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Executive summary 
 
 

De laatste decennia is er een groeiende aandacht voor het klimaat en de luchtkwaliteit. De voorbije jaren 

werden daarom ingrijpende beleidsbeslissingen genomen, zoals het beperken van voertuigemissies door 

technologische innovaties en door andere beleidsmaatregelen. In de Belgische buurlanden werden meer 

specifiek milieuzones geïntroduceerd. Het introduceren van een milieuzone is een beslissing die haar 

oorsprong vindt in het willen verbeteren van o.a. de luchtkwaliteit in de stad door het reduceren van de 

uitstoot van schadelijke stoffen door weggebruikers. Er is meestal een focus op het vrachtvervoer, al zijn 

er voorbeelden waar ook personenverkeer wordt opgenomen. Vandaag kent Vlaanderen dergelijke 

zones niet.  

 

Deze beleidspaper gaat dieper in op de maatregel milieuzones. Deze wordt veelal door lokale overheden 

in het leven geroepen om emissies van stedelijk verkeer en vervoer te beperken. In navolging van 

voorgaande definities in de literatuur wordt in dit document een milieuzone gedefinieerd als “een 

afgebakende zone binnen een stad waar beperkingen worden omgelegd aan voertuigen op basis van de 

emissies die deze voertuigen uitstoten. Er is een bijhorende differentiatie mogelijk: in de tijd, per 

voertuigcategorie en eventueel aan de hand van specifieke karakteristieken per zone (bijvoorbeeld 

afwijkende eisen voor winkelwandelstraten)”.  

 

Er zijn verschillende manieren mogelijk om deze maatregel te implementeren. De 

differentatiemogelijkheden zijn groot. Zo kan de stad bepalen dat alle gemotoriseerd verkeer onder de 

emissiebeperkingen valt of dat enkel één categorie voertuigen wordt beïnvloed. Zo kiezen vele steden in 

Europa er voor om enkel zware vrachtwagens op te nemen in de milieuzone. Duitsland is zelfs het enige 

Europese land dan geen onderscheid maakt tussen binnenlandse- en buitenlandse voertuigen. Ook 

personenwagens, stadsdiensten ed. worden mee opgenomen. Een andere differantiatie is mogelijk door 

de zones gedurende een bepaalde tijd te laten geleden. Italiaanse steden dwingen de milieuzones enkel 

af in de winter. Andere steden laten de criteria enkel gedurende de dag gelden. De handhaving is 

misschien wel het grootste onderscheidend criterium. Duitsland bijvoorbeeld heeft enkel handmatige 

controles ingepland. Daarmee wordt bedoeld dat stadsambtenaren of politiemensen de voertuigen in de 

zone controleren op het naleven van de gestelde normen. In Amsterdam en Milaan werd er  voor 

gekozen om deze ploegen op het terrein bij te staan met ANPR camera’s. Deze camera’s zijn in staat om 
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de nummerplaat van het voertuig te lezen. Op basis van een databank kan dan gecontroleerd worden of 

dit specifiek voertuig aan de eisen voldoet. 

 

Het onderzoek met betrekking tot milieuzones spitst zich vaak toe op de specifieke resultaten m.b.t. 

emissies. Maar de maatregel heeft ook verregaande economische repercussies. Voertuigen die niet aan 

de normen voldoen zullen de zone niet meer in kunnen. Dit zorgt voor een beperking van de mobiliteit. 

Een andere optie is om het voertuig te vervangen door één met een schonere motor. Deze vervanging 

zal dan gebeuren voor het einde van de economische levensduur. Dit verhoogt de koste van de eigenaar 

onverwacht en significant. De logistieke sector in het bijzonder zal getroffen worden daar deze directe 

kostenverhoging moeten ondergaan.  

 

De emissie resultaten zijn in vele buitenlandse voorbeelden indrukwekkend. De maatregel zorgde in vele 

Europese steden voor een versnelde vlootverniewing en dalende emissies door wegverkeer en vervoer. 

Een specifieke focus wordt gelegd om de Nederlandse en Duitse voorbeelden. Nederland koos er, net als 

Duitsland, voor om een nationaal kader te ontwerpen waar lokale overheden zich dan in kunnen 

inschrijven. Het grote verschil is dat Nederlandse steden enkel vrachtwagens opnamen en Duitste steden 

alle gemotorisseerd wegverkeer. De resultaten op het terrein zijn daarom verschillend.  In Nederland 

werd er een 2 tot 7% extra daling van PM10-emissies verkregen, en bleef de NOX-uitstoot in lijn met de 

trend. De jaarlijkse evaluatie in 2010 concludeerde dat de effecten kleiner zijn dan in de voorafgaande 

simulatie. In Berlijn zijn de emissiedalingen significant. Ten opzichte van de natuurlijke trend werd voor 

PM10 een 21%-daling waargenomen (2008 t.o.v. de trend), en zelfs een 36% daling in 2009 (t.o.v. de 

trend). Tevens werd de fijnstof-dagnorm 10 tot 15 keer minder overschreden.  

 

Een simulatieoefening van Yperman et al., (2011) gaf een inzicht in de mogelijke resultaten indien 

Leuven, Mechelen en Antwerpen zo een zone zouden invoeren. De conclusie is dat de autonome trend 

een positief resultaat geeft. Door de nieuwe voertuigtechnologieën zullen de lokale weg emissies in 

Vlaanderen zeker dalen, ondanks het toenemend verkeer. Indien milieuzones zouden ingevoerd worden 

voor enkel vrachtwagens kan er amper een extra effect verwacht worden. De zones zouden wel effect 

hebben indien zowel personen- als vrachtwagens mee opgenomen worden.  

 

Als laatste wordt een inzicht gegeven in de stappen die een lokale overheid moet ondernemen bij het 

implementeren van een milieuzone. Op basis van Nederlandse ervaringen kan een kosten-baten 
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simulatie uitgevoerd worden. Ook een Londens onderzoek van Browne et al. (2004) geeft inzicht in de 

resultaten, maar behoudt uitzonderlijk een focus op de logistieke sector. De conclusie van dit deel is dat 

er een grote kost vasthangt aan de implementatie van een milieuzone. De kosten lopen op voor de 

lokale overheid daar signalisatie, communicatie en handhaving moet georganiseerd worden. Maar de 

grootste kost is te vinden in de logistieke sector, indien deze aan voortijdige vlootvernieuwing dient te 

doen. Zeker indien geweten is dat 3/4 de van de Belgische transporteurs minder dan 5 vrachtwagens 

bezit is het duidelijk dat een andere vlootinzet niet aan de orde is.  

 

Tot slot zijn de baten van de milieuzones moeilijk kwantificeerbaar. Door de schonere lucht wordt de 

stad aantrekkelijker voor bedrijven, instellingen en burgers. Daar staat tegenover dat de stad voor sterk 

transportafhankelijke bedrijven minder aantrekkelijk wordt door de gestegen transportkosten. De 

milieuzone heeft een uitstralingseffecten op  logistieke processen. Innovaties worden gestimuleerd. 

Door een betere luchtkwaliteit zullen gezondheidszorgkosten dalen, al is er op dit moment onvoldoende 

onderzoeksmateriaal beschikbaar om hierover kwantitatieve uitspraken te doen. Een concrete baat kan 

gevonden worden in de kostprijs die België en Vlaanderen boven het hoofd hangt indien er een Europese 

veroordeling komt voor de overschrijding van de PM10-normen. Milieuzones zijn een maatregel die deze 

overschrijding en een mogelijke veroordeling kunnen vermijden. 

  

Een overkoepelende opmerking naar kosten-baten-afweging is dat er voorzichtigheid moet aan de dag 

gelegd worden naar de economische leefbaarheid van de stadscentra. Nederland bv. kent een ander 

ruimtelijk ordeningsbeleid, dat de vlucht van winkels naar de stadsrand beter beperkt dan in Vlaanderen. 

Indien de kostprijs (o.a. logistieke kost) toeneemt zullen ondernemers de stad verlaten, wat dan 

tegengesteld is aan de mogelijke doelstelling: verhogen van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de 

stad.  

 

De  implementatie van milieuzones, naar Nederlands en/of Duits voorbeeld lijkt volgens dit onderzoek 

geen aan te bevelen maatregel. De milieuzones hebben in het verleden verschillende steden en 

gemeenten geholpen om emissiedoelstellingen te halen. De druk op de voertuigenvloot neemt wel af, 

daar Europees beleid er voor heeft gezorgd dat nieuw verkochte vracht- en personenwagens veel 

zuiniger en schoner geworden zijn. Zeker indien milieuzones enkel voor vrachtwagens gelden lijkt er een 

veel grotere kost dan baat aan vast te hangen. De emissiedaling die gerealiseerd kan worden met een 

milieuzone met enkel vrachtwagens is beperkt. De meeste emissies in stedelijke verkeer komen voort uit 
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het gebruik van personenwagens en vermoedelijk ook door het busverkeer. Deze cijfers werden niet 

opgenomen in de simulatie, maar zouden het emissieplaatje zelfs verder in deze richting kunnen 

veranderen.  

 

Een milieuzone voor alle vervoer, naar Duits voorbeeld, lijkt al meer effect te hebben op de emissies. 

Toch stelt het onderzoek vast dat de druk van milieuzones op de voertuigenvloot vermindert. De diverse 

maatregelen als Euro-normen maken dat alle voertuigen schoner worden. Zelfs zonder veranderend 

beleid is  er een significante emissiedaling te verwachten. Al lijken niet alle normen gehaald te worden. 

De dagoverschrijdingen van de PM10-norm blijft een aanhoudend probleem.    
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Voor- en nadelen en logistieke effecten van milieuzones. 

Kansen in Vlaanderen? 

1 INLEIDING 

In deel 1 wordt de probleemstelling van dit document meegegeven. Ook de ruime, veranderende 

context waar transport en mobiliteit zich in bevinden wordt meegegeven om de link naar milieuzones te 

maken. Naast de milieuzones, die van invloed zijn op reeds geproduceerde voertuigen, worden ook de 

maatregelen die van toepassing zijn op nieuwe voertuigen besproken.  

 

1.1 Probleemstelling 

 

De laatste decennia is er een groeiende aandacht voor het klimaat en de luchtkwaliteit. De voorbije jaren 

werden daarom ingrijpende beleidsbeslissingen genomen, zoals het beperken van voertuigemissies door 

technologische innovaties en door andere beleidsmaatregelen. In de Belgische buurlanden werden meer 

specifiek milieuzones geïntroduceerd. Het introduceren van een milieuzone is een beslissing die haar 

oorsprong vindt in het willen verbeteren van o.a. de luchtkwaliteit in de stad door het reduceren van de 

uitstoot van schadelijke stoffen door weggebruikers. Er is meestal een focus op het vrachtvervoer, al zijn 

er voorbeelden waar ook personenverkeer wordt opgenomen. Vandaag kent Vlaanderen dergelijke 

zones niet.  

 

De centrale onderzoeksvraag van deze beleidsnota is dan ook of Vlaanderen dergelijke milieuzones moet 

invoeren. Gelijklopend worden de logistieke effecten die dergelijke milieuzones met zich meebrengen 

onderzocht. Om stapsgewijs tot een antwoord op de centrale vraag te komen, werden onderstaande 

deelvragen geformuleerd. 

 

1/ Wat zijn de gevolgen van milieuzones op de lokale emissies, voertuigen en voertuigbewegingen in de 

stad? Milieuzones worden geprezen voor hun effect op emissies. Hoe groot is de impact in de 

buitenlandse steden die er al invoerden?  Wat zijn de te verwachte gevolgen voor de stedelijke emissies 

indien milieuzones in Vlaanderen zouden ingevoerd worden?  
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2/ Wat zijn milieuzones, en hoe krijgen ze vorm? In het buitenland zijn milieuzones niet nieuw. Vele 

landen kiezen er voor om via de maatregel enkel vrachtwagens te beperken, anderen nemen ook 

personenwagens op. Welke motivatie kan gevonden worden om enkel vrachtvoertuigen op te nemen? 

Indien in alle geval vrachtwagens mee opgenomen worden is er een socio-economische impact  op de 

logistieke sector. Buitenlandse voorbeelden geven meer inzicht. Wat kan Vlaanderen daar uit leren? 

 

3/ Welke aanbevelingen kunnen gegeven worden indien de implementatie van een milieuzone in 

Vlaanderen overwogen zou worden?  

 

1.2 Context 

 

Duurzame mobiliteit en logistiek staan momenteel hoog op de (inter)nationale agenda. Vele bedrijven en 

overheden zijn zich bewust van de nood aan duurzame bedrijfsprocessen en nemen maatregelen om 

productie én transport milieuvriendelijker te maken. Best practices worden naar voren gebracht, 

doelstellingen worden vastgelegd. De ermee gepaard gaande investeringen en procesveranderingen 

komen niet spontaan tot stand. Veelal wordt er een flankerend beleid gevoerd door lokale, regionale of 

nationale overheden. 

 

Transport en vervoer brengen congestie-, infrastructuur-, milieu- en ongevalskosten met zich mee. De 

kosten van deze neveneffecten worden in geldtermen, nl. marginale externe kosten of de externe kosten 

per additionele weggebruiker uitgedrukt. Externe kosten zijn deze die de transportgebruiker 

veroorzaakt, maar niet (volledig) zelf draagt (Blauwens, De Baere, Van de Voorde, 2008). Veelal wordt er 

in de beleidsvoering eenzijdig gekeken naar de grootste externe transportkost: congestie (tijdverlies). 

Vooral het wegvervoer ondervindt aanzienlijke congestieproblemen. De toenemende transportvraag, 

groeiende economie en beperkte mogelijkheden tot bouwen van nieuwe infrastructuur creëerde een 

structureel probleem. Maatregelen werden getroffen om de groei in congestie af te remmen. Een 

tweede belangrijke externe kost, naast congestie, zijn de emissies. Deze zijn van invloed op lokaal (PM10 

e.d.) en globaal niveau (CO2). Doelstellingen werden gesteld om lokale en globale emissies te beperken.  

 

In historische stedelijke centra, kenmerkend voor Vlaanderen, neemt wegcongestie toe. Volgens de 

Studiedienst van de Vlaamse Regering (2009) en Meersman, Van de Voorde, Vanelslander, Verberght 
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(2010) krijgen Belgische wegen sterk af te rekenen met congestie. De wegcongestie op Vlaams 

grondgebied, die zich voornamelijk vertaalt in verliesuren, blijft schommelen in de periode 2001-2007. 

