening van 
externe kosten. Hoewel de situatie van land tot land verschilt en de belangstelling voor 
milieukwesties toeneemt, is een van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek dat externe 
kosten in de meerderheid van de systemen niet uitdrukkelijk in aanmerking worden genomen. De 
enige uitzonderingen zijn de kosten van luchtvervuiling, lawaai en ongevallen in Zwitserland en de 
kosten van congestie op sommige autosnelwegen in de regio Parijs, waar wordt geëxperimenteerd 
met tarieven die zijn aangepast aan het tijdstip van de rit 

Tabel 5.4 In aanmerking genomen kosten bij het berekenen van de heffing 

Land Categorieën kosten die bij de berekening van de heffing voor zware vrachtwagens in 
aanmerking worden genomen 

Zwitserland 
Niet-gedekte kosten van zwaar verkeer met inbegrip van externe kosten (externe gezondheidskosten 
en schade aan gebouwen veroorzaakt door luchtvervuiling en externe kosten van lawaai en 
ongevallen) op gemiddeld en niet op marginaal niveau.  

Duitsland Kosten van infrastructuur, kapitaalkosten rekening houdend met investeringen en lopende uitgaven. 

Oostenrijk Kosten van infrastructuur (aanleg, exploitatie en onderhoud van wegen).  

Tsjechië Kosten van infrastructuur.  

Italië Kosten van infrastructuur met inbegrip van investeringen en rendement voor de concessiehouder.  

Frankrijk Exploitatiekosten, met inbegrip van een winstopslag / congestiekosten gebaseerd op tijdstip van de 
rit op sommige autosnelwegen in de regio Parijs. 

België Kosten van infrastructuur. 

Noorwegen Kosten van infrastructuur. 
Bron: TRT 

                                                 
33  Momenteel moeten gebruikersheffingen uit hoofde van de Eurovignetrichtlijn gelijk zijn aan de toegewezen 

gemiddelde kosten van de aanleg, het onderhoud en de exploitatie van het wegennet en moet extra worden 
betaald voor externe kosten van ongevallen (EC, 2006). 
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In sommige systemen worden echter elementen van internalisatie van externe kosten aangetroffen, 
namelijk: 
 De op afgelegde afstand gebaseerde heffingssystemen in Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland 

en onlangs Tsjechië, die vergeleken met de tariefsystemen op basis van trajecten die door 
concessiehouders worden geëxploiteerd (bijvoorbeeld in Italië en Frankrijk) het voordeel 
bieden dat het beginsel de gebruiker betaalt om de juiste prijs te berekenen rigoureuzer kan 
worden toegepast, dat wil zeggen dat gebruikers betalen voor de kosten die zij veroorzaken.  

 De invoering van tariefdifferentiatie naar emissieklasse (EURO-klasse) voor zware 
vrachtwagens in de op afgelegde afstand gebaseerde systemen van Zwitserland, Duitsland en 
Tsjechië, waarin naast de kosten van infrastructuur de milieukosten rechtstreeks in 
aanmerking worden genomen.  

 De op afgelegde afstand gebaseerde Zwitserse heffing op zware voertuigen, met de 
differentiatie naar meer of minder vervuilende vrachtwagens, komt tegemoet aan het 
internalisatiebeginsel (beginsel van de vervuiler betaalt), dat in de Zwitserse grondwet is 
verankerd. Dit beginsel vormde de aanleiding voor een heffing waarin de externe kosten zijn 
meegenomen, zoals de kosten voor de gezondheidszorg, schade aan gebouwen door 
luchtvervuiling, kosten van lawaai en ongevallen. De kosten van congestie zijn echter niet in 
aanmerking genomen.  

 In het Franse systeem van autosnelwegenheffingen gedifferentieerd naar tijdstip wordt de 
mate van congestie in aanmerking genomen.  Op verschillende Franse autosnelwegen waar 
tol wordt geheven, wordt gedifferentieerd om terugkerend vakantieverkeer evenwichtiger over 
de dag te spreiden. De tarieven zijn verschillend voor spitsuren en buiten de spits om de 
capaciteit van de infrastructuur beter te kunnen benutten en de toenemende uitstoot van 
broeikasgassen in te dammen.  

Om er zeker van te zijn dat de lidstaten in de nabije toekomst hun tolheffingssysteem kunnen 
inzetten om de externe kosten van vrachtvervoer over de weg te beperken, moet de 
Eurovignetrichtlijn ofwel de ‘mate van convergentie’ verbeteren (het niveau van harmonisatie van 
de bestaande heffingssystemen in Europa), ofwel de ‘mate van differentiatie’ (het vermogen van 
bestaande systemen om gebruikers gedifferentieerd naar vervoersomstandigheden als tijdstip, 
locatie, verkeerssituatie en dergelijke te belasten, zodat zij betalen naar gelang alle externe kosten 
die zij bij gebruik van de infrastructuur veroorzaken) (DIFFERENT, 2007).  

In paragraaf 6.2.1 wordt geanalyseerd welke invloed de internalisatie van externe kosten kan 
hebben op de impact van heffingen op zware vrachtwagens. 

5.5. Potentiële bijdrage van tarieftechnologie tot een interoperabel 
systeem  

Het verwerken van marginale externe kosten van milieuschade, lawaai en ongevallen stelt nadere 
eisen aan de opzet van heffingssystemen. De heffingstechnologie moet zo worden opgezet dat 
verschillende voertuigtypes en hun emissieniveau, wegtrajecten met hoge en lage ongevallencijfers 
en voertuigen met veel of weinig veiligheidsvoorzieningen kunnen worden onderscheiden.  

