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BEKNOPTE MOTIVERING 

I – Achtergrond van het voorstel 

Op 31 mei 2017 maakte de Commissie Europa in beweging bekend, een langetermijnstrategie 

om Europese vervoersnetwerken te moderniseren. De strategie behelst een reeks initiatieven 

om bij te dragen aan de overgang naar schone energie, eerlijker rekeningrijden en 

verminderde congestie, en om nieuwe ontwikkelingen in de digitalisering aan te grijpen. Een 

efficiënt en betrouwbaar vervoerssysteem is essentieel voor de vlotte werking van de interne 

markt en vormt een hoeksteen van de economie. 

De voorgestelde richtlijn van de Raad is erop gericht om de lidstaten de ruimte te bieden om 

de minimumbelasting op zware vrachtvoertuigen te verlagen met als doel het uitfaseren van 

de jaarlijkse belasting op voertuigen.  

De jaarlijkse belasting op voertuigen is per definitie gekoppeld aan het feit dat een voertuig 

gedurende een bepaalde periode is geregistreerd op naam van een belastingplichtige en is 

geen weergave van de mate waarin het gebruik maakt van de wegeninfrastructuur.  

De voorgestelde richtlijn voorziet daarom in de geleidelijke vervanging van de belasting op 

zware vrachtvoertuigen door tolheffingen en gebruiksrechten. Tegelijk met dit voorstel wordt 

een ander voorstel ingediend dat de invoering van tolregelingen bevordert, d.w.z. een vorm 

van tolheffing die gekoppeld is aan de afgelegde afstand. Het schrappen van de jaarlijkse 

belasting op voertuigen moet de overschakeling naar rekeningrijden op basis van de afgelegde 

afstand mogelijk maken. Dit zal een meer doeltreffende stimulans zijn voor de beperking van 

congestie en emissies. 

De geleidelijke verlaging van de belasting op voertuigen zal plaatsvinden door de 

minimumtarieven die zijn vastgelegd in Richtlijn 1999/62/EG in vijf stappen gedurende een 

periode van vijf opeenvolgende jaren te wijzigen. Het doel van de stapsgewijze verlaging van 

de minimumtarieven is het risico op verstoringen van de mededinging tussen in verschillende 

lidstaten gevestigde vervoerondernemers zoveel mogelijk te beperken.  

Volgens de effectbeoordeling van de Commissie zouden door de verlaging van de belastingen 

op voertuigen de kosten voor vervoersondernemingen met 2 miljard euro per jaar kunnen 

worden verminderd, terwijl het invoeren van kilometerheffingen per jaar voor 10 miljard euro 

extra tolinkomsten kan zorgen. 

II – Standpunten van de rapporteur 

De rapporteur steunt de doelstellingen van de voorgestelde richtlijn van de Raad om de 

jaarlijkse belasting op voertuigen uit te faseren en de omschakeling naar rekeningrijden op 

basis van de afgelegde afstand te faciliteren, waardoor de doelstellingen om congestie en 

luchtvervuiling te verminderen zouden worden ondersteund. De voorgestelde wijzigingen 

zullen ervoor zorgen dat tolsystemen meer in overeenstemming zijn met het beginsel dat de 

vervuiler of de gebruiker betaalt. De rapporteur is verheugd dat de Commissie voorstelt om 

dubbele belastingheffing te vermijden door belastingheffing tegen 2024 te vervangen door 

een heffingssysteem op basis van afstand. 

De rapporteur spreekt echter zijn bezorgdheid uit over het uitfaseren van de minimumtarieven 

gedurende een periode van vijf jaar. Volgens de huidige voorstellen zullen de 

minimumtarieven in vijf stappen elk jaar met 20 % van hun bestaande niveau verlaagd 

worden tot het minimumtarief nul bedraagt. Hierdoor zullen de lidstaten die ervoor kiezen om 
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de minimumtarieven zo snel uit te faseren als uit hoofde van de voorgestelde richtlijn van de 

Raad is toegestaan gedurende vijf jaar elk jaar nieuwe tarieven moeten instellen, wat 

aanzienlijke administratieve kosten voor de nationale autoriteiten en verhoogde lasten voor de 

vervoerssector met zich mee zal brengen. 