Zo werden er in Vlaanderen bijna 664.000 verliesuren geregistreerd of 4,6% van het totaal aantal 

gereden uren (2007). Het Vlaams Verkeerscentrum schatte de economische verliezen op 250 miljoen 

EUR (9 tot 10 miljoen verliesuren). In Brussel wordt 9,6% van de tijd op de weg verloren. In Antwerpen 

wordt dit geschat op 4,5%, in contrast met gemiddeld 1,1 % voor Vlaanderen. De cijfers situeren zich niet 

op stadsniveau, maar geven een indicatie. (Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2009; Meersman, Van 

de Voorde, Vanelslander, Verberght, 2009) 

 

De puur stedelijke congestie kan ook op een andere manier ingeschat worden. De navigatieleverancier 

TomTom maakte in 2010 een lijst op van de meest filegevoelige Europese steden. Brussel stond daar op 

plaats één. Andere Belgische steden werden niet opgenomen, zodat een vergelijking maken dus niet 

mogelijk is. Volgens het onderzoek worden autorijders op de hoofdwegen dagelijks geconfronteerd met 

vertragingen van 37,7%.  Overal waar autorijders 70% of minder van de toegestane snelheid rijden, 

wordt het verkeer gedefinieerd als fileverkeer. Daarmee staat Brussel net boven de Poolse steden 

Warschau en Wroclaw. De klassering is gebaseerd op de snelheid waarmee auto’s op het wegennet van 

een stad kunnen rijden, gemeten aan de hand van de anonieme snelheidsgegevens die TomTom 

dagelijks verzamelt via bestuurders die hun navigatie gebruiken. In tegenstelling tot de tweede en derde 

stad in de ranking verhoogde in 2011 in Brussel de congestie met 1.2%. (Mobimix.be, 2010; TomTom, 

2011)  

 

Naast de externe kosten speelt in de stedelijk ruimte een belangrijk samenlevingsprobleem. Er ontstaan 

conflicten doordat activiteiten in een beperkte stedelijke ruimte plaatsvinden. Een aantal nuances zijn 

belangrijk om mee te geven. Ten eerste kan een stad in theorie gezien worden als een natuurlijke plaats 

van conflicten. Een beperkte oppervlakte dient gedeeld te worden onder verschillende partijen, met 

conflicterende activiteiten. Mobiliteit en stedelijke logistiek zijn activiteiten die in dit stedelijk weefsel 

plaatsvinden. Ten tweede hebben gebruikers van de publieke ruimte afwijkende verwachtingen. 

Inwoners hebben bv. een ander verwachtingspatroon dan pendelaars. Ook handelaars en transporteurs 

hebben onderling afwijkende gevoeligheden. De beleidsmakers dienen een gezonde balans proberen te 

houden tussen deze partijen. Stedelijke logistiek wordt volgens Taniguchi (2003) beïnvloed door 

verschillende variabelen waar duurzame, functionele, economische, urbane en sociale parameters het 

meest in het oog springen. Stedelijke centra dienen zich meer dan ooit aan te passen aan alle 
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verwachtingen om levendige centra te behouden of creëren. Nieuwe commerciële organisaties moeten 

een plaats vinden. Negatieve effecten dienen aangepakt te worden.  

 

Dablanc (2007) haalde bijvoorbeeld al aan dat de ruimte-indeling van steden zo veranderde dat 

logistieke operaties zoals stockage en overladen geen plaats meer kennen in de stedelijke ruimte. De 

stad is een complex geheel waar laden en lossen van goederen de enige overgebleven logistieke 

activiteit is. Daarom is stedelijke logistiek een verhaal dat bijna volledig terug te brengen is tot het in- en 

uitvoeren van goederen in de historische stad.   

 

Ook Quak (2008) onderzocht de problematiek die speelt in stedelijke distributie en kwam tot de 

conclusie dat er veel (conflicterende) belangen zijn binnen een kleine ruimte. Verschillende 

belanghebbenden hebben allemaal hun eigen (soms conflicterende) interesses. Er zijn volgens Quak 

(2008) in de stedelijke logistieke organisatie drie hoofdgroepen te onderscheiden.  

 

Figuur 1 : Verschillende aanpak van distributeurs die onafhankelijk zijn, of die deel uit maken van een keten 

  

 

Bron : Quak, 2008 

  

1. De overheden  

De nationale overheid doet de stedelijke distributiekwestie(s) meestal af als lokaal, maar heeft 

wel belangen, namelijk de bereikbaarheid van steden, de toenemende congestie in steden en de 

CO2-uitstoot (globale emissies). De gemeentes hebben nog andere belangen, zoals de lucht-

kwaliteit (lokale emissies - PM), leefbaarheid in de stad en de aantrekkelijkheid van het centrum. 

http://www.logistiek.nl/wosimages/9160_origineel.jpg
http://www.logistiek.nl/wosimages/9160_origineel.jpg


 

 

Steunpunt Goederenstromen 

 
15 

2. De professionelen  

De groep van professionelen, actoren die belanghebbend zijn vanwege de uitoefening van hun 

beroep, namelijk ontvangers (bijvoorbeeld winkeliers, horeca), verzenders en vervoerders. De 

professionelen verschillen onderling sterk, en daarmee ook hun belangen en contacten). Als de 

ontvanger deel uitmaakt van een detailhandelsketen zijn de contacten anders dan als de 

ontvanger een kleine zelfstandige is (Case 1). In het laatste geval bestelt de ontvanger bij de 

verlader, die op zijn beurt een vervoerder inschakelt. Er is dus geen direct contact tussen 

vervoerder en ontvanger, behalve bij de levering. Bij een keten is dit vaak anders (Case 2), daar 

organiseert de verlader (hoofdkantoor) de bestelling en het vervoer. De verlader heeft hier een 

integraal beeld van de logistieke kosten. Deze twee cases verschillen ook in de contacten met 

overheden en in hun organisatie van distributie in stedelijke gebieden.  

3. De mensen die alleen de effecten voelen  

Meestal komen lokale overheden op voor de belangen van deze groep, waar de kiezers te 

vinden zijn.  

Er wordt, verder in deze inleiding, kort ingegaan op de belangrijkste beleidsontwikkelingen betreffende 

de externe kosten van (stedelijk) vervoer. Verschillende initiatieven worden opgestart die lange-, 

middellange- of korte termijn doelstellingen aangeven. Het onderstaande overzicht is uiteraard niet 

exhaustief, maar geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer.  

 

1.2.1 Europa geeft de lange termijn visie 

 

De Europese Commissie (EC) maakte haar visie op mobiliteit en logistiek bekend in een Groenboek, dat 

vervolgens werd  vertaald in een Witboek . In deze werden concretere klimaatdoelen opgenomen.  

 

1.2.1.1 Groenboek: een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur  

Het Groenboek ‘Towards a new culture for urban mobility’ (Europese Commissie, 2007) hield bij de 

ontwikkeling rekening met de ervaring die werd opgedaan in het kader van o.a. het project CIVITAS1 en 

met de mededelingen van 1995 over het "citizens' network". Het kernthema van dit beleidsdocument is 

                                                           

1
 Het CIVITAS netwerk helpt steden om meer duurzaam, schoon en energie efficiënt stedelijk transport te organiseren door het 

integreren en samen implementeren van beleidsmaatregelen.  
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de behoefte aan één geïntegreerd beleid voor de verschillende aspecten van stedelijke mobiliteit. Zowel 

personen- als goederenvervoer komen er in aan bod. Vlotter verkeer in de stad, dus het beperken van 

congestie, staat voorop aangezien het talrijke gevolgen heeft op economisch, sociaal en ecologisch vlak. 

Tweede thema is het terugdringen van verontreiniging. De EC stelt maatregelen voor zoals het 

internaliseren van de externe kosten, die een oorzaak vinden in het energieverbruik door en de emissie 

van een voertuig gedurende de volledige levensduur, en dit vanaf het moment van aankoop. Ook 

intelligente vervoerssystemen (ITS) komen aan bod. Een topic binnen het thema ‘beter stedelijk vervoer’ 

is een betere integratie van het personen- en goederenvervoer in de stedelijke planning. Dit alles moet 

volgens het groenboek eindigen in een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur. (Europese Commissie, 2007)

   

1.2.1.2 Europees Witboek 2011 

Het nieuwe Europese Witboek ‘Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een 

concurrerend en zuinig vervoerssysteem’ (Europese Commissie, 2011),  geeft de lange termijn visie aan 

met betrekking tot het Europese vervoer.  

 

In het Witboek wordt, net als in het Groenboek, specifiek aandacht besteed aan schoon stedelijk vervoer 

en woon-werkverkeer2. De stad is vandaag verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de CO2-

uitstoot door vervoer, en tegelijk gebeuren 69% van de verkeersongevallen in de stad. De geleidelijke 

verdwijning van voertuigen op klassieke brandstoffen uit de Europese steden wordt vooropgesteld en zal 

volgens de EC sterk bijdragen tot de vermindering van de olie-afhankelijkheid, de uitstoot van 

broeikasgassen en de plaatselijke luchtverontreiniging en lawaaihinder. (Europese Commissie, 2011a) 

 

1.2.1.3 20-20-20-doelstelling  

In januari 2008 presenteerde de EC haar ingrijpend klimaatplan. Een algemene daling van het 

energieverbruik wordt vooropgesteld zodat de EU in de toekomst minder afhankelijk is van energie-

import. De EC wil en een voortrekkersrol spelen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Meer 

concrete doelen werden uitgezet. Zo legt Europa van bovenaf ambitieuze doelstellingen op aan de 

individuele lidstaten. De hele Europese Unie (EU) moet tegen 2020 de uitstoot van schadelijke 

broeikasgassen met minstens 20% terugdringen, het energieverbruik moet met 20% dalen en het 

                                                           

2
 Punt 2.4 WITBOEK Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig 

vervoerssysteem, EC, 28 maart 2011 
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aandeel hernieuwbare energie moet tot 20% opgetrokken worden (ten opzichte van 1990). Bovendien 

moet 6% van de brandstof van de transportsector uit biobrandstof bestaan. Die inspanningen worden 

nationaal verdeeld. Tevens werd de emissiehandelsrichtlijn herzien en werden scherpere doelstellingen 

voor hernieuwbare energie voorop gesteld. (Ryckevelde, 2011; Europese Commissie, 2011b) 

 

1.2.2 Study on Urban Access Restrictions 

 

In 2010 werd een PWC-studie afgerond in opdracht van de EC (DG MOVE), die keek naar de vormgeving 

en implementatie van toegangscontrole in Europese steden.  Deze studie stelde een sterke groei aan 

verscheidene maatregelen vast aan urban access criteria in het laatste decenium. Deze maatregelen 

kennen een grote heterogeniteit wat betreft vormgeving en doelstellingen. Ze kunnen wel in vier 

categorieen opgedeeld worden. De criteria zijn punt-gebaseerd (restricties op een brug of tunnel), 

corridor-gebaseerd (een restrictie per corridor die per tijd van de dag, reisrichting, voertuigkenmerk of 

andere gedifferincieerd kan worden), zonaal beprijsd (per tijd dat een voertuig in een zone doorbrengt 

stijgt de prijs) of tijd- en afstandgebaseerd (de tijd of afstand bepaalt de te betalen bijdrage). De 

doelstellingen ‘congestiedaling’ en ‘luchtkwaliteit’ staan meestal voorop. Milieuzones werden niet 

specifiek onderzocht, maar werden in het onderzoek wel opgenomen tussen de andere maatregelen. De 

conclusies en beleidsaanbevelingen raadden Europa en de lidstaten aan om harmonisatie en 

standardisatie van de maatregelen voorop te stellen, aangezien dit de transparantie en naleving 

verhoogt. De resultaten en aanbevelingen zijn terug te vinden op www.accessrestriction.eu. (PWC, 2010) 

 

1.2.3 Initiatieven binnen de lidstaten 

 

Door de Europese initiatieven werden ook door de lidstaten acties rond klimaatbeleid en luchtkwaliteit 

opgezet. In deze wordt de focus op de regio Vlaanderen gehouden. Enerzijds is er het actieplan van de 

Vlaamse regering, anderzijds het Vlaams fijn stof-plan.  

 

1.2.3.1 Vlaamse actieplannen  

 De Vlaamse Regering keurde op 1 april 2011 het Vlaams Hervormingsprogramma EU2020 goed. Het is 

gebaseerd op de 2020-ambities zoals overeengekomen in het Pact2020 en VIA (Vlaanderen In Actie). De 
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Vlaamse regering engageerde zich zo om tegen 2020, naast maatregelen rond werkzaamheidsgraad, 

onderzoek en ontwikkeling en armoedebestrijding, ook de Europese klimaat- en energiedoelstellingen te 

onderschrijven. Dit betekent concreet: een reductie van de emissies van broeikasgassen met 20% 

vergeleken met 1990, een verhoging van de energie-efficiëntie van 20% en tenslotte een aandeel van 

20% hernieuwbare energie. De Vlaamse doelstelling wordt nog vastgelegd conform de Belgische 

lastenverdeling. Deze interne Belgische lastenverdeling van de nationale doelstellingen in het kader van 

het Europees klimaat- en energiepakket is nog niet gerealiseerd door de politieke impasse waar België in 

2010 en 2011 in verzeilde. De Minaraad – de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Leefmilieu, 

Natuur en Energie (LNE) – haalde eerder al aan dat deze impasse niet kan worden ingeroepen om geen 

vooruitgang te boeken in het Vlaams klimaatbeleid (Minaraad, 2011). Inzake de vermindering van het 

energieverbruik gaat Vlaanderen voor 9% energiebesparing in 2016, op basis van het gemiddeld finaal 

energieverbruik (2001-2005). Het aandeel hernieuwbare energie op Belgisch niveau zou minstens 13% 

moeten bedragen net als de doelstelling voor het aandeel groene energie. Centraal staan het Vlaams 

klimaatbeleidsplan 2013-2020 en het Vlaams adaptatieplan. In 2011 wordt werk gemaakt van een 

tweede actieplan energie-efficiëntie 2011-2016. (Persmedeling Vlaamse Regering, 2011)   

 

1.2.3.2 Vlaams stofplan 

Om de stofemissies te verlagen werd eind 2005 het Vlaamse stofplan goedgekeurd. Onder de 

uitvoeringsmaatregelen van dit plan vallen de premies voor roetfilters voor vrachtwagens en de aanschaf 

van de meest milieuvriendelijke of zogenaamde Euro 5-vrachtwagen en de 90 km/u-regel bij SMOG-

alarm. De acties van het stofplan richten zich enerzijds tot alle sectoren (wegverkeer, huishoudens, 

industrie, scheepvaart, tertiaire sector, land- en tuinbouw) en zijn anderzijds toegespitst op zogenoemde 

hotspots, welbepaalde plaatsen met verhoogde concentratie (industriële zones, steden en gemeenten, 

en snel- en gewestwegen). In mei 2007 stelde Minister-President Kris Peeters het "Actieplan fijn stof in 

industriële hotspotzones" voor. Het resultaat van een samenwerking tussen het Departement LNE van 

de Vlaamse overheid en de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). Dit actieplan heeft tot doel om de 

problematiek van fijn stof in de industriële hotspots (Gentse kanaalzone, Oostrozebeke, Roeselare en 

Ruisbroek) in kaart te brengen en een overzicht te geven van maatregelen getroffen voor industriële 

bronnen. (Van der Elst, 2011) 

 

http://www.lne.be/
http://www.lne.be/
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1.2.4 Het lokale niveau 

 

Ook het lokale beleidsniveau is geëngageerd om de gestelde problematiek aan te pakken. Het 

Burgemeestersconvenant groepeert Europese burgemeesters, zodat ook het lokale niveau aan het 

Europese beleid kan bijdragen. 