In veel landen wordt gebruikgemaakt van elektronische tolheffingssystemen. Hoewel de 
technologie van veel van deze systemen vergelijkbaar is, zijn slechts weinige compatibel. Dat leidt 
tot ondoeltreffende exploitatie van deze systemen en frustratie bij de chauffeurs. Momenteel 
worden in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland (op afgelegde afstand gebaseerde 
heffingssystemen) drie verschillende technologieën gebruikt: respectievelijk DSRC, GPS en 
DSRC/tachograaf. Elk van deze technologieën heeft eigen kenmerken, zoals blijkt uit tabel 5.5 
hieronder. Bovendien heeft de Zweedse regeringscommissie voorgesteld een op afgelegde afstand 
gebaseerd heffingssysteem in te voeren. 
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De tenuitvoerleggingskosten van de technologie laten een dalende tendens zien: daarop wijzen de 
resultaten van de onderzoeken van het Nederlandse ministerie van Verkeer en Waterstaat uit 2005 
en 2006, die worden bevestigd door het onderzoek uit het VK uit 2007. In tabel 5.6 zijn de 
gegevens van bestaande heffingssystemen en uit de verschillende onderzoeken samengevat. 

 
Tabel 5.5 Overzicht van de ten uitvoer gelegde en geplande technologie voor gebruikersheffingen van 

zware vrachtwagens in Europa (2005) 

Technologie Betaling 
Land Techniek Tariefli

jst Voor/na Methode Betaalwijze Periode 

Oostenrijk DSRC Server Beide 
Contant 
Debetkaarten 
Creditcards 

Euro 
Quick (chipkaart) 
Belangrijkste 
brandstofkaarten en 
creditcards 

Dagelijkse transmissie 
van gegevens door 
kredietinstelling 
Factuur eens per 
veertien dagen 

Duitsland GPS/GSM 
On-
board-
unit 

Beide 
Contant 
Debetkaarten 
Creditcards 

Euro en officiële 
vreemde valuta op 
de eindlocatie 
Belangrijkste 
brandstofkaarten en 
creditcards 

Dagelijkse transmissie 
van gegevens door 
kredietinstelling 
Maandelijkse 
solvabiliteitscontrole 

Zwitserland 

Tachograaf 
DSRC 
(GPS voor 
controle) 

On-
board-
unit 

Beide 
Contant 
Debetkaarten 
Creditcards 

CHF 
Euro 
Belangrijkste 
brandstofkaarten en 
creditcards 

60 dagen voor versturen 
van factuurgegevens 
1 kalendermaand voor 
voldoening factuur 

Zweden 
Mogelijke 
oplossing: 
DSRC 

Server, 
on-
board-
unit 

Beide 
Contant 
Debetkaarten 
Creditcards 

Nog niet beslist Na betaling tot enkele 
dagen daarna 

Bron:  Blomberg en Poersch, 2004, bijgewerkt door Blythe, Schelin en Gustafsson, 2005 
 
 

Tabel 5.6 Overzicht van de kosten van tenuitvoerlegging van technologie  

 Bron Technologie Investering per 
gebruiker in € 

Jaarlijkse 
exploitatiekosten per 

gebruiker in € 

Oostenrijk Praktijkgegevens DSRC 417 – 617 58 
Duitsland Praktijkgegevens GPS 500 - 1000 393 – 508 
Zwitserland Praktijkgegevens DSRC/tachograaf 450 - 565 100 
     

Nederland 
Onderzoek 

ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, 2005 

DSRC 1250 - 1500 250 – 667 

Nederland 
Onderzoek 

ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, 2007 

  
GPS 818 -1660 156 – 409 

VK Onderzoek 
CE Delft, 2007 GPS 662 – 4925 128 – 433 

Bron: CE Delft, 2005; Oehry, 2006; ministerie van Verkeer en Waterstaat e.a., 2005 
 

Heffingstechnologie is voortdurend in ontwikkeling en het ligt in de lijn der verwachting dat de 
kosten in de toekomst verder zullen dalen: de kosten van on-board-units voor gps-systemen zullen 
waarschijnlijk dalen, omdat deze soort technologie voor andere toepassingen in de auto zal worden 
gebruikt (TNO/CE Delft, 2003). Dat zal ertoe bijdragen dat de verbreiding van op afgelegde afstand 
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gebaseerde heffingssystemen wordt vereenvoudigd, omdat deze steeds goedkoper zullen worden in 
vergelijking met op tijdstip van de rit gebaseerde systemen (die worden gekenmerkt door lage 
exploitatiekosten) en de weg zullen banen voor interoperabele systemen. 

Richtlijn 2004/52/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische tolheffing 
benadrukt dat heffingssystemen interoperabel moeten zijn om een soepel vrij verkeer van goederen 
en eerlijke concurrentie tussen vervoerondernemingen te garanderen. Doel ervan is één enkele 
overeenkomst tussen de gebruikers en alle exploitanten en een reeks technische normen waardoor 
de sector de vereiste apparatuur kan leveren in een open markt met een aanzienlijk aantal potentiële 
systemen en leveranciers van on-board-units.34 In de richtlijn worden de essentiële beginselen van 
het systeem beschreven. Een comité zal de definitie van de zogenoemde ‘Europese dienst’ 
uitwerken.  

