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Samenvatting 
 
Deze nota is opgesteld in het kader van de voorbereiding van de hoorzitting met de leden van 
het Europees Parlement die op 2 december 2008 zal plaatsvinden in Brussel. Het document 
behandelt de voorgestelde EU-richtlijn tot wijziging van richtlijn 1999/62 betreffende het in 
rekening brengen van externe kosten aan zware vrachtvoertuigen. 
 
In het eerste deel wordt het Commissievoorstel tot wijziging van de richtlijn inzake het in 
rekening brengen van externe kosten aan zware vrachtvoertuigen vergeleken met de 
conclusies van het Handboek voor de raming van de externe kosten in de vervoerssector. Het 
voorstel besteedt vooral aandacht aan de belangrijkste externe kosten, waarvoor de meest 
betrouwbare methodologieën en waarden beschikbaar zijn, en stelt een vereenvoudigde 
aanpak voor wat betreft de beoordeling van luchtverontreiniging, lawaaihinder en congestie. 
Dit is een pragmatische en voorzichtige aanpak, aangezien niet alle externe kosten in 
aanmerking worden genomen en maximale grenswaarden worden voorgesteld. 
 
In het tweede deel worden de meest controversiële kwesties besproken (die aan bod komen in 
de recente werkdocumenten van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie), 
zoals de keuze van de externe kostenelementen, de behandeling van congestiekosten, de 
vaststelling van grenswaarden, de toepassing op het volledige wegennet en de benutting van 
ontvangsten. Vanuit wetenschappelijk oogpunt dient een onderscheid te worden gemaakt 
tussen congestiekosten (kosten voor de sector zelf) en andere externe kosten (kosten voor de 
maatschappij). Daarnaast is de samenhang tussen de aanpak in de huidige richtlijn (tarifering 
op basis van de gemiddelde infrastructuurkosten) en in het nieuwe voorstel (tarifering op basis 
van de marginale maatschappelijke kosten) van essentieel belang. Daarom is het nuttig om een 
aantal basisvoorwaarden voor congestiekosten te overwegen. Het is zinvol om grenswaarden 
vast te stellen teneinde te hoge prijzen te voorkomen, mits dit op gedifferentieerde wijze 
gebeurt. Zo zijn met name de voorgestelde grenswaarden voor congestiekosten te laag in 
vergelijking met de cijfers van het Handboek. In het algemeen zouden de lidstaten ter zake een 
zekere vrijheid moeten krijgen, te meer omdat het voorstel voor een richtlijn niet bindend is. 
 
In het derde deel wordt een tweeledige koers voor de toekomst uitgestippeld. In de eerste 
plaats moet het in rekening brengen van externe kosten worden gelinkt aan andere 
beleidsterreinen zoals het klimaatbeleid en het infrastructuurinvesteringsbeleid. Daarbij 
moeten ook de pogingen tot het invoeren van rekeningrijden in steden als doelmatig en zinvol 
beleid worden beschouwd, aangezien de externe kosten het hoogst liggen in stedelijke 
gebieden. In de tweede plaats moet bij de stapsgewijze invoering van een billijke en efficiënte 
tarifering in de vervoerssector rekening worden gehouden met de samenhang tussen 
passagiers- en vrachtvervoer, en met de verschillende vervoermiddelen. 
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1. Samenhang tussen het Handboek en de voorgestelde 
EU-richtlijn 

 
1.1. De conclusies van het handboek 
 
Het handboek voor de raming van de externe kosten in de vervoerssector (CE/INFRAS 2008) 
biedt een overzicht van de bestaande studies over de evaluatie van externe kosten en heeft ten 
doel de beste praktijken te identificeren voor de beoordeling van externe kosten en voor de 
vaststelling van grenswaarden met het oog op een optimale tarifering in de vervoerssector. Het 
handboek heeft betrekking op alle middelen van vervoer. De belangrijkste conclusies luiden 
als volgt: 
› Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten externe kosten: congestie- en 

schaarstekosten, die ten laste komen van de vervoerssector zelf, en ongevallen- en 
milieukosten, die ten laste komen van de maatschappij. 

 
› Bij de tarifering moet rekening worden gehouden met de marginale kosten (bijkomende 

kosten per bijkomende vervoerseenheid). 
 
› Er moet rekening worden gehouden met de bestaande variabele heffingen voor infrastructuur 

(zoals wegentol en accijnzen op brandstoffen) om de mate van doorberekening te evalueren 
en aan te geven of een correctieve tarifering noodzakelijk is.  

 
› Er zijn betrouwbare methoden en waarden beschikbaar uit studies, met name gebaseerd op 

Europees onderzoek en modellisering in de vervoerssector. Daarbij dient in aanmerking te 
worden genomen dat de marginale externe kosten per vervoerseenheid in hoge mate 
afhankelijk zijn van specifieke verkeerssituaties en de toestand van voertuigen en 
infrastructuur. De beschikbare waarden lopen daarom ook aanzienlijk uiteen. 

 
› Deze methoden en waarden zijn het betrouwbaarst voor congestie, luchtverontreiniging en 

lawaaihinder.  
 