 

1.2.4.1 Het burgemeestersconvenant  

Na het Europese klimaatplan lanceerde de EC het Burgemeestersconvenant om de lokale beleidsniveaus 

te betrekken bij de Europese doelstellingen. Het lokale niveau is zeer belangrijk om het project te laten 

slagen, zeker indien geweten is dat 80% van de EU-burgers in steden leeft, en veel van de 

energieconsumptie en CO2-emissies met stedelijke activiteit te maken hebben. Het is een uniek multi-

level governance model. (Convenant of mayors, 2011) 

 

Om de politici de beloofde doelstellingen te doen nakomen wordt gevraagd eerst een nulmeting uit te 

voeren. Een jaar na de ondertekening van het convenant moet er een duurzaam energie-actieplan 

ingediend worden. De vereiste acties  moeten neergeschreven worden.  Al deze convenanten worden 

gebundeld en kunnen dienen om andere Europese steden de weg te wijzen. Convenant coördinatoren - 

provincies, regio’s en nationale overheden - voorzien strategische, financiële en technische onder-

steuning. Steun is mogelijk via de EC, het comité van de regio’s en de Europese Investeringsbank (EIB). 

De Vlaamse steden die het convenant al onderschreven zijn Gent, Antwerpen, Hasselt en Genk. 

(Convenant of mayors, 2011)  

 

Toch zal de toenemende aandacht voor het emissieprobleem er niet voor zorgen dat alle EU-lidstaten 

hun beloofde doelstellingen inzake bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 en NO2 halen. NO2-limieten worden 

overschreden, vooral in stadscentra en regio’s waar snelwegen in een dichtbebouwd gebied liggen. De 

afgelopen vijf jaar lag het aantal Vlaamse overschrijdingen van de fijnstof-dagnorm na drie maanden 

nooit zo hoog als in 2011. Vergeleken met begin 2010 zijn er al meer overschrijdingen. Ircel, een 

samenwerkingsverband tussen de verschillende Belgische gewesten en de Belgische Staat, zorgt voor de 

structurering van de gegevens over het leefmilieu bestemd voor het Europees Milieuagentschap (EMA). 

http://www.eumayors.eu/+-Covenant-Coordinators,36-+.html
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Ircel verwacht dat de fijnstofdagnorm3 op verschillende plaatsen - en niet alleen op de zogenaamde 

hotspots – nog overschreden zal worden. De EC kan landen naar het Europees Hof verwijzen als de 

normen niet gehaald worden, en deed dit ook in 2011. (Ircel, 2011) 

 

De Europese richtlijn 2008/50/EG verplicht de lidstaten om de blootstelling van hun inwoners aan 

emissies te beperken. In april 2011 besliste de EC om onder andere België door te verwijzen naar het 

Europees Hof omdat de eisen van de richtlijn niet gevolgd werden. (Europese Commissie, 2011c)  

 

1.2.4.2 Lokale acties  

Ook steden en gemeenten ontwikkelen beleid om de lokale emissies te beperken. Een aantal steden 

hebben een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid gesloten om acties te ontwikkelen. 

De mogelijke ondersteuning door het Vlaamse administratie LNE is te vinden in : subsidies voor een 

knelpuntanalyse met CAR4 of een gelijkwaardig model of metingen, de opmaak van een actieplan en het 

uitvoeren van maatregelen, studies via extern bureau, ondersteuning gemeenten bij gebruik CAR en 

luchtkwaliteitsstudies. Structuurmaatregelen zoals randparkings, aanleg fietspaden en andere kunnen 

ook en zijn vaak gesubsidieerd via zogenaamde mobiliteits-convenanten. De link die deze hebben met 

milieu (berekening impact bijvoorbeeld) gebeurt vaak binnen een samenwerkingsovereenkomst. Het 

Vlaams plan heeft lokale uitwerkingen. 

  

1.3 Concrete initiatieven om voertuigemissies terug te dringen  

 

Naast lange termijn doelstellingen zijn er ook op korte termijn. Europa heeft een sterk kader gecreëerd 

dat helpt om nationale overheden acties te laten ondernemen. Binnen het gestelde beleidskader worden 

concrete initiatieven ontwikkeld. Er wordt bijvoorbeeld gefocust op nieuw geproduceerde voertuigen. 

                                                           

3 De Europese richtlijn 2008/50/EG groepeerde alle voorgaande richtlijnen m.b.t. luchtkwaliteit en zette doelen uit. Flexibiliteit 

is gegeven voor locaties waar problematische uitstootwaarden worden waargenomen, er werd een dagnorm van 50 microgram 
per kubieke meter fijn stof vooropgesteld, die 35 keer per jaar overschreden mag worden. Een belangrijk doel is de daling met 
20% PM2.5 uitstoot tegen 2020, vergeleken met 2010. (VMM, 2008) 
4
 Om lokale overheden de mogelijkheid te geven om zelf de problematiek van luchtverontreiniging in kaart te brengen werd in 

2006, in opdracht van het Vlaamse Gewest, door TM Leuven en TNO een software pakket ontwikkeld: CAR Vlaanderen 
(Calculation of Air pollution from Road traffic). 
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Het motorvoertuigpark naar emissiestandaard (Euronorm)  

Alle voertuigen die in Europa op de markt komen, moeten voldoen aan Euronormen. Deze stellen 

maximumgrenzen voor de emissies vast. De eerste norm (Euro1) werd ingevoerd in juli 1992. De Euronorm 

geeft evenwel geen totaalbeeld over de milieuprestaties en milieuvriendelijkheid van een voertuig. Zo 

worden CO2-emissies niet in rekening genomen. De opeenvolgende Euronormeringen werden sinds 1992 

systematisch ingevoerd. Meestal wordt de invoering van de Euronorm voor alle nieuwe voertuigen een jaar 

later verplicht gesteld dan voor de nieuwe voertuigtypes. inds 2005 geldt voor de nieuwe voertuigmodellen 

de Euro IV-norm. Vanaf 1 januari 2006 geldt die voor alle nieuwe wagens en lichte bestelwagens die in het 

verkeer komen. In september 2009 werd de nieuwe Euro V-norm van kracht. De Euro VI–norm zou van 

kracht worden in september 2014. Sinds oktober 2008 moeten nieuwe vrachtwagens aan de Euro V-norm 

voldoen. Vanaf 2014 zullen nieuwe vrachtwagens moeten voldoen aan de Euro VI--norm. Euro VI-

vrachtwagens stoten nog eens 80% minder stikstofdioxide uit dan Euro V-wagens. Daarnaast zullen de 

wagens twee derde minder fijn stof uitstoten. De tijdspanne tussen de toepassing van de Euro IV- en Euro 

V norm bedraagt slechts 3 jaar en is beduidend korter dan de periodes tussen de introductie van de andere 

Euro-normen.  

Andere maatregelen zoals de milieuzones spelen in op een ruimer deel van de voertuigenvloot, dus niet 

enkel specifiek op nieuwe voertuigen.   

 

1.3.1 Beperking emissies van nieuw geproduceerde voertuigen  

 

Soms is een positief resultaat niet mogelijk zonder een Europees kader. Dit geldt bijvoorbeeldvoor de 

invoering van emissienormen voor voertuigen (Euro-normen). Individuele lidstaten kunnen geen eisen 

stellen aan de internationaal georganiseerde voertuigindustrie. Dit zou geen enkel effect hebben. De 

context van de Euro-normen worden in het onderstaande tekstkader in detail besproken. 

 

Een specifieke manier om het emissieprobleem van voertuigen aan te pakken is het beïnvloeden van de 

uitstoot van nieuw geproduceerde voertuigen. De EU heeft al jaren een stappenplan om aan nieuw 

geproduceerde motoren andere emissie-eisen te stellen. Dit kan niet bereikt worden door regelgeving 

van individuele landen. Deze aanpak is een efficiënte manier om resultaten te bekomen, maar werkt 

meer op lange termijn. En aangezien de normen wat betreft landelijke- en regionale emissies op 

middellange en soms korte termijn gelden, zal een aangepast beleid nodig zijn. 
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Tabel 1 : Emissiestandaarden voor nieuwe zware vrachtvoertuigen, diesel g/kWh (smoke in m
-1

) 

 

 Datum CO HC NOx PM 

Euro I 1992, < 85 kW 4.5 1.1 8.0 0.612 

1992, > 85 kW 4.5 1.1 8.0 0.36 

Euro II 1996.10 4.0 1.1 7.0 0.25 

1998.10 4.0 1.1 7.0 0.15 

Euro III 1999.10, Enkel EEVs 1.5 0.25 2.0 0.02 

2000.10 2.1 0.66 5.0 0.10/0.13 (gas) 

Euro IV 2005.10 1.5 0.46 3.5 0.02 

Euro V 2008.10 1.5 0.46 2.0 0.02 

Euro VI 2013.01 1.5 0.13 0.4 0.01 

Bron : Dieselnet.com, 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Een deel van de inspanning tot verlaging van de emissies wordt gerealiseerd door de CO2-emissie van 

nieuwe personenwagens te verlagen, zodat de milieudruk kleiner wordt. Een indicator volgt op hoeveel 

de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenwagens bedraagt in België.  Op dat vlak worden 

ondertussen belangrijke stappen gezet. De EC sloot een convenant af met de automobielsector om de 

CO2-uitstoot van nieuwe personenwagens te verminderen. In België bedroeg de gemiddelde CO2-uitstoot 

voor het volledige park aan nieuwe personenwagens 148 g/km in 2008 (data VITO), een overschrijding 

met bijna 6% van het gemeenschappelijke EU-doel. Bij benzinevoertuigen was de daling sterker dan bij 

dieselvoertuigen. In 2009 was de gemiddelde CO2-uitstoot voor het volledige park aan nieuwe 

personenwagens 143 g/km. Voor nieuwe dieselwagens was dit 142 g/km, voor de nieuwe 

benzinewagens 146 g/km. Dit is af te leiden uit Figuur 2 (Mira, 2010). Tabel 1 geeft de CO2-uitstoot van 

de vloot nieuw verkochte wagens (in g/km) weer. Een duidelijke dalende trend is observeerbaar. 

Motoren worden zuiniger, wagens worden lichter. Dit geeft een verminderde uitstoot. Jaar na jaar 

werden de doelstellingen strikter zodat een Euro V-truck 66% minder CO en 97% minder PM uitstoot dan 

een Euro I (Dieselnet.com, 2010). Onderstaande grafiek geeft de doelstellingen voor 2008, 2015 en 2020 

weer. De doelstellingen voor 2015 en 2020 worden vermoedelijk niet gehaald. De lineaire trend die VITO 

en ACEA in figuur 2 trekken geeft geen voldoende grote daling weer.  
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Figuur 2 : CO2 uitstoot van nieuw verkochte wagens (g/km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron : Mira, 2010 

 

De EU besliste nadien om de doelstelling verder te verlagen via wetgeving. Via het Pact 2020 werd tegen 

2015 voor de Europese merken een emissiedoel van 130 g/km opgelegd, maar pas tegen 2016 voor het 

volledige nieuwe wagenpark. Om het doel van 95 g/km tegen 2020 te bereiken zal parallel het aandeel 

hybride en elektrische wagens moeten stijgen. Er is volgens de EC een sterke verandering in het 

aankoopgedrag van de automobilist nodig.  

 

De Vlaamse overheid geeft een premie voor de installatie van een half-open roetfilter  op oudere 

dieselwagens (personen- of bestelwagen) uit de Euro III of Euro IV-klasse met een eerste inschrijving 

vóór 3 september 2010. Nieuwe wagens komen niet in aanmerking voor de premie, aangezien ze  beter 

af-fabriek met gesloten roetfilters worden geleverd. Nieuwe wagens worden uitgerust met gesloten 

roetfilters die meer dan 90% van het fijn stof tegenhouden; in bestaande wagens worden open 

roetfilters geplaatst die 30 tot 70% van het fijn stof tegenhouden. Euro V-dieselwagens en bestelwagens 

moeten standaard uitgerust zijn met deze gesloten roetfilters. De eigenaar van een voertuig dat in het 

Vlaamse Gewest gedomicilieerd is of in het Vlaams Gewest een exploitatiezetel heeft krijgt tot 600 

EUR van de totale kosten terugbetaald. Zowel bedrijfswagens, leasingwagens als wagens in eigendom 

van een persoon komen in aanmerking. Aan de installatie van de roetfilter zijn geen 

voorwaarden verbonden, noch wat erkenning betreft, noch wat vestigingsplaats betreft. De roetfilter is 

http://www.lne.be/campagnes/roetfilter/roetfilter/eigenaars/kies-de-juiste-roetfilter
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vergezeld van een handleiding die toelaat de installatie vrij eenvoudig uit te voeren. Om in aanmerking 

te komen voor een premie moet deze aan eisen voldoen. Elke filter moet geleverd worden met 

een beveiligde kopie van het validatieverslag afgeleverd door de Dienst Voertuigen van de Federale 

Overheid. Zo wordt verzekerd dat de roetfilter minstens 30% van het roet opvangt en het eventuele 

meerverbruik beperkt wordt. Dit garandeert dat de roetfilter effectief werkt, ook op langere termijn, en 

geen schade aanricht aan wagens. (Departement LNE, 2011)  

 

Al deze maatregelen, genomen door verschillende beleidsniveaus, zullen resulteren in een verlaging van 

de lokale uitstoot (PM10) en globale uitstoot (CO2) van vervoer en transport. Toch gaat de evolutie niet 

snel genoeg, aangezien België en Vlaanderen de emissiecriteria overschrijden. Een versnelling is dus 

nodig. Daar zouden o.a. milieuzones een stimulans kunnen geven aan de vernieuwing van het 

wagenpark. 

 

1.3.2 Milieuzones in Europese landen en steden  

 

Eén van de andere concrete beleidsinitiatieven om vervoer - meestal met een focus op goederenvervoer  

in de stedelijke omgeving - duurzamer te maken is de invoering van een milieuzone. Deze maatregel 

komt bovenop de emissie-eisen die via Europese regelgeving (Euro-normering bijvoorbeeld) opgelegd 

wordt aan de lidstaten. Milieuzones, ook wel lage emissie zones of low emission zones (LEZ) genoemd, 

zijn plaatsen waar specifieke emissie-eisen gesteld worden aan voertuigen die de zone betreden. De 

milieuzones hebben vooral een effect op de oudere voertuigen, daar de Euro-normering enkel van 

toepassing is op nieuw geproduceerde voertuigen. Buitenlandse voorbeelden tonen aan dat dit beleid 

positieve effecten heeft (DHV, 2008). Al sinds juli 1996 heeft de stad Stockholm als pionier in Europa een 

milieuzone ingesteld voor vrachtwagens en bussen. Bepaalde emissiewaarden moesten gehaald worden 

om in het afgesloten centrum te mogen rijden. Er waren wel een aantal algemene en specifieke 

uitzonderingen van toepassing. Ondertussen zijn een heel aantal andere landen en steden gevolgd. Er 

wordt meestal gestart van het Zweedse voorbeeld, al is er een hele differentiatie op gang gekomen 

tussen landen en steden (Feychting et al., 2002). 