Volgens de richtlijn zullen alle nieuwe elektronische tolheffingssystemen een of meer van de 
volgende technologieën gebruiken: 
 Satellietpositiebepaling: een geavanceerde technologie die kan detecteren welke wegen worden 

gebruikt en welke afstand is afgelegd. Technisch wordt dit bewerkstelligd door het gebruik van 
een digitale kaart waarop de satellietposities worden uitgezet en een tarieflijst. De gegevens 
worden met behulp van mobiele communicatiemiddelen aan de wegexploitant doorgegeven. 
Duitsland is het enige land dat een dergelijk systeem heeft ingevoerd.  

 Mobiele communicatie met behulp van de GSM-GPRS-standaard en de plaatsbepalingsfunctie 
van de mobiele technologie voor zowel afstandsbepaling als het doorgeven van de heffingen. 
GSM-GPRS is in het Duitse systeem inbegrepen, maar enkel voor communicatiedoeleinden.  

 Microgolven met een frequentie van 5,8 GHz met gebruikmaking van speciale 
korteafstandscommunicatie (DSRC) tussen een klein apparaat in de voorruit van het voertuig, 
dat in verbinding staat met een antenne aan de kant van de weg. Voor deze technologie is een 
infrastructuur met zendontvangers langs de kant van de weg nodig, exploitatiesystemen en 
andere apparatuur voor de verwerking van de gegevens van detectiepunten langs de weg of op 
elk verbindingspunt van het wegennet, die in verbinding staan met de on-board-unit. Oostenrijk 
heeft een op DSRC gebaseerd heffingssysteem voor zware vrachtwagens ingevoerd en deze 
technologie is gekozen voor tolheffing. 

 

Door harmonisatie van voertuigclassificatie zou de vergelijkbaarheid zeker worden vergroot en 
zonder de heffingen voor de gebruikers gemakkelijker te begrijpen zijn. Om te zorgen dat 
elektronische tolheffing voldoet aan de waarschijnlijke vereisten van toekomstige heffings- en 
tariefregelgeving, moeten naast de gebruikelijke kenmerken van de voertuigen ook parameters voor 
milieukenmerken als emissie of lawaai worden opgenomen. Met de vaststelling van de EURO-
emissieklassen is al een stap in de richting van harmonisatie gezet.  

Afhankelijk van de marktsituatie kunnen de Europese systemen binnen tien jaar volledig 
interoperabel zijn. Voor december 2009 is een onderzoek naar het gebruik van de technologie en 
een kosten-batenanalyse gepland. Het onderzoek zou het vastleggen van standaardtechnologie 
moeten stimuleren en een adequaat niveau van interoperabiliteit moeten vaststellen.  

                                                 
34  Verschillende elektronische tolheffingssystemen zijn volledig interoperabel als de gebruiker van het ene systeem 

toegang heeft tot een tolweg die met behulp van een ander elektronisch tolheffingssysteem wordt geëxploiteerd 
zonder dat deze gebruiker wordt behandeld als een niet-gekwalificeerde gebruiker en de rit daardoor duurder 
wordt. Basisvereiste van een nieuwe technologie is dat ze interoperabel is en in staat met andere systemen te 
communiceren. Bestaande tolheffingstechnologie moet volledige compatibiliteit en interfacing met de in de 
richtlijn omschreven technologie en met elkaar garanderen. 
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Deel III: Conclusies 

6. Conclusies en aanbevelingen 

6.1. De voorkeur voor een op afgelegde afstand gebaseerde 
tariefstelsel 

In de lidstaten van de EU worden momenteel twee soorten tariefstelsels toegepast (TIS.pt, 2001): 

 Heffing op basis van tijdstip van de rit: een heffing (vignet) voor de toestemming om binnen 
een bepaald gebied en een bepaalde periode van het wegennet gebruik te maken, die is 
gedifferentieerd naar voertuigklasse. 

 Heffing op basis van afgelegde afstand: een tariefstelsel gebaseerd op de afgelegde kilometers 
op een beperkt net van met elkaar verbonden wegen. De twee categorieën kunnen als volgt 
worden onderscheiden: 

- Beperkt wegennet: het systeem is van toepassing op een deel van het wegennet in het 
land (landen met autosnelwegenconcessiehouders, Oostenrijk, Duitsland en Tsjechië, die 
het tolheffingssysteem geleidelijk uitbreiden naar een aantal geselecteerde secundaire 
wegen). 

- Nationaal wegennet: het systeem is van toepassing op het gehele nationale wegennet, 
met inbegrip van secundaire en lokale wegen (Zwitserland). 

Om de twee belangrijkste tariefstelsels te kunnen vergelijken, wordt in de hiernavolgende tabel het 
antwoord samengevat op de vraag wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende 
heffingssystemen voor vrachtvervoer over de weg. 
 

Tabel 6.1 Voor- en nadelen van heffingssystemen voor zware vrachtwagens 

Heffing op basis van afgelegde afstand  Heffing op basis van 
tijdstip rit 

Beperkt wegennet Nationaal wegennet 
Voordelen − Lage invoeringskosten 

− Eenvoudig en gemakkelijk 
te begrijpen 

− Externe kosten kunnen 
worden geïnternaliseerd  

− Zekere mate van 
congestiereductie 

− Technologische flexibiliteit 
− Transparant en 

gebruikersvriendelijk 
systeem 

− Billijke opbrengsten  
 

− Externe kosten kunnen worden 
geïnternaliseerd 

− Globaal verkeersbeheer 
− Grotere technologische 

flexibiliteit op weg naar 
interoperabiliteit 

− Transparant en 
gebruikersvriendelijk systeem 

− Hogere opbrengsten 
− Intermodale 

infrastructuurfondsen 
Nadelen − Weinig doeltreffend voor 

milieuverbetering 
− Ongeschikt voor het 

bestrijden van congestie  
− Geen impact op 

verkeersbeheersing 
− Low-tech 
− Lage opbrengsten 

− Verplaatsing verkeer naar 
secundaire wegen 

− Substantiële 
startinvesteringen 

 