› Het is mogelijk om methoden en waarden af te leiden voor de kosten van ongevallen. Dit is 

met name het geval voor de totale sociale kosten van ongevallen. De afleiding van marginale 
kosten en het externe aandeel daarin is echter minder betrouwbaar, aangezien de 
verzekeringsstelsels in de lidstaten erg verschillend zijn. 

 
› Het is mogelijk om methoden en waarden af te leiden voor de kosten van de 

klimaatverandering (uitgedrukt in euro per ton CO2). Aangezien klimaatverandering een 
mondiale langetermijnkwestie is, kunnen de nationale waarden op korte en op lange termijn 
(bv. kosten voor herstel en preventie) op verschillende manieren worden vastgesteld. Ten 
aanzien van het wegvervoer bestaan verschillende standpunten over de manier waarop 
internalisering via bestaande brandstofheffingen kan gebeuren. 

 
› Voor andere externe kosten zijn de methoden en waarden minder betrouwbaar, en is 

internalisering voorlopig niet mogelijk. Een belangrijke uitzondering hierop is dat vaststaat 
dat marginale milieukosten in kwetsbare gebieden zoals de doorvoerroutes door de Alpen 
(twee tot vijf maal) hoger liggen dan in vlakke gebieden. Dit is met name het geval voor 
luchtverontreiniging en lawaaihinder. 

 
De onderstaande grafieken tonen de verschillende kostenelementen en verkeerssituaties zoals 
die zijn weergegeven in het Handboek. 
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Grafiek 1 Zware vrachtvoertuigen: kosten per eenheid naar kostencategorie in €ct/vkm (in €2000), 
gebaseerd op de in het Handboek vermelde eenheidswaarden voor de verschillende kostenelementen 

(CE/INFRAS 2008) 

0.0 0.0

8.5

0.0

35.0

1.11.22.7
3.1

2.22.6

10.6

2.7

10.5

2.01.1

12.8

7.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

U
rb

an
, d

ay

U
rb

an
, n

ig
ht

In
te

ru
rb

an
, d

ay

In
te

ru
rb

an
, n

ig
ht

U
rb

an
, p

ea
k

U
rb

an
, o

ff-
pe

ak

In
te

ru
rb

an
, p

ea
k

In
te

ru
rb

an
, o

ff-
pe

ak U
rb

an

In
te

ru
rb

an

U
rb

an
 P

et
ro

l

U
rb

an
 D

ie
se

l

In
te

ru
rb

an
 P

et
ro

l

In
te

ru
rb

an
D

ie
se

l

U
rb

an
, p

et
ro

l

U
rb

an
, d

ie
se

l

In
te

ru
rb

an
, p

et
ro

l

In
te

ru
rb

an
,

di
es

el

U
rb

an
, p

et
ro

l

U
rb

an
, d

ie
se

l

In
te

ru
rb

an
, p

et
ro

l

In
te

ru
rb

an
,

di
es

el

U
rb

an

In
te

ru
rb

an

U
rb

an
/in

te
ru

rb
an

Noise Congestion Accidents Air pollution Climate change Up- and downstream
processes

Nature &
landscape 

Soil &
water

€ct/vkm

Unit cost value min max

75.0
125.0

70.0

 
. 
Legende 
Kosten per eenheid - minimum - maximum 
Lawaaihinder: stadswegen, dag / stadswegen, nacht / verbindingswegen, dag / verbindingswegen, nacht 
Congestie: stadswegen, piekuren / stadswegen, daluren / verbindingswegen, piekuren / verbindingswegen, daluren 
Ongevallen: stadswegen / verbindingswegen 
Luchtverontreiniging: stadswegen, benzine / stadswegen, diesel / verbindingswegen, benzine / verbindingswegen, diesel 
Klimaatverandering: stadswegen, benzine / stadswegen, diesel / verbindingswegen, benzine / verbindingswegen, diesel 
Up- en downstream processen: stadswegen, benzine / stadswegen, diesel / verbindingswegen, benzine / verbindingswegen, 
diesel 
Natuur & landschappen: stadswegen / verbindingswegen 
Bodem en water: stadswegen / verbindingswegen 
 

Grafiek 2 Zware vrachtvoertuigen: kosten per eenheid naar verkeerssituatie in €ct/vkm (in €2000), 
gebaseerd op de in het Handboek vermelde eenheidswaarden voor de verschillende kostenelementen 

(CE/INFRAS 2008) 
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1.2. De aanpak van de Commissie 
 
In haar voorstel voor een richtlijn kiest de Commissie voor een benadering die gebaseerd is op 
een aantal beginselen om de waarden van het Handboek in een reëel heffingsbeleid voor 
zware vrachtvoertuigen om te zetten. 
 
› Stapsgewijze aanpak: bij de internalisering van externe kosten moet rekening worden 

houden met de behoefte aan stapsgewijze actie. Er is geen nood aan dringende actie in de 
sector van het wegvervoer. Een eerste stap is het in rekening brengen van externe kosten 
voor zware vrachtvoertuigen. Andere sectoren (luchtvervoer, spoorwegvervoer) houden 
reeds gedeeltelijk rekening met externe kosten in hun tariferingsbeleid (bv. heffingen voor 
bepaalde trajecten of slots op basis van de lawaaihinder, integratie van de luchtvaartsector in 
het Europese emissiehandelssysteem ETS). 