 

Vooral Nederland en Duitsland stellen een interessant voorbeeld. De voorbije jaren werden er lokaal, 

onder een nationale sturing, milieuzones ingevoerd. In Nederland gaat het enkel op voor vrachtwagens. 
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In Duitsland is de impact veel groter aangezien alle voertuigen worden opgenomen in de zone. Meer 

details over de structuur, impact en resultaten zijn te vinden in hoofdstuk 2. 

 

1.3.3 Milieuzones in Vlaanderen – relevante ontwikkelingen  

 

In Vlaanderen werden er in tegenstelling tot in onze buurlanden nog geen milieuzones ingevoerd, wat 

recent tot vragen leidde over de mogelijke implementatie in Vlaanderen. Er zijn verschillende acties 

genoteerd, van een wetsvoorstel in de Federale Kamer tot een discussie in de commissievergadering van 

het Vlaams parlement. 

  

1.3.3.1 Wetsvoorstel kamer 

Op 25 april 2008 werd in de Kamer een wetsvoorstel ingediend betreffende de instelling van milieuzones 

in steden en gemeenten. Dit voorstel van Van der Straeten,  Almaci, Boulet, De Vriendt , 

Gerkens,  Gilkinet, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van Hecke en Lahssaini van de fractie Ecolo-Groen! werd 

op 4 april 2009 verworpen maar was wel de eerste politieke stap richting de invoering van zo een 

beleidsmaatregel. (Van der Straeten, Almaci, et al., 2008)   

 

1.3.3.2 Beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken 2010-2011 

In de sectie over vlottere fijnmazige distributie spreekt Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare 

Werken Hilde Crevits in haar beleidsbrief 2011  over de mogelijke invoering van milieuzones om 

fijnmazige distributie efficiënter te maken. Zeker de laatste kilometer tot bij de eindgebruiker verdient 

volgens haar aandacht, ofwel rechtstreeks, ofwel via tussenpersonen. Er wordt aangegeven dat, in 

samenwerking met het beleidsdomein LNE, onderzoek loopt naar het invoeren van milieuzones in 

steden, zowel voor personenvervoer als voor vrachtvervoer. Indien dit onderzoek tot haalbare 

oplossingen leidt, kunnen er in volgens de Minister in samenwerking met de steden maatregelen 

genomen worden om deze milieuzones ook in de praktijk in te voeren. (Crevits, 2011) 

 

1.3.3.3 Commissievergadering 24 juni 2011 

Recent werd in de commissievergadering Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend 

Erfgoed van 27 juni 2011 een vraag gesteld aan Minister Joke Schauvliege (Vlaams minister van 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&cfm=cvview.cfm?key=01189&lactivity=52
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&cfm=cvview.cfm?key=01191&lactivity=52
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&cfm=cvview.cfm?key=01199&lactivity=52
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&cfm=cvview.cfm?key=00946&lactivity=52
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&cfm=cvview.cfm?key=01205&lactivity=52
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&cfm=cvview.cfm?key=01220&lactivity=52
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&cfm=cvview.cfm?key=01227&lactivity=52
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Leefmilieu, Natuur en Cultuur) door parlementsleden Sanctorum en Eerlingen over de opzet van 

experimenten met milieuzones in Antwerpen en Gent. Daarin werd gevraagd wat de concrete stappen 

naar de invoering in Vlaanderen. Uit het antwoord van de Minister bleek dat ze op 28 maart jongstleden 

op bezoek is geweest in Düsseldorf bij Minister Remmel waar werd gesproken over de emissieproblemen 

die zowel Vlaanderen als Nordrhein-Westfalen kennen. Er is een gelijkaardige problematiek: beide 

regio’s zijn dichtbevolkt, sterk geïndustrialiseerd en kennen een hoge verkeersintensiteit. De impact van 

de milieuzones is daarbij aan bod gekomen. Minister Remmel had ook een belangrijke toevoeging over 

de sociale implicaties, want vaak zijn het mensen met lagere inkomens die met oudere 

tweedehandswagens rijden. Er is in Duitsland geen regeling voor dit probleem.  

 

Voor een Vlaamse stad is het momenteel niet vanzelfsprekend om een lage-emissiezone in te voeren, 

omdat de maatregel moeilijk te handhaven is, ook een zwak punt in Duitsland trouwens, bijvoorbeeld in 

Düsseldorf. Wat volgens Minister Schauvliege haalbaar lijkt in een eerste fase is dat er een proefproject 

komt in de Antwerpse haven. Op basis van overleg tussen de stad, het havenbedrijf en de verschillende 

actoren kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld het inzetten van vrachtwagens met lagere 

emissies. Als dat realiseerbaar is, kunnen ruimere stappen overwogen worden. Er werden blijkbaar 

gesprekken gevoerd met de bevoegde schepen van de stad Antwerpen. Met andere steden is vooralsnog 

geen proefproject gepland. (Vlaams Parlement, 2011a) 

 

1.3.3.4 Studie haven van Antwerpen 

Op lokaal niveau is er een onderzoek naar de mogelijkheden om een  lage emissie-zone in te voeren in 

het Antwerpse havengebied. De studie onderzoekt meer bepaald het effect van de invoering van een 

toegangsverbod in het ganse havengebied of op (container-)terminals voor vrachtwagens die niet 

voldoen aan de EURO IV-norm in 2015 en aan de EURO V-norm in 2020.. (Van Espen, 2011) 
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2 ENKELE EUROPESE LANDEN GEVEN HET VOORBEELD 

 

Er zijn verschillende interpretaties mogelijk van het begrip milieuzone. Het begrip kan zeer groots of zeer 

detaillistisch ingevuld worden. Aan de ene kant wordt een milieuzone opgevat als een geografisch 

afgebakend gebied waarin beperkingen worden opgelegd aan functies. De zone kan enkele tientallen tot 

honderden kilometers groot zijn en in dat afgebakend gebied mogen bijvoorbeeld geen woningen 

gebouwd worden of krijgen industriële activiteiten geen vergunning. Aan de andere kant van het 

spectrum kan het instellen van een 30 km/u zone al gezien worden als een milieuzone. Deze wordt 

meestal niet ingevoerd uit milieuoverwegingen, maar heeft wel degelijk een invloed op lokale emissies 

van verkeer (Hoogma, van de Laar, Motshagen, 2003). Er wordt met een milieuzone meestal gefocust op 

de tweede belangrijkste externe kost na congestie, de emissies. In dit document wordt er gefocust op 

milieuzones die geïnstalleerd worden in steden met als doel het verlagen van emissies gerelateerd aan 

wegtransport.  

 

Als gekeken wordt naar de Europese voorbeelden blijkt dat milieuzones op verschillende wijze vorm 

kunnen krijgen. Dit heeft onder andere te maken met de doelstellingen die precies bereikt moeten 

worden. Daar waar alleen luchtkwaliteit of leefbaarheid het doel is, wordt vaak gegrepen naar 

maatregelen in het wegverkeer. Een impact met relatief weinig inspanningen wordt bereikt indien enkel 

vrachtwagens geviseerd worden. Vele steden kiezen dan ook voor deze aanpak.Waar daarentegen 

congestie een doel is, wordt vaak gegrepen naar tolheffing en/of fysieke afsluiting van zones voor 

voertuigen. Nu en dan worden buiten vrachtwagens ook personen- en bestelwagens in de maatregel 

betrokken. (Hoogma e.a., 2003) 

 

Verschillende parallelle acties in de stedelijke mobiliteit worden opgezet. Wat betreft vrachtvervoer 

kiezen steden voor clusteringsconcepten zoals stedelijke consolidatiecentra, werken logistieke partijen 

aan concepten met alternatieve voertuigen zoals cargohoppers en fietskoeriers of kiezen ze voor 

dagranddistributie als optie. Er wordt gewerkt op het emissiearmer maken van de eigen stedelijke 

voertuigvloot en het openbaar vervoer. Zo kan het PIEK-pilootproject in Vlaanderen geplaatst worden 

onder deze twee doelstellingen, verminderen van congestie en emissies. Een PIEK-gecertificeerde 

vrachtwagen maakt minder geluid door de technische aanpassingen. Maar ook de emissies van PIEK-

vrachtwagens zijn lager omdat deze zich, in de dalperiodes, meer aan een constante snelheid door het 
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verkeer kunnen bewegen. Dit verminderde starten en stoppen heeft een lagere uitstoot als gevolg. Langs 

de andere kant is de inzet van PIEK-gecertificeerde trucks buiten de spits een maatregel om het aantal 

voertuigen in piekperiodes te doen dalen. (Piek project, 2011)  

 

Om meer inzicht te verwerven in buitenlandse voorbeelden werd er onder andere gesteund op een 

studie van Novem en het TRENDSETTER-project5. Deze samenwerking had tot doel om te tonen hoe 

steden de ecologische impact van goederenstromen kunnen beperken. TRENDSETTER werd gesteund 

door de EC en DG TREN in het CIVITAS-programma (CIty VITality and Sustainability). Ook de studie van 

Yperman, Vanhove en Voogt (2010) zal als basis dienen in hoofdstuk 3. (Feychting et al., 2002, p. 6;  

Yperman et al., 2010) 

 

Buitenlandse initiatieven tot het invoeren van milieuzones werden jaren geleden of recent opgestart. Dit 

biedt de auteurs de mogelijkheid om deze voorbeelden nader te bekijken en best practices te distilleren. 

Nederland en Duitsland hebben een omvangrijk programma opgezet waar een nationaal kader 

gecombineerd wordt met lokale uitvoering. Deze twee landen worden besproken in secties 2.2.1 en 

2.2.2. De auteurs gaan er van uit dat lessen kunnen getrokken worden uit deze twee voorbeelden. Er 

wordt  dieper ingegaan op de twee strekkingen: een milieuzone gericht op enkel zwaar verkeer zoals in 

Nederland of één voor alle verkeer naar Duits voorbeeld. 

 

Een gangbare definitie, gebruikt door Novem, is terug te vinden in het vierde Nederlandse Nationale 

Milieubeleidsplan. 

 

Een milieuzone is een gebied waar om reden van leefbaarheid, waaronder luchtkwaliteit, en 

congestie een selectief toelatingsbeleid voor voertuigen gehanteerd wordt.  

(Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2010; Hoogma et al., 

2003) 

 

Het Europese TRENDSETTER-project, dat werd opgestart om duurzame stedelijke mobiliteit te 

ondersteunen, stelde verschillende concrete maatregelen voorop, zoals toegangsrestricties (zware 

vrachtwagens verbieden bijvoorbeeld), advanced mobility (multimodaliteit stimuleren, fietsgebruik en 

                                                           

5
 Een samenwerking tussen vijf steden: Stockholm, Graz, Rijsel, Praag en Pecs. 
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In navolging van voorgaande definities wordt in dit document een milieuzone 

gedefinieerd als een afgebakende zone binnen een stad waar beperkingen worden 

omgelegd aan voertuigen op basis van de emissies die deze voertuigen uitstoten. Er 

is een bijhorende differentiatie mogelijk: in de tijd, per voertuigcategorie en 

eventueel aan de hand van specifieke karakteristieken per zone (bijvoorbeeld 

afwijkende eisen voor winkelwandelstraten).  

autodelen stimuleren), openbaar vervoer faciliteren (vrije busbanen en toenemende stiptheid), 

logistieke stromen efficiënter organiseren (spoor en binnenvaart stimuleren) en als laatste de introductie 

van schone voertuigen en brandstoffen. De vijf TRENDSETTER-steden hebben in totaal 1.600 voertuigen 

op biogas of elektriciteit rijden. In 2002 werd, in het kader van dit project, een document opgeleverd 

over de invoering van milieuzones. Onderstaande definitie werd toen gehanteerd. 

 

The expression ”environmental zones” used in this project means a geographical zone within 

which special regulations and restrictions for car and heavy vehicle traffic apply aimed at 

reducing air pollution.  

(Feychting et al., 2002, p. 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Verschillende methodes om een milieuzone vorm te geven 

 

Na de definiëring volgt de gedetailleerde analyse van de milieuzones. Een milieuzone  kan vorm gegeven 

worden op verschillende manieren. Vermoedelijk ligt de motivatie om milieuzones verschillend vorm te 

geven in de verschillende doelstellingen die landen of steden voorop zetten. De maatregel is afhankelijk 

van de lokale situatie. In de onderstaande paragrafen wordt een Europees overzicht gegeven. Er werd 

een overzichtstabel samengesteld (Tabel 2). In deze wordt opgelijst welke emissie-eisen in de meest 

relevante Europese voorbeelden van toepassing zijn. Lessen die kunnen getrokken worden uit dit deel 

van het onderzoek komen in sectie 2.1.1 en 2.1.2  aan bod. 

 



 

 

 

 Voertuig Draag- 

Wijdte 

Minimale 

Emissienorm 

Geografische 

locatie 

Controle Opmerkingen 

P V B 

DK  x x + 3,5 ton  Euro IV, 
of oudere motor 
met 
partikelfilter 
 

Delen van de steden : 
Aalborg, Aarhus, 
Kopenhagen, 
Frederiksberg en 
Odense 

 Niet bekend  Kopenhagen aanvullend :  
Maximaal 18 ton 
Nacht parkeerverbod +3,5ton 

 Sticker verplicht voor Denen en buitenlandse 
voertuigen 

DE x x x Alle verkeer Euro I verboden 
Rode, gele en 
groene stickers 

  Mobiele 
politiecontrole 

 Sinds 1 maart 2007 mogelijk 

 Verschillende emissiecriteria per stad 

 Sterk nationaal kader 

UK  x  + 1,2 ton  +3,5 ton 
minimum Euro 
III 
Vanaf 1 januari 
2012 minimaal 
Euro IV 
Bestelwagens 
1,205 - 3,5 ton 
minimaal Euro 
IV 

  Vaste en 
mobiele 
camera's  
controleren de 
nummerplaten 

 Aanduiding via 
borden aan 
rand zone 

 London sinds 4 februari 2008 

 Nu London + Greater London 

 1 Januari 2012 : Ook voor bestelwagens 1,205 - 
3,5 ton  

 Registratie bij Transport for London >> Geen tol  

 Indien niet voldaan aan de normen >> registreren 
>> 200 GBP tol per dag 

IT  x x  Euro 0, I of II  
verboden of 
beperkt 

 In de regio's 
Lombardije, 
Trentino - Zuid 
Tirol, Piemonte, 
Toscane en Sicilië  

 Mont Blanc 
Tunnel, FR / IT 

 Milaan : Ecopass 

 Niet bekend  Mont Blanc tunnel minimum Euro I 

 In sommige regio’s beperkingen niet gedurende 
de hele dag 

 Sommige regio’s kennen enkel milieuzones in de 
wintermaanden 

 Milaan heeft een betalend Ecopass systeem 
opgezet. 