− Substantiële startinvesteringen 
 

 
 



Heffingssystemen voor het goederenvervoer over de weg 

PE 408.929 62

Op grond van de analyse die in deel II van dit onderzoek en in de voorafgaande tabel is toegelicht, 
kunnen de twee heffingssystemen (op basis van het tijdstip van de rit en op basis van afgelegde 
afstand) worden gezien als stappen in de richting van een gemeenschappelijk Europees 
heffingsbeleid voor het gehele wegennet op basis van afgelegde afstand. De belangrijkste redenen 
om over te schakelen van een stelsel op basis van het tijdstip van de rit naar een breed ingevoerd 
stelsel op basis van afgelegde afstand kunnen als volgt worden samengevat: 

- betere dekking van externe kosten, beperking van de negatieve impact van vervoer met 
zware vrachtwagens; 

- beperking van de negatieve impact van heffingen op slechts een deel van het wegennet, 
zoals verplaatsing van het verkeer naar secundaire wegen; 

- gegarandeerde harmonisatie met andere nationale heffingssystemen door interoperabele 
technologie, die dankzij de technische vooruitgang geleidelijk goedkoper wordt; 

- hogere opbrengsten en meer middelen om andere vervoermiddelen te financieren, met het 
oog op een evenwichtigere verdeling over de verschillende vervoermiddelen. 

Dit is de koers die in het huidige regelgevingskader is ingeslagen. Daaruit blijkt dat deze methode 
succesvol is in de verwezenlijking van de bovengenoemde doelstellingen. Vanuit het oogpunt van 
de doelstellingen van EU-vervoersbeleid voldoet het op afgelegde afstand gebaseerde tariefstelsel 
(de gebruiker betaalt) aan de volgende doelstellingen: 

- ontwikkelen van heffingssystemen voor infrastructuur op basis van het beginsel van de 
vervuiler betaalt, zoals vereist door het witboek Ten year strategy on environmental 
sustainability of transport sector (2001);  

- stimuleren van heffingen gedifferentieerd naar schade door luchtvervuiling en impact op 
gebieden met een kwetsbaar milieu, zoals vereist door de mededeling van de Commissie - 
Thematische strategie inzake luchtverontreiniging (COM(2005) 446 def.).  

6.2. Factoren die een impact kunnen hebben op het heffingsbeleid 
Uit casestudies is gebleken dat de impact van heffingssystemen voor zware vrachtwagens slechts in 
een paar gevallen kan worden gekwantificeerd. Het gebrek aan gegevens is te wijten aan het feit dat 
een langere periode nodig is om de gevolgen van hervormingen van het heffingssysteem waar te 
nemen, naast de moeilijkheden om de impact van heffingsbeleid te scheiden van andere factoren 
en/of langetermijntrends zoals stijgende brandstofprijzen, veranderend gewicht van voertuigen, de 
opening van de markt in Oost-Europa enzovoort. 

Niettemin worden in tabel 6.2 de factoren genoemd die, op basis van waarnemingen in casestudies 
en rekening houdende met de huidige problemen in de vrachtvervoermarkt, in aanmerking moeten 
worden genomen in optimaal heffingsbeleid. 

▪ Vernieuwing wagenpark: heffingssystemen kunnen ertoe bijdragen dat het wagenpark sneller 
wordt vernieuwd. Het is van belang dat tariefstelsels worden gecoördineerd met het tijdschema 
voor emissienormen, zodat vervoerondernemingen hun investeringen kunnen plannen: een 
vroegtijdige aankondiging van de geleidelijke invoering van heffingsdifferentiatie naar 
emissienorm zou de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de differentiatie vergroten, omdat 
vervoerondernemingen beter kunnen plannen (en early adapters worden beloond). Met andere 
woorden, de wisselwerking tussen een heffingssysteem en het regelgevingskader op hetzelfde 
beleidsterrein is van groot belang. 
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▪ Omvang/gewicht voertuigen: de ervaring heeft geleerd dat de markt zich aanpast aan de 
limieten die door heffingsbeleid worden gesteld. Daarom moeten alle soorten vrachtwagens in 
de stelsels worden opgenomen. In het geval van de Zwitserse heffing op zware voertuigen 
vormde de vrijstelling voor lichte vrachtwagens (< 3,5 t) een prikkel om op dergelijke 
voertuigen over te schakelen, zelfs als deze strategie zuiver vanuit het oogpunt van interne 
kosten niet efficiënt was (een dergelijke overschakeling op lichte voertuigen zou uitgesprokener 
zijn als de grens was getrokken bij 12 t, zoals bij de Duitse Maut). 

▪ Omrijden: er zijn aanwijzingen dat een op afgelegde afstand gebaseerd tariefstelsel op het 
autosnelwegennet ertoe zal leiden dat het vrachtverkeer zich verplaatst naar minder belangrijke 
parallelwegen om de tol te ontwijken, en dus meer kilometers zal rijden, meer uitlaatgassen zal 
uitstoten en in sommige gevallen zelfs door woonwijken zal rijden. Dit gebeurt waar naast de 
autosnelwegen een dicht secundair wegennet van goede kwaliteit bestaat en dat secundaire 
wegennet nog niet onder congestie lijdt. Dit effect kan op twee manieren worden tegengegaan: 
snelheidslimieten invoeren en de toegang tot secundaire wegen beperken, of de heffing tot het 
gehele wegennet uitbreiden. In dit tweede geval kan het vrachtvervoer ook naar naburige landen 
uitwijken. 