 
› Evaluatie van andere manieren van internalisering: het voorstel van de Commissie sluit 

de doorberekening van externe kosten uit wanneer andere mogelijkheden dan het in rekening 
brengen van infrastructuurkosten bestaan of passender zijn. Dat is het geval voor de kosten 
van ongevallen (geïnternaliseerd via verzekeringsstelsels) en de kosten van de 
klimaatverandering (geïnternaliseerd via accijnzen op brandstoffen, heffingen op de uitstoot 
van CO2, behandeling van emissies van brandstofproductie). 

 
› Voorzichtige aanpak: de aanpak van de Commissie sluit de doorberekening van externe 

kosten uit wanneer geen betrouwbare en erkende methode beschikbaar is. Om overdreven 
prijzen te voorkomen houdt de Commissie geen rekening met andere (veeleer onstabiele) 
externe kostenfactoren (zoals natuur en landschappen), en stelt zij maximumwaarden vast 
voor de verschillende externe kostenelementen. In vergelijking met de cijfers van het 
Handboek dekken de door de Commissie voorgestelde maximumwaarden: 

› tijdens piekuren ca. twee derde van de totale externe kosten per eenheid, 
› tijdens daluren iets minder dan 50% van de totale kosten per eenheid. 

 
› Vereenvoudigde procedures: de Commissie stelt voor elk extern kostenelement een 

vereenvoudigde aanpak voor. Wat lawaaihinder en luchtverontreiniging betreft, leidt dit tot 
een benadering op basis van gemiddelde kosten. 

 
› Link met de Eurovignet II-richtlijn 2006/38/EG: de waarden in de voorgestelde 

Eurovignet III-richtlijn zijn een aanvulling op die van de bestaande richtlijn. Er zijn echter 
een paar uitzonderingen. De belangrijkste is de verhoging van de heffing voor externe kosten 
(luchtverontreiniging, lawaaihinder) in bergachtige gebieden. Deze kan alleen worden gezien 
als een alternatief voor de verhoging met 25 % waarin de bestaande richtlijn voorziet. 

 
1.3. Samenhang 
 
In het algemeen kan worden gesteld dat het voorstel van de Commissie in de lijn ligt van de in 
het Handboek opgenomen conclusies en onderzoeksresultaten over het niveau van externe 
kosten. De waarden van het Handboek worden op een pragmatische manier omgezet naar de 
bijlage van de voorgestelde richtlijn: Hierover bestaat ook reeds politieke overeenstemming: 
› De beperking tot de drie belangrijkste externe kostenelementen (luchtverontreiniging, 

lawaaihinder, congestie) is alleen in overeenstemming met het Handboek indien de andere 
belangrijke externe kostenelementen, met name ongevallen en klimaatverandering, volgens 
de stapsgewijze aanpak verder worden ontwikkeld en in de toekomst eveneens in rekening 
worden gebracht. Dat de waarden op dit moment niet betrouwbaar zijn en dat er geen andere 
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manieren van internalisering worden voorgesteld, betekent niet dat deze kosten gelijk zijn 
aan nul. Anders zouden de vervoersprijzen te laag zijn en/of de reële kosten niet correct 
weerspiegelen. 

 
› De maximumbedragen zijn zinvol om te hoge heffingen te voorkomen. De in het handboek 

opgenomen waarden zijn echter geen echte maximumwaarden. Zij vertegenwoordigen de 
bovenste grenswaarde van de voorgestelde gemiddelde waarden voor Duitsland. Het 
Handboek bevat tevens bijkomende methoden om waarden van het ene naar het andere land 
om te zetten via aanpassingen op grond van het BBP per capita. 

 
› De omzetting van de waarden van het Handboek (gedifferentieerde waarden voor 

stadswegen, autosnelwegen en verbindingswegen) naar twee categorieën van wegen 
(voorstadswegen en andere interlokale wegen) is pragmatisch en moet worden herzien, daar 
in Europa geen gemeenschappelijke indeling van  het wegennet bestaat. 

 
› De procedure voor luchtverontreiniging ligt in de lijn van de aanpak van het Handboek en 

volgt de voorgestelde eenheidswaarden van de belangrijkste Europese projecten (zoals de 
onderzoeksprojecten CAFE en HEATCO). De voorgestelde maximumwaarden voor 
voorstadswegen en andere interlokale wegen zijn gemiddelden (per Euroklasse, maar een 
gemiddelde van de grootteklassen), rechtstreeks gebaseerd op een tabel in het Handboek. Zij 
kunnen worden gebruikt als maximumwaarden voor de heffing per km over het gehele 
wegennet, maar zijn mogelijk te laag voor toepassing op specifieke corridors 
(bv. transitroutes met een groot aandeel zwaar vrachtvervoer).  