NL   x  + 3,5 ton  Minimum euro 
III is norm + 
roetfilter (< 8j in 
leeftijd) 
Euro IV en V 
vrije toegang 

Amsterdam, Breda, 
Rotterdam, Delft, Den 
Bosch, Den Haag, 
Eindhoven, Leiden 
Utrecht, Maastricht 
en Tilburg 

 Met borden aan 
de rand van de 
zone 

 Manuele en 
automatische 
controle 

 Sinds 1 juli 2007 milieuzones in 12 verschillende 
steden en gemeenten 

 Sterk nationaal kader 

 Convenantstructuur 

 Personenwagens overwogen, maar niet ingevoerd 

AT     Euro II / III A12 
 

 Niet bekend  
 

 
Tabel 2 : Milieuzones in de EU 
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SE  x x +.3.5 ton  Eisen op basis 
van leeftijd en 
emissienormen 

Mölndals, Göteborg,  
Stockholm, Lund, 
Helsingborg, Malmö 
 

 Met borden aan 
de rand van de 
zone 

 Voertuigen toegestaan  voor 6 jaar vanaf de 
datum van eerste inschrijving.( Euro II + III) 
maximaal 8 jaar) 

 Met Euro III kan worden gereden tot 2014 (indien 
het eerst ingeschreven in 2006). 

 Met Euro IV tot 2016. 
 Met Euro V en EEV6 tot 2020. 

CZ     Euro II Centrum Praag  Niet bekend  

PT        Geen milieuzones 

SI        Geen milieuzones 

ES        Geen milieuzones 

CH        Geen milieuzones 

LU        Geen milieuzones 

FR        Toekomstig project gepland in 8 steden vanaf 2012. 

HU        Geen milieuzones voorlopig, maar Budapest zou een 
zone gaan invoeren.  

Opmerking: P = Personenwagen, V = Vrachtwagen, B = Buitenlandse voertuigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6
 EEV is de EU-term voor schone voertuigen. Deze stoten minder dan 0.25 g/kWh CO, 0.02 g/kWh NOx en 0.15 g/kWh PM uit. 
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De stad Stockholm was de referentie, aangezien ze 15 jaar geleden pionier was in het invoeren van deze 

maatregel. Vele steden baseerden de lokale milieuzones op dit voorbeeld, maar pasten de regels aan 

naar de lokale context en verwachtingen van de beleidsmakers. Differentiaties zijn dus zeker mogelijk 

(Kolommen 2, 3 en 4 in Tabel 2). Er kan een zone ingesteld worden die effect heeft op het zwaar vervoer, 

met al dan niet bussen bij inbegrepen, of één die effect heeft op alle verkeer. Vele Nederlandse steden 

hebben een milieuzone ingevoerd. In juli 2011 voerden 12 steden een milieuzone in en dit enkel voor 

vrachtwagens. In Duitsland is er een tendens om zowel personen- als vrachtwagens op te nemen, dit in 

tegenstelling tot in andere Europese landen. In Duitsland spreken we over 38 steden en gemeenten. In 

Berlijn is deze zone maar liefst 90km2 groot. Uitzonderingsmaatregelen zijn ook verschillend per stad of 

land. Wat betreft milieuzones bestaan er dus twee grote zienswijzen. Naast de differentiatie rond 

personen- en vrachtwagens kan er op een andere manier handhaving worden voorzien. Dit wordt in 

detail besproken in sectie 2.3.1. Er kan geredeneerd worden vanuit twee zienswijzen: ofwel wordt elk 

voertuig geweerd, en zijn ontheffingen mogelijk voor voertuigen die voldoen aan de gestelde 

voorwaarden; ofwel worden bepaalde categorieën van voertuigen niet opgenomen in de maatregel 

(zoals personenwagens, minibussen, lichte vrachtwagens, taxi’s, brandweer, ambulance, ….). (Van den 

Brinck, et al., 2008; Umweltzone.net, 2011) 

 

Differentiatie wordt gevoerd via verschillende criteria, af te leiden uit Tabel 2. 

 Enkel vrachtwagens of alle verkeer? 

Er wordt op verschillende manieren gedifferentieerd. In de meeste landen worden voertuigen van 

+3,5 ton maximum belading beperkt door specifieke milieueisen. Enkel in Duitsland en Londen zijn 

er uitzonderingen, waar in Duitsland alle voertuigen onder de milieuzone vallen en in Londen 

bestelwagens vanaf 1,2 ton maximum belading ook beperkt zullen worden vanaf januari 2012.  

 Extra beperkingen? 

Sommige landen of steden stellen extra voorwaarden. Zo mag er in Kopenhagen niet ‘s avonds en ‘s 

nachts geparkeerd worden met voertuigen met +3,5 ton maximum belading. Ook is het maximale 

gewicht beperkt tot 18 ton. Dit wordt ook gezien in Utrecht (Nederland), waar gewichtseisen met 

milieueisen worden gecombineerd. Ook lengte-eisen worden gesteld. 

 Enkel binnenlandse- of ook buitenlandse voertuigen? 

Er kan ook een onderscheid gemaakt worden tussen het van toepassing zijn op alle of enkel 

nationale voertuigen. In Duitsland zijn alle voertuigen verplicht een sticker aan te brengen. In 

Nederland zijn enkel Nederlandse vrachtwagens verplicht aan de eisen te voldoen. In Denemarken 
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moeten buitenlandse voertuigen voldoen aan de eisen, maar dienen in tegenstelling tot de Denen 

geen sticker aan te brengen.  

 Uitzonderingsmaatregelen? 

Sommige milieuzones laten eenmalige of jaarlijkse uitzonderingen toe voor bepaalde 

weggebruikers. Het gaat veelal om voertuigen zoals brandweerwagens en ziekenwagens. Toch is het 

zeer belangrijk om een eventuele uitzondering te onderbouwen. In Amsterdam rees bijvoorbeeld 

protest toen bleek dat Euro III-trucks niet en Euro III-bussen wel in Amsterdamse milieuzone werden 

toegelaten. Daar bussen veel kilometers binnen de stad afleggen en bijna uitsluitend voorzien zijn 

van dieselmotoren is het niet onbelangrijk om uitzonderingsmaatregelen te motiveren: dit kan het 

draagvlak vergroten. (Velthoven, 2010) 

 Tijdsdifferentiatie 

Zo kunnen minder strenge normen van toepassing zijn tijdens de daluren, zoals in Rome. Al zijn 

omgekeerde voorbeelden ook bekend, waar bijvoorbeeld PIEK-vrachtwagens (vrachtwagens die 

ontworpen zijn om stiller te zijn dan conventionele vrachtwagens) in de dagrand of ‘s nachts extra 

privileges genieten. In Italië zijn de zones in sommige steden enkel in de winter van toepassing. 

 Prijszetting 

In Milaan werd een systeem opgezet, genaamd Ecopass, waar de meer veruilende voertuigen een 

stadstol dienen te betalen. Alle gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van bijvoorbeeld 

motorfietsen, scooters, stadsdiensten, openbaar vervoer, politie en brandweer moeten betalen per 

Euro categorie. (Danielis, Rotaris, Marcucci, Massini, 2011) 

   

Differentiaties zijn dus vooral gebaseerd op voertuigcategorieën. Er wordt een onderscheid gemaakt 

tussen vracht- en personenvervoer. Vrachtverkeer wordt meestal gedefinieerd als +3,5 ton maximale 

toegelaten massa. Het is dan niet meer dan logisch dat dit document focust op deze twee types van 

milieuzones.  

 

In onderstaande secties wordt gekeken welke motivatie landen en steden aanhalen om enkel 

vrachtwagens dan wel alle verkeer aan te pakken. Er wordt een vertaling gemaakt naar Vlaamse en 

Belgische cijfers m.b.t. de voertuigvloot. In sectie 2.1.1 komen de zones voor enkel vrachtwagens aan 

bod. In sectie 2.1.2 wordt er gekeken naar milieuzones die zowel vracht- als personenwagens opnemen.  
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2.1.1 Milieuzones enkel gericht op vrachtverkeer 

 

Vele landen voeren een milieuzone in enkel voor vrachtverkeer. Alleen Duitsland kiest er voor om op 

grote schaal personen- en vrachtwagens op te nemen in de maatregel. Verder vallen, in tegenstelling tot 

in andere landen, buitenlandse voertuigen onder de beperkingen. Tweewielers en een beperkt aantal 

voertuigen zijn vrijgesteld. Londen is de enige stad die een milieuzone voor bestel- en vrachtwagens van 

+1,2 ton maximale belading kent. Toch worden ook personenwagens aangepakt via de congestion 

charge7. Dit zijn de belangrijkste uitzonderingen, waar de maatregel verder gaat dan enkel het beperken 

van vrachtwagens. In deze sectie wordt dieper onderzocht waarom de focus op een bepaald type 

weggebruiker verantwoord zou zijn, en welke effecten deze focus op de Vlaamse voertuigenvloot zou 

hebben. Een eerste motivatie kan er in liggen dat vrachtwagens een grotere bijdrage leveren aan de 

emissies. Deze motivatie wordt onderzocht. Nadien komt een meer gedetailleerd beeld van de 

vrachtwagenvloot aan bod. De leeftijds- en Euronormverdeling gecombineerd met het  gebruik van de 

vrachtwagens (afgelegde kilometers) geven een meer gedetailleerd beeld. Een laatste motivatie om 

enkel vrachtwagens op te nemen kan gevonden worden in de handhaving, die makkelijker loopt indien 

enkel vrachtwagens gecontroleerd worden.  

 

2.1.1.1 Bijdrage categorie voertuigen aan totale emissies 

Een eerste motivatie om al dan niet enkel vrachtwagens op te nemen kan gevonden worden in de 

bijdrage die de specifieke categorie voertuigen levert aan de totale emissies (in absolute en in relatieve 

termen). Enkele cijfers uit uiteenlopende studies tonen grote verschillen aan. Europese cijfers in Tabel 5, 

voor het hele wegennet, geven een verhouding in de totale emissies van 26,89% en 65% voor 

respectievelijk personenwagens enerzijds en lichte + zware vrachtwagens anderzijds (Eurostat, 2010).  

Daarentegen geven gedetailleerde cijfers per stad soms een totaal ander beeld. De PM10-emissies door 

bus en vrachtwagens samen in de vloot gaan van 12% in Stockholm, 20% in Londen tot 50% in 

Amsterdam (in contrast tot de 65% op EU-niveau). De bijdrage van zwaar verkeer aan de emissies 

varieert nogal voor verschillende steden (Tabel 3), maar ze zijn aanzienlijk lager dan de Europese cijfers 

voor het hele wegennet (Tabel 5). 

 

                                                           

7
 De Londense congestion charge is een tol die betaald wordt wanneer een voertuig de zone in rijdt. In 2003 werd de zone 

geïntroduceerd en het blijft één van de grootste zones ter wereld. Het huidige beleid is van toepassing van 7 tot 18u, maandag 
tot vrijdag. Nummerplaatherkenning en mobiele controles zorgen voor de handhaving. 
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Tabel 3 : Emissie per voertuigcategorie in Amsterdam  

Amsterdam 2000 
 

Afgelegde weg 
(106 km/dag) 

Emissiefactor 
(g/km) 

Fijn stof emissies 
(ton/jaar) 

% 

Personen- en 
bestelauto’s 

12.1 0.039 172 49 

Vrachtauto’s 1.2 0.374 164 46.72 

Stadsbussen 0.06 0.684 15 4.3 

Totaal 351 100 
Bron: Eigen bewerking van Hoogma et al., 2003 

 

Cijfers in Tabel 4  geven geen een beter idee over de stedelijke emissies in Stockholm en Londen, die ook 

afwijken van de totale Europese emissies (Tabel 5). Wat noemenswaardig is aan de emissietabellen per 

stad is dat bijvoorbeeld de beleidsmakers in Amsterdam kozen voor een milieuzone waar enkel 

vrachtwagens en hun emissies aangepakt worden en niet de personen- en bestelauto’s die 

verantwoordelijk zijn voor de meerderheid van de voertuigemissies (172 ton per jaar t.o.v. 164 ton per 

jaar). Een andere motivering lijkt dus mee te spelen. 

 

Tabel 4: Voertuig % emissies PM10 en NOx in het totale verkeer voor Stockholm en Londen  

 PM10 in % van de totale emissies 

 Personenauto Bestelwagen Bus Vrachtwagen Taxi 

Stockholm 1999 78 9 12 - 

Londen 2000 22.4 22.8 5.1 16.2 2.7 

 NOX in % van de totale emissies 

 Personenauto Bestelwagen Bus Vrachtwagen Taxi 

Stockholm 1999 65 3 32 - 

Londen 2000 28.9 5 5.1 13.9 0.6 
Bron: Hoogma et al., 2003 

 

Er is duidelijk geen motivering om enkel vrachtverkeer op te nemen in een milieuzone. De Europese 

cijfers geven een beeld waar in 1990 vooral personenwagens verantwoordelijk waren voor de NOx-

uitstoot (Tabel 5). Maar door de sterke daling zijn het in 2010 vooral vrachtwagens die verantwoordelijk 

zijn voor deze emissies. Voor PM is er eenzelfde beeld. CO en SO2 zijn vooral toe te schrijven aan 

personenwagens, en zeker niet aan zware vrachtwagens. Voor alle stoffen is er een aanzienlijke daling 

(Febiac, 2011). Misschien geeft de vertaling naar Belgische cijfers een meer uitgesproken beeld. Hoe 
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verhouden de emissies van deze voertuigcategoriën zich hier en wat wordt er naar de toekomst toe 

verwacht?   