▪ Optimaliseren vrachtvervoer over de weg: heffingen kunnen helpen het aantal nutteloze ritten 
terug te dringen en het beladingspercentage te verhogen, hoewel is gesteld dat de markt al 
behoorlijk efficiënt en zeer concurrerend is. Om hun concurrentievermogen te vergroten, zullen 
vervoerondernemingen snel reageren met kostenbeperkende maatregelen (aanschaf- en 
investeringsbeslissingen, maar ook beslissingen over gebruik van voertuigen), maar de 
verbeteringen zijn betrekkelijk marginaal.  

▪ Verschuiving naar andere vervoermiddelen: tot nog toe is het effect op het gebruik van 
verschillende soorten vervoermiddelen beperkt geweest. Heffingen op zware vrachtwagens 
kunnen een zichtbaardere impact hebben op het gebruik van verschillende soorten 
vervoermiddelen als alternatieve vervoermiddelen van goede kwaliteit zijn, de opbrengsten 
worden geïnvesteerd in duurzamere vervoermiddelen en als een hoger tarief wordt toegepast om 
externe kosten in aanmerking te nemen. Er zijn speciale gevallen, bijvoorbeeld Zwitserland, 
waar vervoer per spoor een reëel alternatief is voor vervoer over de weg, met name voor 
transitoverkeer (ook al reduceert het gebrek aan een geïntegreerde, interoperabele dienst tussen 
de landen in het Alpengebied, vooral tussen Duitsland en Italië, de kansen dat 
spoorwegaanbieders snel, betrouwbaar en efficiënt internationaal spoorvervoer kunnen 
aanbieden). Met de opbrengsten van de heffing op zware voertuigen worden grootschalige 
openbaarvervoerprojecten gefinancierd; tarieven zijn hoger en verdisconteren een deel van de 
externe kosten (externe kosten van gezondheidszorg, luchtvervuiling, lawaai en ongevallen). 
Kortom, Zwitserland kan worden gezien als een laboratorium voor de omschakeling van 
vrachtvervoer over de weg naar vervoer per spoor.  

Tabel 6.2 Effecten van heffingsbeleid op vrachtvervoer 

Factor Impact 
Vernieuwing wagenpark +++ 
Omvang/gewicht voertuigen ++ 
Omrijden Klein geografisch gebied ++ 

Groter geografisch gebied + 
Optimaliseren vrachtvervoer over de weg + 
Verschuiving naar andere vervoermiddelen +/- 
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6.2.1. Welke invloed kan de internalisatie van externe kosten hebben op de 
impact van heffingen op zware vrachtwagens? 

De huidige Eurovignetrichtlijn (2006/38/EG) biedt de mogelijkheid toeslagen te heffen in 
berggebieden en voor alle wegen specifieke congestieheffingen of regulerende heffingen in te 
voeren om milieuschade tegen te gaan. Momenteel is volledige internalisatie van externe kosten 
echter niet mogelijk.  

De gewijzigde versie van de huidige richtlijn (die in juni 2008 wordt verwacht) is een belangrijke 
eerste stap in de richting van een efficiënter heffingssysteem, waardoor de lidstaten zware 
vrachtwagens uitdrukkelijk kunnen belasten voor de externe kosten, naast die van infrastructuur. 
Efficiënte tolheffing voor wegvervoer betekent dat de hoogte van de tarieven de marginale externe 
kosten en de kosten van infrastructuur beter moeten weerspiegelen.  

Daarvoor is in de eerste plaats nodig dat gedifferentieerd wordt naar verschillende parameters, zoals 
asbelasting (kosten van infrastructuur), EURO-klasse, dag/nacht en locatie. Met name moet worden 
gedifferentieerd naar stedelijke en interurbane gebieden, vanwege de grote verschillen in de hoogte 
van marginale kosten. Ook differentiatie naar lawaaiproductieklasse is mogelijk. 

In de tweede plaats betekent een efficiënt heffingssysteem waarschijnlijk dat de globale 
belastingdruk op het wegvervoer toeneemt. Het handboek dat als D1 is ingediend door IMPACT, 
kan dienen als een gemeenschappelijk kader op basis waarvan de tarieven voor de internalisatie van 
externe kosten kunnen worden vastgesteld en toekomstige heffingen kunnen worden geraamd. Er is 
echter nog geen zekerheid over de te internaliseren kosten. 

Naar verwachting zullen hogere tarieven de in de vorige paragraaf beschreven impact beïnvloeden. 
Hogere tarieven kunnen er in de eerste plaats toe leiden dat het vrachtverkeer verplaatst naar andere 
infrastructuur waarvoor een lagere tol of helemaal geen tol wordt geheven of dat wordt 
overgeschakeld op andere vervoermiddelen. Daarnaast kan het aantal afgelegde kilometers 
teruglopen. De verwachte impact varieert met name op basis van de volgende elementen: 

▪ Vraagelasticiteit: de percentuele wijziging in het wegvervoer door een wijziging van 1% van 
het tarief, of de wijziging in de vraag naar een bepaald vervoermiddel als resultaat van een 
wijziging in de heffing van een concurrerend vervoermiddel.  Het tweede type elasticiteit is van 
belang voor de mogelijke verschuiving tussen vervoermiddelen. 