 
› De procedure voor lawaaihinder toont een vereenvoudigde aanpak, gebaseerd op 

gemiddelde kosten. De maximumwaarden zijn rechtstreeks overgenomen uit het handboek. 
Zij liggen echter aanzienlijk lager dan de resultaten van de formule, omdat zij verwijzen naar 
de waarden van marginale kosten. Momenteel lopen een aantal technische discussies om de 
formule te verbeteren, waarbij rekening wordt gehouden met meer geavanceerde methoden 
in de lidstaten. Het onderscheid tussen dag en nacht kan waarschijnlijk moeilijk in praktijk 
worden gebracht, maar is van essentieel belang om impulsen te geven voor minder 
lawaaihinder, zoals vereist door de economische welvaartstheorie. 

 
› De formule voor de congestiekosten komt rechtstreeks uit het Handboek. De praktische 

toepassing ervan stelt echter aanzienlijke problemen indien er geen volledig verkeersmodel 
beschikbaar is. De problemen zijn hoofdzakelijk het gevolg van de noodzaak om de kosten te 
differentiëren afhankelijk van de verkeersdrukte. De tarieven verschillen immers aanzienlijk 
afhankelijk van de densiteit van het verkeer. Ook hier wordt momenteel gewerkt aan 
technische verbeteringen voor de vaststelling en toepassing van de formule. De 
maximumbedragen (met name voor interlokale wegen) zijn overgenomen uit het Handboek, 
en komen overeen met de gemiddelde resultaten voor piekuren van verschillende 
verkeersmodellen in Europa. Een vergelijking met het instrument dat in het kader van het 
GRACE-onderzoeksproject is ontwikkeld, toont dat deze maximumbedragen veel te laag zijn 
om de reële marginale kosten, met name op interlokale snelwegen, te dekken. Een minder 
complexe aanpak, waarbij een beperkt aantal categorieën voor wegen en congestieniveaus 
wordt vastgesteld, lijkt aangewezen om per land ook een beperkt aantal toltarieven te 
bekomen. 

 
› De verhoging van de tarieven voor luchtverontreiniging en lawaaihinder in bergachtige 

gebieden is rechtstreeks overgenomen uit het Handboek. De link met de verhoging van 25 % 
waarin wordt voorzien door de bestaande richtlijn is echter niet gebaseerd op de conclusies 
van het Handboek. 
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2. Discussie over de meest controversiële kwesties 
 
2.1. Doorberekening van bijkomende kosten 
 
Volgens het recentste werkdocument van de Raad moeten alleen de kosten voor 
luchtverontreiniging en lawaaihinder, en onder bepaalde voorwaarden de congestiekosten 
worden doorberekend. Er zijn echter argumenten (o.m. vermeld in het werkdocument van het 
Europees Parlement) om ook andere externe kosten in aanmerking te nemen.  
 
Kosten van de klimaatverandering 
De externe kosten van de klimaatverandering in het vervoer zijn erg hoog, en nemen 
voortdurend toe. Er bestaat echter geen zekerheid over de beste evaluatiemethode, en er zijn 
verschillende mogelijkheden om deze kosten te internaliseren in het kader van een algemeen 
klimaatbeleid. Toch is actie noodzakelijk. De kosten voor klimaatverandering niet in 
aanmerking nemen zou een fout signaal uitsturen. De kosten zouden ook aanzienlijk toenemen 
mochten voor de post-Kyoto-periode ambitieuzere beperkingsdoelstellingen worden 
voorgesteld. Anderzijds moet rekening worden gehouden met het feit dat de kosten voor 
klimaatverandering in bepaalde lidstaten reeds gedeeltelijk zijn geïnternaliseerd, ofwel direct 
via een CO2-heffing of ecotaks, ofwel indirect door een hogere accijns op brandstoffen, 
waardoor de vervoerssector in de kostenbalans voor infrastructuur al te zwaar wordt belast. 
Gebruiksheffingen zijn misschien iets minder efficiënt dan accijnzen op brandstoffen of 
emissiehandel, maar kunnen ook leiden tot een vermindering van de uitstoot door zware 
vrachtvoertuigen.  
 
► Aangezien de regeling niet bindend is, lijkt het zinvol dat lidstaten de kosten voor 
klimaatverandering in de gebruiksheffingen voor zware vrachtvoertuigen opnemen. Om 
dubbele heffingen te voorkomen, moeten lidstaten worden verplicht rekening te houden met 
CO2-heffingen of ecotaksen die eveneens gericht zijn op de reductie van emissies van zware 
vrachtvoertuigen. 
 
Kosten van ongevallen 
Aangezien de kosten van sterfgevallen en zware verwondingen niet worden gedragen door de 
gebruikers van de vervoersinfrastructuur, moeten maatregelen worden genomen om de kosten 
van ongevallen te internaliseren. Het IMPACT-project stelde een verhoging van de 
verzekeringspremies voor, waarvan de ontvangsten zouden kunnen worden gebruikt voor de 
financiering van veiligheidsmaatregelen in de vervoerssector. Er is geen duidelijk initiatief om 
een dergelijke heffing op EU-niveau in te voeren. Een tweede mogelijkheid zou erin bestaan 
de kosten van ongevallen te internaliseren door een extra veiligheidsheffing op het gebruik 
van wegen (overeenkomstig de in het Handboek voorgestelde waarden). Vanuit 
wetenschappelijk oogpunt dient echter te worden opgemerkt dat nog te weinig geweten is over 
het onderlinge verband tussen verkeersdrukte, ongevallenrisico en het externe deel van de 
kosten van ongevallen, mede door de zeer complexe verbanden tussen het leed van diegenen 
die ongevallen veroorzaken (chauffeurs), hun directe omgeving en de maatschappij. 
 