 

Tabel 5 : Specifieke emissies door wegverkeer (EU) 

                

x 1.000 kton Jaar Personen Lichte  Zware  Autobussen Twee- Totaal 

    wagens Vrachtwagen vrachtwagen   wielers   

NOx 

1990 3.358,10 565 1.655,30 336,6 12,8 5.927,80 

2000 1.878,70 610,9 1.808,40 305,1 11,9 4.615,00 

2010 747,5 476 1.348,00 190 10,7 2.772,20 

PM 

1990 102,9 73,1 134,9 15,6 - 326,5 

2000 69 74,5 140,2 13,5 - 297,2 

2010 39,5 47,7 84,6 7,1 - 178,9 

CO 

1990 33.479,20 3.019,30 661,4 108,5 2091 39.359,40 

2000 20.611,70 2.907,80 723,6 93,7 1507,2 25.844,00 

2010 11.153,80 1.810,10 570,9 57 1044,3 14.636,10 

SO2 

1990 114,2 74,1 184,9 27,1 1 401,3 

2000 44,7 15 38,2 4,4 0,7 103 

2010 11,1 1,3 1 0,1 0,2 13,7 

Bron : Eigen bewerking van Febiac, 2011, gebaseerd op Eurostat 

 

Tabel 6 geeft Belgische verhoudingen weer. Wat betreft NOx blijkt uit de cijfers dat vooral vrachtwagens, 

trekkers en bussen verantwoordelijk zijn voor deze emissies. Personenwagens stoten ongeveer evenveel 

uit. Maar wat betreft PM10 zijn het met 54.92% van de emissies vooral personenwagens die voor de 

uitstoot zorgen. De oorzaak is te vinden in de sterke verdieselijking van het wagenpark. In België was in 

2009 bijna 60% van de personenwagens uitgerust met een dieselmotor in tegenstelling tot Duitsland en 

Nederland waar maar 25.9% en 16.9% van de personenwagens over een dieselmotor beschikt ( 

Tabel 7). (Fierens, 2008) 

 

Tabel 6 : Emissies CO, NOx en PM10 voertuigenvloot (België, in kton) 

   
2000 

 
2005 2006 2007 2008 2009 % 

CO   

Personenauto 279.342,05 155.867,31 133.255,15 50.617,17 40.875,21 38.236,89 71,11 
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Lichte 
vrachtwagen 

12.997,46 8.686,46 9.055,92 6.685,85 6.376,80 6.054,14 11,26 

Vrachtwagens, 
trekkers, bus 

17.743,06 17.038,94 15.535,55 13.199,46 11.468,35 9.481,28 17,63 

NOx   

Personenauto 75.092,98 56.374,66 51.886,19 46.502,84 43.666,63 43.250,93 42,15 

Lichte 
vrachtwagen 

9.128,86 9.060,37 9.551,98 11.097,38 10.768,64 10.261,38 10 

Vrachtwagens, 
trekkers, bus 

67.458,63 60.030,91 55.117,34 60.779,09 57.263,22 49.106,03 47,85 

PM10   

Personenauto 5.051,14 3.791,29 3.592,57 2.303,21 2.068,37 2.024,50 54,92 

Lichte 
vrachtwagen 

1.078,94 844,556 875,628 898,409 816,715 761,833 20,67 

Vrachtwagens, 
trekkers, bus 

2.751,10 1.942,21 1.700,86 1.258,93 1.083,64 899,835 24,41 

Bron : CLRTAP, 2010                      
 

 

Tabel 5 en 6 gaven al aan dat de emissies in zowel Europa als België daalden. Het volume NOx daalde in 

de EU met 53% tussen 1990 en 2010.  De daling tussen 2000 en 2010 is 39%. Voor Vlaanderen daalde de 

NOx-emissie tussen 2000 en 2010 met 82%. Dit komt vooral door de daling bij personenwagens. Dit wil 

nog niet zeggen dat België de Europese emissiedoelstellingen, die onderschreven werden, zal halen. De 

dagnorm fijn stof is in 2011 (tot april) al in 11 Vlaamse meetstations meer dan 35 maal overschreden. 

(Vlaams Parlement, 2011b; Eos magazine, 2011) Inspanningen zullen nodig zijn. Maar het toekomstbeeld 

is redelijk positief, zoals simulaties aantonen. Ondanks de groei in personen- en goederenvervoer in 

België (van 5,6 naar 8,9 miljard vkm op 6 jaar) neemt de totale uitstoot van uitlaatgassen vermoedelijk 

aanzienlijk af. Tussen 1990 en 2030 daalt de uitstoot van fijn stof (PM) vermoedelijk met 90%, die van 
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stikstofoxides (NOx) met 70 %, die van koolstofmonoxide (CO) met 80% en de uitstoot van 

koolwaterstoffen (VOC) met 86%. Deze gunstige evolutie is te danken aan de sterk verbeterde 

motortechnologie, onder impuls van Europa (De euro normering). Vanaf 2006 voldoen nieuwe 

voertuigen aan de Euro IV-norm. De Euro V-norm, die het fijn stof vermindert met nog eens 80%, is van 

toepassing vanaf 1 januari 2011 voor de inschrijving en de verkoop van nieuwe voertuigtypen. (Transport 

& Mobility Leuven, 2006) 

 

Tabel 7 : Percentage dieselwagens in de totale personenwagenvloot 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

België 38,2 39,9 41,6 43,3 45,1 47,2 49,1 51,6 54,1 56,6 58,5 

Vlaams 
Gewest 

40,5 42,2 43,8 45,4 47 49 50,7 53 55,1 57,4 59,1 

Duitsland 13,3 14,5 15,7 17 18,4 20 21,9 23,2 --   24,9 25,9 

Frankrijk 33,7 35,6 37,9 40,5 43,1 45,5 47,7 --   --   --   --   

Luxemburg 26,2 29,1 32,7 36,2 39,9 44,5 49,2 53,7 57,1 59,8 62 

Nederland 12,6 13,3 13,9 14,3 14,8 15,3 15,8 16,4 16,9 16,9 16,9 

Bron : Federaal Planbureau, 2011 

 

2.1.1.2 Bijdrage aan emissies op basis van de leeftijd van de voertuigvloot 

Er kan geen conclusie getrokken worden m.b.t. de verdeling van de emissies door vrachtwagens per 

Vlaamse stad. Cijfers zijn in die vorm niet beschikbaar, zodat vergelijkingen met de voorgaande tabellen 

(met de emissies voor Amsterdam, Londen en Stockholm) niet mogelijk zijn. Het blijkt dat er een zeker 

verschil is tussen landelijke en stedelijke cijfers. Een andere mogelijkheid om een conclusie te maken wat 

betreft de voertuigemissies is door te kijken naar de leeftijdsverdeling van het Belgische voertuigpark. 

Door de Europese emissienormen zijn er namelijk parallellen te trekken met de leeftijden van het 

Belgische motorvoertuigen- en trekkerspark. Dit wordt weergegeven in onderstaande tabellen. Cijfers uit 

het Mobiliteitsrapport Vlaanderen (2009)  geven een inzicht in de emissiecategorieën van de vloot. Het 

rapport bevat enkel cijfers tot 2006, dus worden er nog tabellen bijgesloten met gegevens van Statbel en 

de FOD Mobiliteit over het wagenpark tot 2009.  
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Tabel 8 : Evolutie leeftijd van totale lichte + zware vrachtvoertuigen België 

 01.08.2005 01.08.2006 01.08.2007 01.08.2008 01.08.2009 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

t.e.m. 2 jaar 
 
 

98723 16,3 97520 14,7 99816 15,1 106310 16 98426 14,5 

3 t.e.m. 5 jaar 
 
 

143014 23,6 145513 21,9 157619 23,8 162529 24,5 170820 25,2 

6 t.e.m. 10 jaar 
 

185049 30,6 199628 30,1 199189 30 2000006 30,2 200933 29,8 

+ 11 jaar 
 

177642 29,2 180589 27,3 185937 28 193935 29,1 206465 30,5 

TOTAAL 604 428 100  623 250 100  642 687 100  662 780 100  676 644 100 

Bron : Eigen berekeningen op basis van Statbel, 2009) 

 

Tabel 9 : Evolutie leeftijd van totale voertuigpark +3.5 ton maximum belading Vlaanderen 

   
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

t.e.m. 2 jaar 9.964 15% 9.221 14% 10.168 15% 10.740 16% 11.549 17% 

3 t.e.m. 5 
jaar 

11.102 17% 11.989 18% 10.857 16% 10.347 15% 9.256 14% 

6 t.e.m. 10 
 jaar 

13.253 20% 13.532 20% 14.672 22% 16.352 24% 16.308 24% 

+ 11 jaar 
 

32.238 48% 31.640 48% 31.037 47% 30.503 45% 30.039 45% 

TOTAAL 66.557 100 66.382 100 66.734 100 67.942 100 67.152 100 

Bron: Eigen berekeningen op basis van cijfers Federaal Planbureau, 2011 

 

Eerst worden de absolute cijfers wat betreft de leeftijd van het voertuigenpark besproken, nadien 

komen de gemiddeldes aan bod. Het aantal vrachtwagens steeg tot en met twee jaar in Vlaanderen van 

9.964 in 2003 naar 11.549 in 2007, een toename van 11,5% (Tabel 9). Tegen 2007 was 17% van de 

Vlaamse vrachtwagens jonger dan twee jaar. Dit staat in schril contrast met de categorie +11 jaar. Maar 

liefst 45%, of 30.039 vrachtvoertuigen, zijn in 2007 in Vlaanderen ouder dan 11 jaar. Dit is een dalende 

trend, al stijgt het aantal voertuigen in de categorie 6 - 11 jaar van 20% naar 24% tussen 2003 en 2007. 

Met andere woorden, voor het vrachtwagenpark wordt geen uitgesproken verjonging vastgesteld. Deze 

cijfers zijn gelijklopend met deze van Error! Reference source not found., die dezelfde cijfers geeft voor 

de Belgische vloot. Wat betreft de categorie +11 jaar is een overschatting mogelijk, aangezien 

nummerplaten niet ingeleverd dienen te worden bij de buitendienststelling. In de data blijven deze wel 

mee opgenomen. (Mobiliteitsrapport van Vlaanderen, 2009)  
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Tabel 10 : Leeftijdsverdeling vrachtwagens en trekkers tot 1/8/2010 (België) 

Eerste jaar inschrijving Euro 0 Euro I Euro II Euro III Euro IV Euro V  

 voor 1991 35.685 80      

1992 2.379 335      

1993 1.657 615 1     

1994 783 1.464 5 1    

1995 937 1.837 40     

1996 883 1.312 670     

1997 955 41 2.332     

1998 1.263 11 2.706     

1999 3.315 2 2.267     

2000 2.592  3.354 24    

2001 3.775  2.218 961    

2002 2.235  258 3.683 1   

2003 1.420  52 5.294    

2004 1.203  19 6.799 6 1  

2005 1.266   8.956 31 10  

2006 1.284   7.782 513 454  

2007 599  1 899 5.929 3.738  

2008 303    6.221 4.873  

2009 75    4.024 3.922  

2010 115    539 3.969 

TOTAAL 62.724 5.697 13.923 34.399 17.264 16.967 15.0974 

Bron: Eigen bewerking op basis van FOD Mobiliteit, 2010 

 

De gemiddelde leeftijd van de vloot gaat er op achteruit. Volgens Febiac (2011) is dit een trend die in het 

hele wagenpark merkbaar is. Tussen 1993 en 2009 steeg de gemiddelde leeftijd van alle voertuigen met 

18 maanden. Internationale vergelijkingen geven een algemene tendens. Deze trend is niet enkel bij 

vrachtwagens waar te nemen. Zo berekende Eurostat voor de verschillende EU-lidstaten de evolutie van 

het personenwagenpark per leeftijdscategorie. Belangrijkste vaststelling is een daling van het aantal 

personenwagens jonger dan 2 jaar en een aanzienlijke stijging van het aantal wagens van +10 jaar. 

(Mobiliteitsrapport van Vlaanderen, 2009) 

 

Deze evolutie van het later vervangen van voertuigen, wat in een oudere gemiddelde vloot resulteert, is 

nefast voor de emissies van de vrachtvoertuigen. Paralellen kunnen getrokken worden tussen de 
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vlootleeftijd en de Euronormen die ze vertegenwoordigen. In de resultaten van deze sectie van het 

onderzoek kan een motivatie gevonden worden om een leeftijdsmaximum in te voeren voor voertuigen.  

 

2.1.1.3 Evolutie Euro-normen Vlaamse vrachtwagenvloot 

Deze sectie kijkt meer specifiek naar de verdeling van de Euro-normen over de vrachtwagenvloot. Er kan 

een verschuiving naar een milieuvriendelijker voertuigpark worden vastgesteld. De oudste categorie 

voertuigen is sowieso verantwoordelijk voor een aanzienlijke uitstoot per kilometer. In 2006 had 30% 

van de Vlaamse voertuigen een Euro 0 motor en slechts 3% beschikte over een Euro IV (Figuur 3). 

 

Figuur 3 : Evolutie van het aandeel van de Euro-normen voor vrachtwagens en bussen en aandeel leeftijds-
categorie in het voertuigpark voor vrachtwagen (Vlaanderen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aandeel van de pre-Euro 1-vrachtwagens is gezakt van 86% in 1995 naar 30% in 2006. Het aandeel 

van de Euro I-vrachtwagens zakte van 14% in 1995 naar 8% in 2006. In 2006 had de Euro III-technologie 

met 34% het grootste aandeel in het vrachtwagenpark. Aangezien de recentst beschikbare gegevens 

dateren van 2006 en aangezien pas in de loop van 2005 de eerste Euro IV-vrachtwagens beschikbaar 

waren, weerspiegelen de gegevens in Figuur 3 onvoldoende de (positieve) evolutie van de Euro IV- 

voertuigen (en ook reeds Euro V-voertuigen) in de laatste jaren8.Door de laattijdige beschikbaarheid van 

Euro IV-vrachtwagens en de korte periode tussen de verplichtingstelling van Euro IV- en Euro V-

                                                           

8
 In 2006 bedroeg het aandeel van Euro4-vrachtwagens 3%. 

    Bron: Mobiliteitsrapport Vlaanderen, 2009 
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normering, zijn er in verhouding momenteel zelfs meer Euro V-vrachtwagens in omloop. Snellere 

publicatie van de data over Euronormering zou een accurater beeld mogelijk maken. (Mobiliteitsrapport 

van Vlaanderen, 2009) 

 

2.1.1.4 Aantal  afgelegde kilometers door vrachtvoertuigen  

Wat nog belangrijker is dan de pure leeftijdsverdeling en Euronormen van de vrachtwagenvloot is het 

aantal kilometers die de vrachtwagens afleggen. De evolutie wordt hier meegegeven.  

Er is een sterke toename waar te nemen in het aantal afgelegde tonkm. (Meersman et al. 2009) Het 

aantal afgelegde tonkilometer is belangrijker dan de gemiddelde leeftijd. Om echte conclusies te kunnen 

maken over de emissienormen en vrachtvervoer zouden er cijfers beschikbaar moeten zijn die de 

emissienorm linken met het gemiddeld aantal tonkm per emissienorm. 