▪ Beschikbaarheid van alternatieve vervoermiddelen: de omvang van de impact die wordt 
veroorzaakt door een heffing voor de infrastructuur hangt er ook van af in welke mate een 
concurrerend vervoermiddel als substituut kan dienen. Hoe beter de alternatieven, hoe groter de 
impact van heffingen op de verschuiving naar andere vervoermiddelen. 

Gegevens over de toekomstige toename van de impact door de internalisatie van externe kosten zijn 
niet beschikbaar, maar te verwachten valt dat de globale impact vergelijkbaar zal zijn met die in 
landen die al relatieve hoge toltarieven hebben (zoals Zwitserland).  

6.3. Aanbevelingen 
Zoals in de inleiding werd opgemerkt, discussiëren de Europese Commissie en het Europees 
Parlement, in het licht op de verwachte toename van het vrachtvervoer over de weg en een 
duurzaam vervoerbeleid dat garandeert dat de kosten van het vrachtvervoer over de weg door de 
sector worden betaald, over de beste strategie om efficiënter gebruik van de infrastructuur te 
bevorderen en negatieve externe gevolgen terug te dringen. 
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Zoals blijkt uit de theoretische, wet- en regelgevingsaspecten van het onderzoek betekent een 
efficiënt heffingssysteem voor vrachtvervoer over de weg dat de marginale externe kosten en de 
kosten van infrastructuur duidelijk in de heffingen moeten worden verdisconteerd. Daarvoor is 
differentiatie van tarieven naar verschillende parameters nodig, zoals asbelasting (kosten van 
infrastructuur), EURO-emissieklasse, dag/nacht (congestie), plaats en mogelijk 
lawaaiproductieklasse van het voertuig.  

Daarnaast zal de verschuiving van verkeer naar infrastructuur waar geen of een lagere tol voor 
wordt geheven en naar andere vervoermiddelen door efficiëntere heffingen, internalisatie van 
externe kosten en de daaruitvolgende hogere tarieven toenemen, met een mogelijke afname van het 
aantal vrachtwagenritten als gevolg. 

Uit het overzicht van de huidige tariefstelsels blijkt dat nog geen eenvormige opzet bestaat: de 
huidige heffingen in verschillende landen zijn gebaseerd op verschillende heffingsbeginselen en 
omvatten verschillende kostencategorieën. 

De analyse van de gevolgen van de bestaande heffingsstelsels voor het gebruik van infrastructuur 
hebben aangetoond dat het uiterst moeilijk is om emissie en energiegebruik in significante mate 
terug te dringen, zelfs bij stelsels die op het aantal afgelegde kilometers zijn gebaseerd. 

Gelet op deze overwegingen zijn aanbevelingen opgesteld voor de aanpassing van de 
Eurovignetrichtlijn met de volgende, geleidelijk dwingender wordende heffingscriteria: 

▪ Sterk gedifferentieerde tarieven. Toepassen van heffingsdifferentiatie met behulp van de 
technologische verbeteringen waardoor een steeds verdere verfijning van tarieven mogelijk 
wordt: op basis van gewicht van het voertuig, aantal assen, emissieklasse, tijd en traject, zodat 
de kosten voor het milieu, van ongevallen en van congestie beter worden weerspiegeld.  

▪ Regulerende heffingen. Tol die varieert met de tijd in kwetsbare gebieden, met hogere tarieven 
tijdens piekperioden en lagere buiten de piekperioden, zodat congestie en milieuschade worden 
gereduceerd. Hoge regulerende heffingen ter bestrijding van congestie in dichtbevolkte of 
kwetsbare gebieden mogen echter geen discriminerend effect hebben op transitoverkeer. 

▪ Belaste voertuigen. Tol uitbreiden naar zware voertuigen > 3,5 ton, met het oog op een 
dwingend heffingssysteem dat ook voor auto's geldt. 

▪ Wegennet. Tol uitbreiden naar het gehele wegennet. Ook voor het gebruik van secundaire en 
lokale wegen moet tol worden geheven voor zware vrachtwagens, om te voorkomen dat het 
verkeer zich daarnaar verplaatst, de verschuiving naar andere vervoermiddelen te stimuleren en 
de opbrengsten te verhogen. Regulerende heffingen op het secundaire wegennet moeten in de 
eerste plaats worden ingevoerd op wegen waar verkeer van zware vrachtwagens aanzienlijke 
problemen voor het milieu en de levenskwaliteit van de bewoners veroorzaakt (kwetsbare 
gebieden). 

▪ Interoperabiliteit en harmonisatie. Werken aan de standaardisering van het regelgevingskader 
en interoperabele technologie, belangrijke voorwaarden voor eenvoud en efficiëntie op zowel 
nationaal als internationaal niveau.  

 

Factoren die het succes van tariefbeleid op basis van de bovengenoemde criteria bepalen: 

▪ Aanvaardbaarheid. Verzekeren dat beslissingen over tarieven voor het wegverkeer transparant 
zijn, in samenspraak met het publiek tot stand komen en zo voorspelbaar mogelijk zijn om de 
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aanvaardbaarheid van heffingen te vergroten: er moeten duidelijke politieke doelstellingen voor 
de invoering of wijziging van toltarieven worden vastgesteld en tolheffing moet zorgvuldig 
worden vergeleken met andere mogelijke instrumenten om deze doelstellingen te 
verwezenlijken. Garanderen dat de impact van het tolheffingssysteem zorgvuldig wordt 
geraamd en belanghebbenden systematisch bij de invoering worden betrokken, zodat problemen 
bij de aanvaarding ervan naar behoren kunnen worden verholpen. De ervaring leert dat het altijd 
meerdere jaren duurt voordat de publieke opinie heffingen aanvaardt en dat keuzen moeten 
worden gemaakt binnen een relatief korte politieke horizon. 

