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Inhoud 

In deze studie wordt een analyse gegeven van het huidige bewijs over langere 

en zwaardere voertuigen (LZV's) en de impact die het toestaan van het gebruik 

van deze “megatrucks” in de EU kan hebben, zoals het geval is in Finland en 

Zweden, waar LZV's reeds aan het normale verkeer mogen deelnemen. De 

studie is gebaseerd op een literatuurbespreking van vooraanstaand onderzoek 

op dit gebied en op casestudy's, waarbij is gekeken naar de ervaringen met 

LZV's in de vijf lidstaten waar ze reeds zijn toegestaan of er proeven mee 

worden gehouden. Daarnaast zijn beschikbare statistische gegevens 

geanalyseerd en wordt ingegaan op de impact die “megatrucks” hebben op de 

EU-doelstellingen inzake de verkeersveiligheid en de uitstoot van 

broeikasgassen. 
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SAMENVATTING 

Deze studie is uitgevoerd volgens de specificaties van het Europees Parlement van oktober 

2012. Zij is bedoeld om de leden van de Commissie vervoer en toerisme juiste en 

uitgebreide informatie te verschaffen over wat de belangrijkste directe impact is van 

“langere en zwaardere voertuigen” (LZV's, ook wel “megatrucks” genoemd), dat wil zeggen 

hun impact op de vraag naar vervoer, de wegeninfrastructuur, verkeersstromen en 

verkeersveiligheid, en de uitstoot van broeikasgassen, met de nadruk op de twee 

laatstgenoemde aspecten. 

Tijdens de studie is aan belanghebbenden in heel de EU om hun mening gevraagd, met 

speciale nadruk op die vijf lidstaten waar LZV's reeds in het normale gebruik zijn 

toegestaan, of waar er nu proeven mee worden gehouden. Verder is er een uitgebreide 

zoektocht verricht naar beschikbare literatuur over het onderwerp, waarbij acht van de 

meest relevante en recente studies zijn geselecteerd voor de literatuurbespreking die het 

eerste deel van dit werkstuk vormt. 

Deze studie wil informatie verschaffen over het gebruik van LZV's, en ook een analyse 

geven van bestaande studies. Het is niet de bedoeling om harde conclusies te trekken of 

specifieke beleidsmaatregelen aan te bevelen. Sterker nog, gezien het gebrek aan 

consensus in de beschikbare literatuur over de effecten die de invoering van LZV's 

waarschijnlijk hebben, zouden dergelijke conclusies of aanbevelingen buiten het bestek van 

dit werk vallen. Deze studie is bedoeld om meningen te verschaffen over de vraag hoe de 

invoering van LZV's van invloed kan zijn op EU-doelstellingen op het gebied van veiligheid 

en de uitstoot van broeikasgassen. 

Zoals de studie laat zien, zijn er in de literatuur gebieden waarover men het algemeen met 

elkaar eens is, maar ook gebieden waar de meningen sterk verschillen en afwijken. 

Men is het er algemeen over eens dat LZV's tot een verlaging van de exploitatiekosten van 

vrachtvervoer over de weg zouden leiden en een vermindering van de uitstoot van 

broeikasgassen per ton-km vervoerde goederen, omdat er dan minder voertuigen worden 

gebruikt om dezelfde hoeveelheid goederen te vervoeren. Maar de exploitatiekosten per 

voertuig-km zouden hoger zijn, omdat de voertuigen zelf groter zijn en daarom meer 

brandstof verbruiken. 

Verder wordt in de meeste onderzoeken gesteld dat de invoering van LZV's tot een 

bepaalde mate van modaliteitsverschuiving zou leiden, van vrachtvervoer over het spoor en 

water naar vrachtvervoer over de weg vanwege de lagere exploitatiekosten per ton-km. De 

meningen verschillen echter aanzienlijk over de vraag hoe groot deze 

modaliteitsverschuiving is. 

Zoals uit dit onderzoek blijkt, liggen deze verschillende conclusies over een 

modaliteitsverschuiving ten grondslag aan de zeer uiteenlopende conclusies die in de 

studies worden getrokken over de impact van LZV's op de infrastructuur, verkeersstromen 

en verkeersveiligheid, en de uitstoot van broeikasgassen: de voordelen die het gebruik van 

minder voertuigen om dezelfde hoeveelheid goederen te vervoeren heeft, zouden ongedaan 

kunnen worden gemaakt of zelfs in nadelen omslaan afhankelijk van de omvang van de 

modaliteitsverschuiving. 
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De studie laat de fundamentele vooronderstellingen zien die ten grondslag liggen aan de 

verschillende analyses, die zich concentreren op de keuze van “elasticiteiten” die worden 

voorondersteld. Elasticiteiten staan voor de mate waarin de veranderende kosten van 

vrachtvervoer over de weg van invloed zijn op de vraag naar vrachtvervoer over de weg, 

over het spoor, over water en andere vervoersvormen. Er is maar weinig empirisch bewijs 

voor de elasticiteiten die in een analyse moeten worden gebruikt, en ook veel verschil van 

mening over het beetje bewijs dat er is. 

Wat betreft de vraag op welke manier de invoering van LZV's van invloed zou kunnen zijn 

op de EU-doelstellingen inzake de verkeersveiligheid, is men in deze studie echter tot de 

conclusie gekomen dat het niet waarschijnlijk is dat de invoering ervan de EU-doelstelling 

van een terugdringing van het aantal verkeersdoden met 50% tegen 2020 ten opzichte van 

2010 negatief zou beïnvloeden. 

In de studie is men ook tot de conclusie gekomen dat LZV's een bijdrage zouden kunnen 

leveren aan de EU-doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 20% te 

hebben verminderd ten opzichte van 1990, maar er zijn aanzienlijke verschillen in het 

voorspelde effect, en dat als de modaliteitsverschuiving richting vrachtvervoer over de weg 

aanzienlijk is, de uitstoot van broeikasgassen net zou kunnen toenemen. 

Gezien de verschillen van mening en afwijkende meningen over de modaliteitsverschuiving 

en de impact van megatrucks, wordt de studie afgesloten met de aanbeveling om een 

effectbeoordeling te houden om de vele implicaties in overweging te nemen van een 

eventuele invoering van LZV's in heel Europa, en de uitkomsten van proeven zeer 

nauwlettend te volgen om meer licht te werpen op de verschillende gebieden waarover in 

de literatuur verschil van mening bestaat. 