 

Tabel 11 geeft wel een indicatie van de totale transportgroei in België. Op zes jaar tijd nam het aantal 

tonkm op Vlaams grondgebied toe van 26 naar 31 miljard tonkm, een stijging met 22%. Het aandeel 

Vlaamse vrachtwagens daalde, wat het nog moeilijker maakt om conclusies te maken op basis van de 

cijfers over de Belgische vloot aan vrachtwagens, daar een toenemend aantal tonkm door niet-Vlaamse 

vrachtwagens wordt gereden. In 2000 werd nog 54% afgelegd door Vlaamse vrachtwagens. In 2006 

daalde dit al tot 46%. (Meersman et al., 2009) 

 

Tabel 11 : Wegvervoer op Vlaamse wegen, onafhankelijk van het land van herkomst van het transportbedrijf (in 
VL), en wegvervoer door Vlaamse transportbedrijven, onafhankelijk van het land waar de prestatie wordt 
uitgevoerd (door VL), in miljard tkm  

 Op Vlaams grondgebied Door Vlaamse vrachtwagens Totaal 

2000 26,026 30,556 56,582 

2001 27,649 31,846 59,495 

2002 27,085 32,205 59,29 

2003 27,376 30,657 58,033 

2004 30,013 29,287 59,3 

2005 30,228 26,924 57,152 

2006 30,845 26,540 57,385 

Bron :  Meersman et al., 2009                  
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Een andere moeilijkheid om een gefundeerd beeld te hebben van de stedelijke emissies ligt er in de er 

amper beschikbare laat staan gedetailleerde cijfers over de vrachtwagenvloot en vrachtwagen tonkm’s 

in de stedelijke omgeving die beschikbaar zijn. Aangezien buitenlandse vrachtwagens door 

cabotagebeperkingen9 gelimiteerd zijn in het uitvoeren van stedelijke distributietaken kan er wel van uit 

gegaan worden dat de cijfers voor de Belgische vloot gelijk lopen met deze van de distributievloot in 

Vlaamse steden.  

 

2.1.1.5 Handhaving en implementatie  

Een laatste motivatie om er voor kiezen om enkel vrachtvervoer op te nemen in een milieuzone is dat de 

maatregel dan relatief eenvoudig te nemen is, aangezien vrachtwagens een relatief klein aantal 

voertuigen vertegenwoordigen t.o.v. de totale voertuigenvloot. Het is daardoor eenvoudiger om het 

beleid te implementeren en te handhaven. Al mag dit argument niet gebruikt worden zonder een 

voorafgaande evaluatie van alle alternatieven.  

 

Op basis van de LEZ-studie die vooraf ging aan de implementatie in Londen bleek dat de milieuzone 

gericht op vrachtwagens voor Londen het meest kosteneffectief was. De meest gangbare basis methode 

om zwaar verkeer in de binnenstad aan te pakken is het stellen van leeftijdseisen aan de voertuigen in 

een milieuzone (zoals in Zweden en Amsterdam). De jonge en dus relatief schone voertuigen mogen de 

binnensteden in, terwijl de oudere voertuigen geweerd worden. De voertuigvloot van de vrachtwagens 

wordt relatief snel vervangen, dus zal de maatregel enkel spelen op een beperkt percentage van de 

vloot. Dit heeft als gevolg dat de handhaving veel eenvoudiger verloopt. (Watkiss et al., 2003) 

 

Een geschikte methode is dat zwaar verkeer in de binnenstad in principe verboden wordt, waarbij de 

mogelijkheid bestaat een ontheffing aan te vragen. Deze ontheffing wordt alleen verleend indien 

voertuigen aan een bepaalde minimumeis voldoen (Hoogma et al., 2003). Impliciet worden door het 

stellen van leeftijdseisen de oudere – en dus meer vervuilende – voertuigen geweerd. In bijvoorbeeld 

Nederland kunnen oudere voertuigen langer ingezet worden als de eigenaar nabehandelingstechnieken 

toepast zoals de installatie van roetfilters. Handhaving is een cruciaal element in het creëren van een 

draagvlak voor de milieuzone. Nederlandse voorbeelden tonen aan dat de handhaving niet makkelijk te 

organiseren is. Vooral de structuur speelt de handhaving parten. Een nationale structuur uittekenen is al 

                                                           

9
 Cabotage is het vervoer van goederen voor rekening van derden, op tijdelijke basis, dat begint en eindigt in een Europese 

lidstaat door een vervoerder van een andere lidstaat (Europa-nu.nl, 2009). 
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moeilijk, maar  op lokaal niveau de middelen en prioriteiten te vinden blijkt nog veel moeilijker (Nieman, 

Motshagen, Griffioen-Akerboom, van den Brink, van Vilsteren, Colon, 2010). In de bespreking van 

buitenlandse voorbeelden (sectie 2.2.) en de manieren om de handhaving te organiseren (sectie 2.3.) 

wordt hier dieper op in gegaan.  

 

2.1.1.6 Reflectie Milieuzones enkel voor vrachtwagens 

 

Uit de voertuiggegevens, die zowel leeftijd, Euro-normverdeling en emissies weergaven is 

geen overduidelijk motivatie te vinden om enkel vrachtvoertuigen op te nemen in een 

milieuzone. Amsterdam nam zelfs de tegengestelde beslissing. Waar bussen en 

personenwagens voor de meeste uitstoot zorgen nam de stad de beslissing om vrachtwagens 

extra emissie-eisen op te leggen. Hier speelden vermoedelijk sociaal-politieke overwegingen.  

 

Wat betreft Vlaanderen is het duidelijk dat er een langzame vergroening van het wagenpark 

plaatsvindt. De totale emissies dalen. Ten opzichte van de jaren ’90 zijn de emissiedalingen 

ronduit indrukwekkend. Dit wil echter niet zeggen dat de nieuwe Europese emissieplafonds 

gehaald zullen worden. Zo zijn bijvoorbeeld fijn stof overschrijdingen nog altijd een probleem.  

 

De voertuigen in Vlaanderen worden vernieuwd. Toch rijden er nog aanzienlijk veel oude 

vrachtwagens rond. Maar er zijn geen cijfers beschikbaar over het aantal kilometers dat deze 

afleggen, en het percentage van deze kilometers dat in de stad wordt gereden. Al kan de 

impact van deze leeftijdscategorie beperkt worden door maximale leeftijdsgrenzen te stellen 

in stedelijke zones. 

 

2.1.2 Milieuzones gericht op alle verkeer 

 

In een aantal andere Europese steden zijn milieuzones ingesteld voor alle verkeer. De motivatie is hierbij 

vaak te vinden in congestieproblemen. Zo kan door middel van tolheffing een volumebeleid gevoerd op 

al het gemotoriseerde verkeer in de binnenstad (Hoogma et al., 2003). In Duitsland zijn milieuzones wijd 

verspreid. In Berlijn specifiek werd een milieuzone ingevoerd voor zowel personen- als vrachtwagens die 

rechtstreeks invloed heeft op één miljoen inwoners. Londen heeft een milieuzone vanaf 1,2 ton 
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maximum belading (zie Tabel 2). Personenwagens vallen er onder het congestion charge principe, en 

worden dus niet ongemoeid gelaten. Amsterdam denkt er aan om de milieuzone voor vrachtwagens uit 

te breiden naar personenwagens. In 2008 werd een studie uitgevoerd. Voorlopig is deze uitbreiding nog 

geen feit.  

 

In sectie 2.1.1. werd er gezocht naar de motivatie om enkel vrachtwagens op te nemen in een 

milieuzone. De meerderheid van de steden doet het op deze manier, ondanks de aanwijzingen dat naast 

vrachtwagens ook personenwagens een negatief effect hebben op de stedelijk luchtkwaliteit. In 

onderstaande sectie wordt daarom gekeken waarom personenwagens al dan niet moeten vrijgesteld 

worden van extra stedelijke emissie-eisen. Belgische en Vlaamse cijfers worden gebruikt om dit aan te 

tonen. 

 

2.1.2.1 Aantal voertuigkilometer Belgische personenwagenvloot 

Volgens Transport and Mobility Leuven (2006) legden Belgische personenwagens in 1990 zowat 60 

miljard kilometer af. In 2004 waren dat er al 80 miljard en in 2030 zullen het er volgens experts 100 

miljard zijn. Belangrijk is dat dieselvoertuigen daarvan een steeds groter aandeel voor hun rekening 

nemen. De groei is groter voor vrachtwagens dan voor personenwagens. Het Belgische vrachtverkeer 

evolueerde van 5,6 miljard voertuigkm in 1990 tot 11,5 miljard in 2030. In 2006 liep dit in België al op tot 

8,9 miljard voertuigkm. De voorspellingen, die rekening houden met het BNP, de demografie en de 

transportinfrastructuur, zijn verfijnd in onderling overleg met experts van de FOD Mobiliteit, Febiac en 

Transport and Mobility Leuven. (Transport and Mobility Leuven, 2006) 

 

Op basis van het aantal voertuigkilometer blijkt dat personenwagens een groot percentage opnemen in 

het totale wegvervoer. Hierin kan een motivatie gevonden worden om ook, of vooral, personenwagens 

op te nemen in een milieuzone.  

 

De steeds strengere Europese emissienormen zorgen ervoor dat het Belgische wagenpark langzaam 

schoner wordt. De vloot van Belgische vrachtwagens werd al besproken in sectie 2.1.1. Hier worden de 

cijfers besproken voor de personenwagenvloot. In 2005 voldeden nog 25% van de benzine-

personenwagens niet aan de Euro I-norm. Ze rijden relatief weinig kilometer: slechts 6% van het totaal. 

Toch veroorzaken die relatief weinig kilometers 36% van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en 13% van 

het fijn stof (PM). Ook voor Euro I en Euro II benzinewagens is de NOx-uitstoot beduidend hoger dan voor 



 

 

Steunpunt Goederenstromen 

 
46 

meer recente benzinewagens. Tegen 2015 wordt verwacht dat huidige Euro IV en nieuwe Euro V-

genormeerde auto’s de overhand hebben in het wagenpark.  (Transport and Mobility Leuven, 2006) 

 

Figuur 4 : Evolutie wegverkeer in België tussen 1990 en 2030 (miljoen vkm in België) 

 

Bron : Transport en mobility Leuven, 2006 

 

Volgens onder andere Tabel 6 dalen de PM10 emissies – de meest schadelijke in de stedelijke omgeving - 

van zowel personen als goederenvervoer sterk. Toch zijn vooral personenwagens verantwoordelijk voor 

de Belgische PM10-emissies (2.024,5 t.o.v. 899,84).  

 

2.1.2.2 Aandeel leeftijdscategorie en Euro-norm Vlaamse personenwagens 

Niet alleen het aantal kilometers dat afgelegd wordt is belangrijk, ook de verdeling van de emissieklassen 

(Euro-normering) over de vloot bepaalt veel. De vraag is hoeveel emissies afkomstig zijn van welke 

specifieke categorie. Dit is moeilijk te becijferen, aangezien deze data niet voorhanden zijn. Figuur 5 

probeert wel een aanzet te doen. 

 

De verdeling van het personenwagenpark naar Euro-norm toont in hoeverre de milieubelasting van het 

wagenpark is geëvolueerd en in hoeverre vergroening van dat Belgische wagenpark is gerealiseerd. Eind 

jaren ‘90 neemt het aandeel pre-Euro I1-voertuigen (met voertuigtechnologie van eind jaren ‘80, begin 

jaren ‘90) in het totale voertuigpark sterk af. Voor personenwagens was hun aandeel in 2006 nog slechts 

12%. Het aandeel van Euro I-wagens is tussen 1995 en 2006 gehalveerd. Sinds de Euro IV-norm voor 

personenwagens van kracht werd in 2005 is het aandeel gestegen van 11% in 2005 naar 20% in 2006. 
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Het aandeel van de pre-Euro I-, Euro I-, Euro II- en Euro III-voertuigen in het personenwagenpark is 

duidelijk afgenomen tegen 2006. Hoewel de Euro III-voertuigen in 2006 met 37% het grootste aandeel 

hebben is er tussen 2005 en 2006 een lichte daling en neemt het aandeel Euro IV-voertuigen (20% in 

2006) aanzienlijk toe. Recentere Vlaamse cijfers werden niet gepubliceerd. Op basis van de 

Euronormering kan dus worden gesproken van een zichtbare trend tot vergroening van het 

personenwagenpark in Vlaanderen.  

 

Figuur 5 : Aandeel leeftijdscategorie en Euronorm in het voertuigpark voor personenwagens (Vlaanderen) 

Bron: Mobiliteitsrapport Vlaanderen, 2009 

 

Zowel Figuur 5 als Figuur 77  geven aan dat de autonome evolutie van het wagenpark een vergroening 

inhoudt. De voorspellingen houden in dat nieuwe technologieën geïntroduceerd worden (aardgas en 

hybride) en dat parallel de oude technologieën (diesel en benzine conventioneel) afnemen en 

vergroenen. Euro V was amper aanwezig in de 2005-vloot, maar zou tegen 2015 een aanzienlijk 

marktaandeel vertegenwoordigen.  In 2030 zal ongeveer 30% van de voertuigen een hybride voertuig 

zijn en meer dan 15% een voertuig op aardgas. De samenstelling van het wagenpark tot 2030 werd 

bepaald met een simulatie van het aankoopgedrag. Nieuwe auto’s worden in deze simulatie aangekocht 

op basis van onder andere totale kosten per kilometer, grootte en prestaties van de motor. (Transport 

and mobility Leuven, 2006) 
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Figuur 6 : Aandelen van technologieën in personenwagens (2005 en voorspelling 2015) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bron : Transport en mobility Leuven, 2006 

 

Figuur 7 : Voorspelde groei en samenstelling van de vloot personenwagens (België)  

 

Bron : Transport and mobility Leuven, 2006 
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2.1.2.3 Handhavingsproblemen personenwagens in een milieuzone 

De handhaving van een milieuzone voor zowel personen- als vrachtwagens is enorm ingewikkeld. Door 

het aantal voertuigen is een manuele controle systeem niet evident. In sommige landen wordt daarom 

over gegaan tot een systeem waarbij nummerplaatlezers de voertuigen in de zone automatisch kunnen 

controleren. De installatie van de fysieke camera’s, administratieve afhandeling en softwarematige link 

tussen de inschrijvingsgegevens en emissiecategorie van alle voertuigen jaagt de kosten de hoogte in.  

 

In Duitsland werd er onder andere daarom gekozen voor eens stickersysteem, waarbij de eigenaar van 

het voertuig verplicht is om zelf aan te geven tot welke categorie het voertuig behoort. De bestuurder 

dient dan volgens de opgegeven categorie een sticker te kleven aan de rechterzijde van de voorruit. Dit 

vergemakkelijk differentiatie en manuele controle. Meer details over implementatie en handhaving zijn 

terug te vinden in sectie 2.3.  

 

Figuur 8 : Verplichte gestandaardiseerde Umweltzone stickers in Duitsland 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4 Reflectie  personenwagens in een milieuzone 

 

Sectie 2.1 behandelde de verschillende methodes om een milieuzone vorm te geven. Wat 

betreft milieuzones voor personenwagens en andere voertuigen werd er gekeken naar de 

emissies, Euro-norm-verdeling en leeftijd van de Belgische en Vlaamse voertuigenvloot.  

 

Het blijkt dat personenwagens het merendeel van de voertuigkm vertegenwoordigen. 

Belgische personenwagens legden in 1990 al 60 miljard kilometer af. Tegen 2004 steeg dit al 

naar 80 miljard kilometer. Dit staat in contrast  met de 8.9 miljard km die vrachtvoertuigen 

aflegden in 2006. Wat betreft de leeftijd blijkt dat Vlaamse personenwagens, net als de 

Bron : GTÜ, 2007 
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vrachtwagens, een grote groep voertuigen kennen van ouder dan 11 jaar. In 2007 viel 22.5% 

van het totale aantal personenwagens in deze categorie.  