► Het lijkt wenselijk om de kosten van ongevallen in een later stadium te internaliseren, zoals 
in het werkdocument van het Europees Parlement wordt voorgesteld. Op korte termijn zou dit 
kunnen leiden tot een te lage heffing, maar er is tijd nodig om het externe aandeel in de kosten 
van ongevallen beter te evalueren. Het lijkt zinvol om de lidstaten in een later stadium de 
mogelijkheid te geven om de externe kosten (vrijwillig) in hun tariefvoorstellen op te nemen, 
indien zij zelf over betrouwbare ramingen beschikken. 
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Andere milieukosten 
Er zijn andere milieukosten, maar de evaluatiemethoden zijn momenteel vrij onbetrouwbaar, 
en de meeste kosten hebben geen rechtstreeks verband met de verkeersdrukte, zoals 
bijvoorbeeld natuur en landschappen. Het is begrijpelijk dat deze kosten in het kader van een 
voorzichtige aanpak niet in aanmerking worden genomen. 
 
2.2. Congestiekosten 
 
Uit de recente werkdocumenten (Europees Parlement, Raad van de EU) blijkt dat de 
internalisering van de congestiekosten de meest controversiële kwestie is. In tegenstelling tot 
ongevallen- en milieukosten worden congestiekosten gedragen door de vervoerssector zelf, de 
verschillende voertuigen en hun capaciteitsgebruik tijdens piekuren. Het is daarom belangrijk 
de inhoudelijke link te leggen naar Richtlijn 2006/38/EG.  
 
› De huidige richtlijn heeft ten doel de infrastructuurkosten in rekening te brengen, waarbij de 

heffingen kunnen worden gedifferentieerd naar gelang van het gebruik. De aanpak is 
gebaseerd op de gemiddelde kosten. In deze context zou het doorberekenen van de 
congestiekosten niet noodzakelijk leiden tot een verhoging van het gemiddelde niveau van de 
heffingen. 

 
› In het nieuwe voorstelling is de tarifering gebaseerd op de marginale sociale kosten. De 

formule voor congestiekosten houdt rekening met de bestaande variabele heffingen en leidt 
(voor piekgebieden) dan ook niet tot te hoge heffingen. 

 
› Indien de aanpak van beide richtlijnen wordt gecombineerd, zijn de heffingen voor wegen 

waar zich geen congestieproblemen voordoen hoger dan bij de aanpak op basis van de 
marginale sociale kosten, aangezien de gemiddelde infrastructuurkosten hoger liggen dan de 
marginale kosten. 

 
Het is daarom – volgens de voorstellen die de Raad in zijn werkdocument formuleert – 
dienstig om een aantal basisvoorwaarden voor de doorberekening van congestiekosten te 
overwegen. 
 
► De door de Commissie voorgestelde richtlijn volgt een consequente aanpak, gebaseerd op 
de marginale sociale kosten. Bij de internalisering van congestiekosten dient echter ook 
rekening te worden gehouden met de bestaande Eurovignet-richtlijn. Het nieuwe voorstel 
hanteert een methodologie waarbij heffingen worden gedifferentieerd afhankelijk van de 
capaciteit. Een combinatie van beide benaderingen kan de te lage heffing voor niet-verzadigde 
wegen, waarvoor de heffing in tegenstelling tot verzadigde wegen niet volgens het beginsel 
van sociale marginale kosten wordt berekend, compenseren. Dit argument kan aanleiding 
geven tot specifieke voorschriften voor tolwegen, zoals in het werkdocument van de Raad 
wordt voorgesteld. 
 
De aanpak wordt daardoor wel complexer. Vanuit praktisch oogpunt zou men dan ook kunnen 
stellen dat compensatie (gemiddeld genomen) niet nodig is, aangezien in het voorstel niet alle 
kosten in aanmerking worden genomen en de maximumbedragen voor congestie vrij laag zijn. 
 
► Een bijkomende belangrijke kwestie is de integratie van personenauto's in een 
congestiekostenregeling. Het spreekt vanzelf dat een regeling die alle voertuigen omvat 
doeltreffender is dan een regeling die alleen voor zware vrachtvoertuigen geldt. Het is 
essentieel om vrachtvervoerders niet te discrimineren in vergelijking met andere 
weggebruikers.  Dit betekent echter niet dat een congestieheffing pas kan worden ingevoerd 
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als ook personenauto's onder de regeling vallen. Er kunnen wegverbindingen zijn waar het 
aandeel van het vrachtvervoer erg hoog is, met aanzienlijke hinder voor de andere 
weggebruikers. 
 