▪ Beleidsmix. Heffingen integreren met andere strategieën, zodat de keuzemogelijkheden van 
vervoerondernemingen worden vergroot en aanvullende prikkels worden gegeven om 
alternatieve vervoermiddelen in hetzelfde gebied te benutten. Heffingen zijn slechts een van de 
instrumenten die vervoerbeleid kunnen ondersteunen (de belangrijkste andere instrumenten zijn 
voertuigbeheer, beheer van infrastructuur en technologische vooruitgang). Bij hun streven naar 
de optimale interventie in het vervoersstelsel moeten beleidsmakers niet vergeten rekening te 
houden met deze andere instrumenten.  

Hoewel de uiteenlopende doelstellingen en nationale omstandigheden bij de invoering van 
tolheffing nog lange tijd een legitieme reden zullen zijn voor de uiteenlopende 
tolheffingsstrategieën van nationale regeringen, kan de EU op de lange termijn, door de toepassing 
van de voorafgaande aanbevelingen, een interoperabel heffingssysteem voor heel Europa 
verwezenlijken waarmee welvaartsefficiëntie, dekking van externe kosten en opbrengsten kunnen 
worden verzekerd. 

6.4. Aanvullende maatregelen 
Uit de analyse blijkt dat de invoering van een heffingsstelsel een positief effect zou moeten hebben, 
maar het is van belang ook het risico van ongewenste neveneffecten als gevolg van de hogere 
heffingen voor infrastructuur in overweging te nemen. 

Bij de vaststelling van de hoogte van de tarieven moet in aanmerking worden genomen dat de markt 
van het vrachtvervoer over de weg al onder druk staat door de aanhoudende stijging van de 
olieprijzen, die hebben geleid tot hogere vervoerskosten. In een context van stijgende 
brandstofprijzen als gevolg van exogene factoren is het belasten van zware vrachtwagens een groter 
probleem voor kleine dan voor grote vervoerondernemingen: de grote ondernemingen hebben meer 
mogelijkheden om te reageren (logistieke capaciteit en aanpassingen); de kleine daarentegen 
worden geconfronteerd met financiële obstakels.  

Stijgende toltarieven zouden ook leiden tot een locatienadeel in combinatie met een verzwakking 
van de Europese positie op de mondiale markt, vooral bij een kleine toename van het vervoer per 
spoor. Een verzwakking van het wegvervoer door hoge toltarieven zou de vervoerssector niet 
prikkelen over te schakelen van vervoer over de weg op vervoer per spoor. 

Bovendien zouden vervoerondernemingen in een zeer concurrerende markt niet in staat zijn de 
kostenstijging als gevolg van nieuwe heffingsstelsels af te wentelen op opdrachtgevers, en kleine 
vervoerondernemingen zullen meer problemen hebben om deze ontwikkeling met 
productiviteitsgroei te compenseren. Dat betekent een risico voor de veiligheid van 
vervoerondernemingen: de toenemende kosten van vervoer zouden bedrijven ertoe kunnen brengen 
de werk- en rijtijden te verlengen en de aangeleerde, in de praktijk beproefde, verantwoorde rijstijl 
op te geven, waardoor het aantal ongevallen met vrachtwagens zou kunnen stijgen.  

Tot slot moet in overweging worden genomen dat de bovengenoemde nadelen van heffingen 
versterkt zouden kunnen worden door toekomstige stijgingen van het tarief naar aanleiding van het 
vereiste de milieukosten van de emissie en het energieverbruik door vrachtvervoer te internaliseren.  
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Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en het beleidskader van de EU te voltooien, moeten 
heffingssystemen door aanvullende maatregelen worden ondersteund, zodat de milieuprestaties van 
de vervoerssector worden verbeterd, met name in het licht van de volgende doelstellingen van het 
EU-vervoersbeleid: een afgewogen verschuiving naar andere vervoersmiddelen; hogere efficiëntie 
van de logistieke prestaties van wegvervoer; terugdringen van energieverbruik en emissie door de 
wegvervoerssector. 

Tabel 6.3 Aanvullende maatregelen 

Beleidsdoelstelling Maatregelen en referentiedocumenten 

Verschuiving naar 
andere 
vervoermiddelen  

Aanvullende maatregelen om een afgewogen verschuiving naar andere vervoersmiddelen 
te verwezenlijken, met name richting vervoer per spoor (TRANSCARE 2006): 
o capaciteitsuitbreiding, 
o beter beheer van het bestaande systeem, 
o verhoging van de kwaliteit en toename van de infrastructuur van vervoer per spoor. 

Efficiëntie logistieke 
prestaties  

Aanvullende maatregelen voor een doeltreffend, geïntegreerd en duurzaam vrachtvervoer 
in Europa (COM(2007) 606 def.): 
o co-modaliteit die de doeltreffendheid, interoperabiliteit en interconnectiviteit van het 

spoorwegvervoer, het maritieme vervoer, het vervoer over binnenwateren, het lucht- 
en het wegvervoer verbetert en de hubs van deze vervoerswijzen volledig integreert 
in een naadloze dienstverlening van deur tot deur;  

o intelligente vervoerssystemen die mogelijkheden bieden om de vervoersactiviteiten 
en de goederen beter te beheren en om de beschikbare infrastructuur beter te 
benutten; 

o het concept van groene corridors35, dat past in het streven naar de integratie van 
milieu-, veiligheids- en beveiligingsoverwegingen in het ontwerp en de exploitatie 
van de infrastructuur van het Trans-Europese vervoersnet; 

o trainingsprogramma’s voor chauffeurs om te garanderen dat voertuigen op een 
veiligere en verantwoorde manier worden bestuurd, met meer betrokkenheid van 
Europese vrachtwagenfabrikanten maar ook van andere weggebruikers, die eveneens 
verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op de weg.  