Om deze reden stelt de rapporteur voor om de voorgestelde richtlijn van de Raad te wijzigen 

om een grotere flexibiliteit mogelijk te maken bij het uitfaseren van de minimumtarieven, 

waardoor de lidstaten in staat worden gesteld grotere verlagingen van de minimumtarieven in 

minder stappen toe te passen. 

Aangezien de voorgestelde richtlijn uitsluitend onder de bevoegdheid (belasting) van de 

Commissie economische en monetaire zaken (ECON) valt, verzoekt de rapporteur de 

Commissie vervoer en toerisme om de amendementen van ECON aan te nemen zonder deze 

te wijzigen. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Commissie vervoer en 

toerisme onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) De verlaging van de in Richtlijn 

1999/62/EG vastgestelde minima moet de 

lidstaten dan ook meer ruimte bieden om 

de belastingen op voertuigen te verlagen. 

Teneinde het risico op verstoringen van de 

mededinging tussen in verschillende 

lidstaten gevestigde exploitanten zoveel 

mogelijk te beperken, moet die 

vermindering stapsgewijs verlopen. 

(5) De verlaging van de in Richtlijn 

1999/62/EG vastgestelde minima moet de 

lidstaten dan ook meer ruimte bieden om 

de belastingen op voertuigen te verlagen. 

De overgang van belastingen op 

voertuigen naar tolheffingen in elke 

lidstaat mag echter niet leiden tot een 

verlies van inkomsten. De geleidelijke 

vermindering van de door een lidstaat 

toegepaste belastingen op voertuigen dient 

volledig te worden gecompenseerd door 

bijkomende inkomsten die door het 

tolsysteem worden gegenereerd. Per 

1 januari 2024 dienen alle lidstaten het 

tolsysteem te hebben ingevoerd 

overeenkomstig deze richtlijn. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw) 
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Richtlijn 1999/62/EG 

Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Aan artikel 6 wordt het volgende 

lid toegevoegd: 

 "4 bis. De geleidelijke vermindering van 

de door een lidstaat toegepaste belasting 

op voertuigen wordt volledig 

gecompenseerd door bijkomende 

inkomsten die door het tolsysteem worden 

gegenereerd. Per 1 januari 2024 hebben 

alle lidstaten het tolsysteem ingevoerd 

overeenkomstig deze richtlijn." 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage – alinea 1 – letter a 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage I – tabel A– titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

"TABEL A: MINIMUMTARIEVEN 

VOOR DE BELASTING OP ZWARE 

VRACHTVOERTUIGEN TOT EN MET 

31 DECEMBER [...]" [jaar van 

inwerkingtreding van deze richtlijn] 

"TABEL A: MINIMUMTARIEVEN 

VOOR DE BELASTING OP ZWARE 

VRACHTVOERTUIGEN TOT EN MET 

31 DECEMBER 2018" 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage – alinea 1 – letter b 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage I – tabel B 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 
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Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage – alinea 1 – letter b 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage I – tabel C 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage – alinea 1 – letter b 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage I – tabel D 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage – alinea 1 – letter b 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage I – tabel E 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage – alinea 1 – letter b 

Richtlijn 1999/62/EG 

Bijlage I – tabel F– titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

TABEL F: MINIMUMTARIEVEN VOOR 

DE BELASTINGEN OP ZWARE 

VRACHTVOERTUIGEN VANAF 1 

JANUARI [...] [vijfde jaar na het jaar van 

TABEL F: MINIMUMTARIEVEN VOOR 

DE BELASTINGEN OP ZWARE 

VRACHTVOERTUIGEN VANAF 1 

JANUARI 2024 
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de inwerkingtreding van deze richtlijn] 
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