► Het doorberekenen van congestiekosten moet een monopolistische prijsvorming 
voorkomen. Daarom is het zinvol om alleen congestiekosten in rekening te brengen op 
specifieke punten waar de capaciteit kan worden verbeterd (ofwel door een vermindering van 
het verkeersvolume en de daaruit volgende verlaging van het congestierisico, ofwel door 
uitbreiding van de capaciteit). Een dergelijke aanpak is (ook vanuit technisch oogpunt) veel 
makkelijker uitvoerbaar dan een complexe gedifferentieerde regeling voor het volledige 
wegennet. Het (in het werkdocument van de Raad geformuleerde) voorstel om de lidstaten te 
verzoeken actieplannen op te stellen is daarom een zinvolle benadering. 
 
2.3. Maximumbedragen 
 
De voorgestelde maximumbedragen zijn richtsnoeren voor een passende tarifering, en moeten 
te hoge heffingen voorkomen. Het Europees Parlement uit in zijn werkdocument twijfels over 
deze aanpak, terwijl de Raad de invoering van maximumbedragen in zijn werkdocument 
ondersteunt. Maximumbedragen kunnen worden gezien als een praktisch instrument om de 
vrijheid van de lidstaten, en daarmee het risico op te hoge heffingen, te beperken. Een 
dergelijke aanpak houdt echter het gevaar in dat de lidstaten hun heffingen op het niveau van 
de maximumbedragen zouden vaststellen . De bewijslast verschuift dan naar de regelgever (in 
dit geval de EU-Commissie), die moet aantonen dat passende heffingen lager moeten zijn dan 
de maximumbedragen. De maximumbedragen kunnen dus tot te hoge heffingen leiden in 
landen met aanzienlijk lagere externe kosten. Er zijn drie mogelijkheden om dit risico te 
beperken: 
› Geen maximumbedragen vaststellen: de lidstaten moeten hun methoden gedetailleerd 

uiteenzetten. Een onafhankelijke instantie en een intensievere controle zijn in dat geval van 
groot belang. 

 
› Een gedetailleerde procedure voor de omzetting van waarden (tussen landen en 

verkeerssituaties, zoals voorgesteld in het Handboek, met standaardwaarden per land). Deze 
aanpak is mogelijk voor de standaardisering van referentiewaarden (zoals de kosten per ton 
emissies,  door geluidshinder getroffen personen of tijdswaarde). Een standaardisering van 
vervoerssituaties is echter veel complexer. 

 
› Flexibele maximumgrenzen (boven en ondergrens, bv. +/- 30%) verhogen de flexibiliteit, 

maar de inspanningen voor een nauwgezette en onafhankelijke evaluatie nemen evenzeer 
toe. 

 
► Het voorstel om maximumbedragen in te voeren is vanuit praktisch oogpunt zinvol. Om 
deze maximumbedragen op passende wijze te gebruiken, lijkt een verdere differentiatie 
wenselijk: 
 
› Specifieke referentiewaarden per land voor geluidshinder (getroffen personen 

overeenkomstig het HEATCO-project) en congestie (tijdswaarde). 
 
› Reële maximumbedragen voor heffingen op bepaalde routes, indien lidstaten op specifieke 

routes externe kosten in rekening willen brengen. Dit houdt in dat de waarden met name voor 
congestiekosten aanzienlijk hoger moeten liggen. Het in het werkdocument van de Raad 
geformuleerde voorstel om de maximumbedragen voor voorstadswegen te verlagen lijkt dan 
ook in de verkeerde richting te gaan. 
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› Gemiddelde nationale maximumwaarden (overeenkomstig het bestaande voorstel) indien 
lidstaten heffingen voor het wegennet op hun gehele grondgebied willen toepassen. 

 
› Maximumwaarden voor de totale ontvangsten uit TEN-wegen, op grond van vkm op 

TEN-wegen en maximumheffingen per vkm op deze wegen. 
 
Lidstaten hebben in elk geval het recht om complexere berekeningsmethoden toe te passen, 
gebaseerd op de in het Handboek aanbevolen methodologieën. 
 
2.4. Toepassing op het volledige wegennet 
 
In het Handboek zijn gedifferentieerde waarden opgenomen voor alle soorten wegen, met 
inbegrip van stadswegen. Aangezien de regeling in de voorgestelde richtlijn niet bindend is, 
kunnen lidstaten deze op grond van het subsidiariteitsbeginsel op alle soorten wegen 
toepassen. Een dergelijke aanpak biedt meer flexibiliteit, een betere interoperabiliteit en een 
grotere transparantie (bv. toepassing van gedifferentieerde heffingen over het gehele 
wegennet, vermijden van omwegen). Lidstaten moeten niet kunnen aantonen dat wegen 
waarvoor heffingen worden geïnd hogere kosten hebben dan andere. De cijfers in het 
Handboek zijn een argument om stadswegen in de regeling op te nemen, aangezien de externe 
kosten in stedelijke gebieden het hoogst zijn. 
 