Energieverbruik en 
emissiereductie 

Aanvullende maatregelen om emissie terug te dringen (volgens verschillende EU-
beleidsmaatregelen): 
o efficiënt gebruik van energie stimuleren door de toepassing van ‘verplichte 

overeenkomsten’ tussen de Europese Commissie en verenigingen van 
voertuigfabrikanten om de CO2-uitstoot van vrachtwagens van meer dan 3,5 ton terug 
te dringen; 

o herstructurering van registratieheffing en wegenbelasting door belastingheffing te 
koppelen aan CO2-uitstoot en energieverbruik (nieuwe richtlijn uiterlijk in 2012). 

 

                                                 
35 Het begrip ‘groene corridors’ is geïntroduceerd in het actieplan inzake goederenlogistiek (COM(2007) 607 def.) 

en definieert corridors voor goederenvervoer die worden gekenmerkt door hun geringe effect op mens en milieu. 
Spoorwegen en vervoer over het water zijn essentiële onderdelen van deze groene corridors. 
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Bijlage I – Onderzoeksprojecten naar vervoersheffingen  

De Europese Commissie heeft een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek naar vervoersheffingen 
gefinancierd, waarvan de resultaten rechtstreeks in de ontwikkeling van beleid zijn gevloeid en het 
academische debat in heel Europa hebben verrijkt.  

Het vierde kaderprogramma voor onderzoek van de Commissie, dat van 1996 tot 2000 liep, 
omvatte:  

 onderzoeksprojecten over de impact van efficiëntere heffingen, zoals PETS (ITS, 2000), 
TRENIN (Prost e.a., 1998) en AFFORD (Niskanen e.a., 2000);  

 onderzoeksprojecten over aanvaardbaarheidkwesties, zoals PATS (Viegas e.a., 2000), PRIMA 
(Harsman en Wijkmark, 2000) en TRANSPRICE (Vougioukas e.a., 1999); en  

 onderzoek naar de kostenbepaling, zoals EXTERNE (Friedrich e.a., 1998) en QUITS (Ricci e.a., 
1999);  

 als onderdeel van het vierde kaderprogramma werd het CAPRI-project (concerted action on 
pricing research integration) opgezet om het uitwisselen van informatie en resultaten van 
onderzoek naar vervoersheffingen te vereenvoudigen (Nash e.a., 2000).  

Het vijfde kaderprogramma van de Commissie, dat in 2000 van start ging, omvatte ook een reeks 
vervoerheffingsprojecten: 

 PROGRESS – een demonstratieproject over het belasten van stedelijk vervoer;  

 CUPID – een thematisch netwerk over het belasten van stedelijk vervoer, bedoeld om de 
demonstratielocaties van PROGRESS te ondersteunen en te koppelen;  

 DESIRE – een onderzoek naar heffingssystemen van zware voertuigen op interurbane ritten;   

 MC-ICAM – een breed opgezet onderzoek naar de obstakels voor de tenuitvoerlegging van 
billijkere en doeltreffendere vervoersheffingen en hoe de tenuitvoerlegging kan worden 
gefaseerd; en   

 UNITE – ontwikkeling van methoden voor het meten van de marginale kosten van vervoer en 
de koppeling van marginale kosten aan de evaluatie van de totale kosten, zoals in 
vervoerrekeningen uiteengezet;  

 IMPRINT-EUROPE vervult in het vijfde kaderprogramma een rol die vergelijkbaar is met die 
van CAPRI in het vierde kaderprogramma, namelijk uitwisseling van informatie en verspreiding 
van onderzoeksresultaten vereenvoudigen en interactie tussen beleidsvormers, belanghebbenden 
en onderzoekers stimuleren. Daarnaast is het thematische netwerk IMPRINT-EUROPE gericht 
op tenuitvoerlegging en wordt gestreefd naar de ontwikkeling van aanbevelingen voor het 
tenuitvoerleggingsproces.  

 Het zesde kaderprogramma voor onderzoek van de Commissie omvat andere 
vervoerheffingsprojecten: 

 IMPRINT-NET biedt een discussieplatform voor beleidsmakers, vervoerders, onderzoekers 
en andere belanghebbenden om standpunten uit te wisselen over de tenuitvoerlegging van 
nieuwe heffingssystemen, methoden voor het berekenen van tarieven en succesvolle 
manieren om obstakels weg te nemen en de opstelling en perceptie van het publiek te 
beïnvloeden; 

 GRACE is erop gericht de ontwikkeling van duurzame vervoerssystemen te ondersteunen 
door de vereenvoudiging van de tenuitvoerlegging van vervoerheffingssystemen die de 
kosten van het gebruik van infrastructuur weerspiegelen; 
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 FUNDING streeft ernaar een solide wetenschappelijke benadering voor optimale heffingen 
en investering in de EU-lidstaten en de toetredingslanden te ontwikkelen; 

 DIFFERENT beoogt te bepalen hoe heffingssystemen op basis van de kosten van 
infrastructuur doeltreffend kunnen worden gedifferentieerd en hoe de impact ervan op het 
gedrag van gebruikers kan worden gemeten. 
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