2.5. Kwetsbare gebieden 
 
In kwetsbare gebieden zoals de Alpenroutes zijn de specifieke externe kosten hoger dan 
elders. Het voorstel houdt hier rekening mee en voorziet in een verhoging voor 
luchtverontreiniging (max. factor 2) en lawaaihinder (max. factor 5), hetgeen in 
overeenstemming is met de aanbevelingen van het Handboek. Er is echter een verband met de 
bestaande Eurovignet-richtlijn, die voorziet in een verhoging met 25 % op kwetsbare routes 
indien de ontvangsten worden benut voor de verbetering van de vervoerscapaciteit over de 
weg en via het spoor. De Commissie en de Raad zijn van mening dat, om overdreven 
heffingen te voorkomen, de doorberekening van externe kosten niet mag worden 
gecombineerd met een verhoging van de heffing, tenzij de externe kosten het bedrag van de 
verhoogde heffing nog overschrijden. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met het 
feit dat overdreven heffingen voor specifieke routes een sterk sturend effect zouden kunnen 
hebben, waardoor de inkomsten zouden afnemen, hetgeen in strijd is met de financiële 
doelstellingen. Aan de verhoging van de heffing voor infrastructuurkosten en de 
doorberekening van externe kosten liggen echter verschillende argumenten ten grondslag. 
 
› De verhoging van de heffing voor infrastructuurkosten met 25 % is het resultaat van een 

politiek compromis om tolheffing op de Brennerroute mogelijk te maken. Men zou echter het 
argument kunnen aandragen dat de specifieke infrastructuurkosten (net als de externe kosten) 
hoger zijn in berggebieden dan in vlakke gebieden. 

 
› De voorgestelde doorberekening van de kosten voor luchtverontreiniging en lawaaihinder is 

gebaseerd op wetenschappelijke studies, waarin de feitelijke situatie voor deze 
kostenelementen is geanalyseerd. 

 
► In de praktijk moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen internalisering van 
externe kosten en verhoging van de heffingen op de Alpenroutes. Indien de externe kosten 
hoger zijn, is de doorberekening gerechtvaardigd. Indien er plannen zijn voor de aanleg van 
alternatieve routes (bv. alternatieve spoorwegtrajecten), dan is een extra verhoging met 25 % 
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van de heffing voor infrastructuurkosten eveneens gerechtvaardigd. Men kan zich de vraag 
stellen of het zinvol is op dezelfde route externe kosten in rekening te brengen en ontvangsten 
voor spoorweginfrastructuur te genereren. Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel kan dit 
echter aan de lidstaten worden overgelaten. 
 
2.6. Toewijzing 
 
Uit de werkdocumenten blijkt dat een ruime consensus bestaat om de ontvangsten uit 
infrastructuurheffingen te gebruiken om de efficiëntie en de milieuprestaties van de 
vervoerssector te verbeteren. Het IMPACT-project heeft aangetoond dat er verschillende 
manieren zijn om de ontvangsten uit infrastructuurheffingen te besteden. Vanuit strikt 
wetenschappelijk oogpunt zouden ontvangsten uit de doorberekening van externe kosten op 
neutrale wijze opnieuw moeten worden toegewezen, om prijsverstoringen te voorkomen. 
Anderzijds lijkt het billijk, doeltreffend en doorzichtig om de ontvangsten bij voorrang te 
besteden aan de vervoerssector. 
 
› De ontvangsten uit gedifferentieerde schaarsteheffingen op basis van de congestiekosten 

moeten in de eerste plaats worden gebruikt om de capaciteit in de vervoerssector te 
verbeteren. Investeringen in andere middelen dan wegvervoer, zoals de verbetering van het 
spoorwegnet kan bv. in stedelijke gebieden of op specifieke interlokale routes een alternatief 
zijn voor de beperking van de congestie. Het is passend om de ontvangsten uit 
congestieheffingen aan te wenden binnen de vervoerssector. 

 
› Voor het gebruik van de ontvangsten uit externe milieukosten is de keuze niet zo eenduidig. 

Deze ontvangsten kunnen worden toegewezen aan andere vervoermiddelen (om de externe 
kosten te verminderen zonder de mobiliteit in het gedrang te brengen) of worden gebruikt 
voor de financiering van kosteneffectieve maatregelen om de milieuhinder te beperken (zoals 
partikelfilters voor het openbaar vervoer, lawaaibeschermingsmaatregelen, enz.). 

 
► Het is dus passend en logisch om de ontvangsten uit de doorberekening van externe kosten 
te gebruiken voor het vervoersysteem. Deze aanpak houdt ook rekening met overwegingen 
van billijkheid en transparantie. Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en gezien het 
niet-dwingende karakter van de regeling, komt de uiteindelijke beslissing over het gebruik van 
de ontvangsten toe aan de lidstaten. 
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3. Stapsgewijze benadering  
 
Het is zinvol en passend om, als eerste stap, te beginnen met dit voorstel om de externe kosten 
voor zware vrachtvoertuigen in rekening te brengen. Met het oog op een omvattende en 
geïntegreerde aanpak in het kader van het vervoers- en milieubeleid, zijn de onderstaande 
stappen van het grootste belang. 
 
3.1. Samenhang 
 
Infrastructuurkosten en congestie, andere externe kosten  
De huidige Eurovignet-richtlijn moet worden gelinkt aan het nieuwe voorstel, waarbij de 
aanpak van gedifferentieerde heffingen naar gelang van de schaarste (in verzadigde gebieden, 
in niet-verzadigde gebieden) moet worden verduidelijkt. In een volgende stap, wanneer 
betrouwbaarder methodologieën beschikbaar zijn, moeten andere externe kosten 
(bv. ongevallen- en andere milieukosten) in de regeling worden opgenomen. 
 
Heffingen voor stadswegen 
In stedelijke gebieden liggen de externe kosten het hoogst. De lidstaten moeten 
gedifferentieerde heffingsregelingen invoeren in stedelijke gebieden, waarbij ook rekening 
moet worden gehouden met congestiekosten. Rekeningrijden lijkt een passende manier om dit 
te doen. De aanbevelingen van het Handboek en de voorgestelde richtlijn geven de aanzet 
voor een benadering waarbij heffingen voor stadswegen en verbindingswegen aan elkaar 
worden gelinkt. 
 
Klimaatbeleid 
De strijd tegen de klimaatverandering is het beleidsterrein dat de grootste uitdaging vormt. In 
de desbetreffende beleidsmaatregelen moet rekeningrijden als een van de mogelijke 
instrumenten worden gezien om een impuls te geven aan een energiebesparende benadering 
van het vervoer, bv. de aankoop van brandstofefficiënte auto's en een verschuiving naar 
andere vervoermiddelen. 
 
Tariferingsbeleid op lange termijn 
Een billijk en doeltreffend tariferingsbeleid moet een tweeledig doel nastreven: het 
recupereren van de infrastructuurkosten op lange termijn, en de internalisering van de externe 
kosten, teneinde de verkeershinder te beperken. De ontvangsten uit infrastructuurheffingen 
moeten derhalve worden gebruikt ter ondersteuning van een samenhangend algemeen 
vervoersbeleid, waarbij de voordelen van de verschillende vervoermiddelen ten nutte worden 
gemaakt. 
 
3.2. Geleidelijke invoering 
 
Verbetering van de wetenschappelijke grondslag voor de internalisering van bijkomende 
kosten 
Een bredere wetenschappelijke grondslag zal het mogelijk maken om bijkomende kosten in de 
regeling op te nemen en de maximumbedragen op doeltreffender wijze toe te passen en af te 
stemmen op de nieuwe economische context en de veranderde omstandigheden in de 
vervoerssector. 
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Van op tijd gebaseerde naar op afstand gebaseerde tarifering 
Efficiënte regelingen voor infrastructuurheffingen zijn gebaseerd op een transparante 
differentiëring (afhankelijk van voertuigcategorie, infrastructuurgebruik en veroorzaakte 
hinder). Alleen op afstand gebaseerde regelingen kunnen aan deze voorwaarde voldoen, indien 
hiervoor geschikte technologie wordt aangewend (bv. elektronisch, via satelliet), die een 
goedkope en gebruikersvriendelijke toepassing van de regeling mogelijk maakt. Op de 
middellange termijn (tot 2015) is het dan ook wenselijk om op tijd gebaseerde heffingen 
geleidelijk af te schaffen en over te stappen op steeds meer volgens capaciteitsgebruik en 
schaarste gedifferentieerde, op afstand gebaseerde heffingen. 
 
Van heffingen voor zware vrachtvoertuigen naar een algemene regeling 
Om een billijker spreiding van de lasten over de verschillende vervoermiddelen te verzekeren 
en de doeltreffendheid van de regeling in het algemeen te verbeteren (minder verkeershinder), 
is het van essentieel belang dat ook passagiersvervoer in de heffingsregeling wordt 
opgenomen. 
 
Van een vrijwillige naar een bindende regeling 
Het is haalbaar en aanvaardbaar dat een aantal lidstaten een voortrekkersrol spelen en op 
vrijwillige basis heffingen voor externe kosten invoeren. Op de middellange termijn moet 
internalisering echter niet vrijwillig, maar bindend zijn. Wanneer afdoende gestandaardiseerde 
technologie beschikbaar is (in het kader van het Europees elektronisch tolheffingssysteem), 
kan de Commissie dit proces leiden en coördineren. 
 
Naar een algemene heffingsregeling voor het weg-, spoorweg- en luchtvervoer 
Om gelijke voorwaarden voor alle vervoermiddelen te verzekeren, is het van essentieel belang 
dat andere vervoermiddelen (bv. spoorwegen, luchthavens, havens en binnenwateren) in de 
regeling worden opgenomen. Dit houdt in dat geharmoniseerde voorschriften voor het in 
rekening brengen van externe kosten worden opgesteld, met name wat betreft de invoering 
van heffingen voor schaarstekosten, de doorberekening van de kosten voor lawaaihinder en 
verontreiniging in gedifferentieerde spoorwegtarieven en luchthaventaksen, en een 
consequente doorberekening van de emissies van zware vrachtvoertuigen in de 
heffingsregelingen, gecombineerd met andere maatregelen om de klimaatverandering tegen te 
gaan. 
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