 

Vooral dieselvoertuigen, die in België goed vertegenwoordigd zijn, dragen bij in de emissie 

van de schadelijke fijnstof-deeltjes. Het Belgische wagenpark kent een sterke verdieselijking. 

Het aantal benzinewagens daalde van 1,5 miljoen in 2003 naar 1,2 miljoen in 2008. De 

dieselwagens daarentegen kenden een grote toename van 1,3 miljoen in 2003 naar 1,7 

miljoen in 2007 (Mobiliteitsrapport van Vlaanderen, 2009). In stedelijk gebied zal de bijdrage 

van de verschillende voertuigcategoriën iets anders liggen, door de verkeersomstandigheden.  

 

In de cijfers kan motivatie gevonden om een maximale leeftijdsgrens of emissie-beperking in 

te voeren. Een beleid dat de verdieselijking stopt is ook aan te raden. Maar een doorgedreven 

simulatie wordt besproken in hoofdstuk 3.  

 

2.2 Lessen trekken uit buitenlandse voorbeelden 

 

Uit de voorgaande sectie 2.1 bleek dat twee buurlanden, Nederland en Duitsland, er voor kozen om een 

milieuzone in te voeren. In deze sectie wordt er gekeken naar de effecten die deze voorbeelden gaven. 

In Nederland vallen enkel vrachtwagens onder de emissiebeperkingen, Duitsland besloot om alle verkeer 

en vervoer op te nemen. Meer details zijn te vinden in secties 2.2.1 en 2.2.2. Conclusies worden gegeven 

in sectie 2.2.3. 

 

2.2.1 Nederlandse milieuzones 

 

Nederland heeft bij de invoering van milieuzones een nationale structuur opgezet, waar de lokale 

overheden een convenant kunnen sluiten met het Rijk indien ze een milieuzone willen invoeren. Het 

Convenant ‘Stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering’ werd in 2006 voor het eerst afgesloten 

tussen het Ministerie van VROM10, het Ministerie van V&W11, EVO12, TLN13 en KNV14 en een aantal 

                                                           

10
  Het Nederlands Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

11
  Het Nederlands Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

12
  EVO behartigt de logistieke belangen van 20 000 Nederlandse bedrijven die goederen te vervoeren hebben. 
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gemeenten. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de invoering van een milieuzone voor 

vrachtverkeer, waardoor de invoering in Nederland op een gecoördineerde wijze kan plaatsvinden. Maar 

het gaat veel verder dan enkel de milieuzone. Personenwagens worden voorlopig nog niet opgenomen, 

maar in het convenant is vastgelegd dat de partners gezamenlijk dienen te streven naar de uitvoering 

van lokale maatregelen zoals de verschoning van het gemeentelijke wagenpark, schoon openbaar 

vervoer en het stimuleren van efficiënte stedelijke distributie. In Nederlandse milieuzones gelden de 

onderstaande eenvormige eisen voor het vrachtverkeer (Tabel 12). 

 

Tabel 12 : Emissie-eisen in Nederlandse milieuzones   

Tot 1 januari 2010: 

- Euro 0 en Euro I-vrachtvoertuigen worden niet toegelaten. 
- Euro II- en Euro III-vrachtvoertuigen worden alleen toegelaten indien ze voorzien zijn van een 

roetfilter die geïnstalleerd moet zijn binnen 5 maanden nadat deze beschikbaar is. 
- Vrachtauto’s die op andere wijze voldoen aan ten minste Euro IV, worden wel toegelaten. 

Tussen 1 januari 2010 en 1 juli 2013: 

- Een Euro III-vrachtwagen mag ook na 1 januari 2010 de milieuzone in (indien deze maximaal 8 
jaar oud is). Ze moeten wel zijn uitgerust met een roetfilter, behalve wanneer deze niet 
beschikbaar is of niet in te bouwen is. 

- Euro IV- vrachtwagens en schoner (Euro V, Euro VI en EEV) worden toegelaten. 

Vanaf 1 juli 2013: 

- Alleen Euro IV- vrachtwagens en schoner worden nog toegelaten.  Verder worden de voertuigen 
zoals genoemd op de lijst bijzondere voertuigen (mits niet ouder dan 13 jaar) in alle jaren 
toegelaten evenals vrachtauto’s op aardgas of LPG.  

- Een lokale dagontheffing is mogelijk (maximaal 12 x per jaar) en moet bij de gemeente worden 
aangevraagd.  

Bron : Nieman et al., 2010 

 

Door het nationale kader wordt er eenvormigheid gecreëerd. De milieuzone is van toepassing op 

voertuigen vanaf een maximum belading van 3.5 ton. Geen enkele stad neemt personenwagens op, al 

overweegt bijvoorbeeld Amsterdam deze optie wel. Sinds juli 2007 zijn er zones ingesteld in Amsterdam, 

Breda, Rotterdam, Delft, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Utrecht, Maastricht en Tilburg (Zie 

Figuur 9).  

                                                                                                                                                                                            

13
  Transport en Logistiek Nederland, de organisatie die opkomt voor de belangen van het goederenvervoer over de weg.  

14
 KNV is de werkgeversorganisatie in het Nederlandse beroepsgoederen- en beroepspersonenvervoer. Sinds 1 januari 2011 is 

KNV  goederenvervoer samengevoegd met Transport en Logistiek Nederland. 
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Figuur 9 : Stand van zaken milieuzones Nederland juli 2011 

 

 

Bron: Milieuzones.nl, 2011 

 

Milieuzones in Nederland worden afgebakend door een verkeersbord (Figuur 10). Binnen de zone, 

afgebakend door deze borden, zijn de emissie-eisen m.b.t. vrachtvoertuigen van toepassing. De controle 

van de naleving gebeurt op basis van de nummerplaten. Dit kan manueel of automatisch gebeuren, maar 

wat betreft de handhaving worden er meer details gegeven in sectie 2.3.1. 

 

Figuur 10 : Aanduiding rand Nederlandse milieuzone 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bron : Amsterdam.nl, 2011 
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 Figuur 11  : Effecten van milieuzones op NOX, NO2 en PM10 in Nederland 

 

Bron : Nieman e.a., 2010 

 

Op locaties waar dagoverschrijdingen  van de fijnstofdagnorm warden vastgesteld heft de milieuzone in 

Nederland een effect van 0,15 to 0,25 µg/m3 op PM10 en van 0,3 µg/m³ op NO2. Het aandeel van 

wegvervoer op het totaal aan PM10 emissies daalde met 2 to 7% of 0.02 tot 0.08 µg/m3. Voor PM10 

betekent dit een daling met 21% in Amsterdam/Utrecht/Den Haag en een van 16% in de andere steden, 

zoals weergegeven in Figuur 11. (Nieman et al., 2010) 

In Nederland wordt er jaarlijks een milieuzone-rapport opgesteld om de evaluatie van de impact 

mogelijk te maken. Het jaarlijks rapport van 2010 werd door Buck Consultants and Goudappel Coffeng 

opgesteld en rapporteert de effecten op de luchtkwaliteit voor het jaar 2010, en voorspelt tegelijk de 

impact voor de jaren 2013 en 2015. De belangrijkste conclusies en toekomstverwachtingen worden hier 

opgenomen. 

 

1. De milieuzone blijkt effectief te zijn op knelpunten 

Langs wegen waar de EU-grenswaarden voor PM10 (fijn stof) worden overschreden, is het effect van 

milieuzones op de concentraties 0,15 tot 0,25 μg/m3 (Figuur 11). Ook voor 2013 en 2015 zouden de 

effecten vergelijkbaar zijn. Op wegen waar in 2015 de EU-grenswaarde voor de maximale 

stikstofdioxide(NO2)-concentratie (40 μg/m³) wordt overschreden, kan het effect van invoering van 

de milieuzone op de concentratie oplopen tot 0,3 μg/m³. Daarmee levert de milieuzone op 

knelpuntlocaties een bijdrage aan het oplossen van resterende NO2-knelpunten. 
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2. De milieuzone vermindert de verkeersbijdrage aan de PM10-concentraties 

Verkeer speelt een belangrijke rol in de negatieve gezondheidseffecten door fijn stof. De mate 

waarin het verkeer bijdraagt aan de heersende PM10-concentraties, is een maat voor de  

gezondheidseffecten. Door invoering van de milieuzone voor vrachtverkeer is de verkeersbijdrage 

aan de PM10-concentraties in 2010 met 2 tot 7% afgenomen. Hierdoor zijn de PM10-concentraties 

langs de wegen in de milieuzone in 2010 gemiddeld 0,02 - 0,08 μg/m3 lager dan zonder milieuzone. 

3. De milieuzone leidt vanaf 2013 tot een verlaging van de NO2-concentraties 

Belangrijk is dat de NO2-concentraties in 2010 niet of nauwelijks lager zijn in vergelijking met de 

situatie zonder milieuzone. Dit komt hoofdzakelijk doordat de nieuwe generatie vrachtauto’s 

nauwelijks minder NOx uitstoot dan oudere generaties en door de negatieve invloed van roetfilters 

op de NO2-concentraties. Vanaf 2013 leidt invoering van de milieuzone wel tot een afname van de 

NO2-concentraties (0,02 tot 0,09 μg/m3). De verkeersbijdrage aan de NO2-concentraties neemt dan 

met 1 tot 2% af. In 2015 is het effect vergelijkbaar aan dat in 2013. 

4. Effecten wijken af van oorspronkelijke verwachtingen 

De berekende effecten (Niemanet al., 2010) voor het jaar 2010 zijn lager dan de in 2007 verwachte 

effecten. Dit heeft twee belangrijke oorzaken: nieuwere vrachtauto’s zijn in het reguliere gebruik in 

de steden minder schoon dan aanvankelijk werd verwacht op basis van de gestelde emissie-eisen, 

en het door de milieuzone aangemoedigde installeren van roetfilters heeft geleid tot minder fijn 

stof in de lucht maar ook tot hogere NO2-concentraties. De verwachte effecten zijn berekend op 

basis van optimale omstandigheden, zonder ontheffingen en met maximale naleving. 

5. Het aantal ‘geweerde’ vrachtauto’s is door de milieuzone gehalveerd 

Het percentage vrachtauto’s dat niet aan de in het convenant gestelde emissie-eisen voldoet 

(vrachtauto’s met ontheffing en overtreders, in het vervolg ‘geweerde’ vrachtauto’s genoemd) 

bedraagt in 2010 gemiddeld zo’n 25%. Zonder milieuzone zou dat 48% zijn geweest. Het aantal 

‘geweerde’ vrachtauto’s is door invoering van de milieuzone dus ongeveer gehalveerd. De 

verschillen tussen de afzonderlijke milieuzones voor wat betreft het aandeel ‘geweerde’ 

vrachtauto’s zijn relatief gering. Het aandeel ‘geweerde’ vrachtauto’s varieert tussen 20 en 30%.  

6. Van alle ‘geweerde’ vrachtauto’s in de milieuzone heeft twee op drie geen ontheffing 

Van de vrachtauto’s die niet aan de in het convenant gestelde emissie-eisen voldoen (ongeveer 25% 

van alle vrachtauto’s) heeft ongeveer 1/3 een ontheffing, hetzij omdat het een bijzonder voertuig 

betreft of omdat het voertuig een landelijke of lokale (dag-)ontheffing heeft. De rest, 2/3 van de 

‘geweerde’ vrachtauto’s, rijdt dus illegaal in de milieuzone. Ongeveer 16% is in overtreding. 
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7. Verschillen in naleving tussen gemeenten 

In Amsterdam is 5% van de vrachtauto’s in overtreding, terwijl bijvoorbeeld in ‘s-Hertogenbosch, 

Eindhoven en Breda 20 tot 25% in overtreding is. De belangrijkste reden voor dit verschil is dat in 

Amsterdam gebruik wordt gemaakt van camera’s die ieder passerend voertuig controleren terwijl in 

de andere steden steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd. De naleving in 2010 gelijk aan die 

in 2009 ondanks aanscherping van de toegangseisen. Het percentage overtreders (‘geweerde’ 

vrachtauto’s die zonder ontheffing in de milieuzone rijden) is met 16% in 2010 ongeveer even hoog 

als in 2009. Het aantal overtreders is ongeveer gelijk gebleven. 

8. Strengere handhaving leidt niet direct tot een schoner wagenpark 

Uit een vergelijking tussen Amsterdam en de andere gemeenten blijkt dat in Amsterdam de 

naleving veel beter is, maar dat het vrachtautopark in Amsterdam niet significant schoner is dan in 

andere steden. De reden is dat door de strenge handhaving in Amsterdam meer lokale 

(dag)ontheffingen worden aangevraagd. Naleving en ontheffingen lijken dus communicerende 

vaten. Strengere handhaving leidt niet zonder meer tot een directe verbetering van de 

luchtkwaliteit, want geweerde voertuigen kunnen 12 keer per jaar een dagontheffing aanvragen of 

met de juiste motivatie een langdurige ontheffing voor de milieuzone krijgen. Mogelijk leidt een 

strengere handhaving op termijn tot een significant schonere voertuigenvloot.  Ontheffingen 

worden in Nederland vaak verleend omdat de vervoerder op lange termijn wel aan de 

toegangscriteria zal voldoen. Effectieve handhaving is van groot belang voor eerlijke 

concurrentieverhoudingen in de transportsector en verbetert het level playing field. 

9. De druk van de milieuzone op de verschoning van het wagenpark neemt af 

Doordat de autonome verjonging van het wagenpark sneller gaat dan de aanscherping van de 

emissie-eisen van de milieuzone, neemt de druk die van de milieuzonering uitgaat op de (versnelde) 

verschoning van het vrachtwagenpark in de komende jaren af. Zo voldoet in steden zonder 

milieuzone momenteel ongeveer 50% van de voertuigen aan de emissie-eisen, maar in 2015 voldoet 

als gevolg van de autonome verschoning 80% van de vrachtauto’s aan de  emissie-eisen, die in 2013 

nog aangescherpt worden. 

10. Vergroening van gemeentelijke wagenparken en openbaar vervoer 

Van de tien milieuzone-gemeenten die informatie hebben aangeleverd over de samenstelling van 

het gemeentelijke wagenpark (> 3,5 ton) voldoen zes (Utrecht, Breda, Delft, Rotterdam, ‘s-

Hertogenbosch en Leiden) een substantieel deel van het gemeentelijk wagenpark (> 15%) niet aan 

de eisen van de milieuzone. Het is niet onderzocht of de voertuigen in de milieuzone worden 
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ingezet. In de overige vier gemeenten (Amsterdam, Eindhoven, Den Haag en Tilburg) voldoet 

nagenoeg 100% aan de eisen. Utrecht zal in 2011 een groot deel van het wagenpark verschonen. De 

bussen die worden ingezet in de milieuzone-gemeenten voldoen in de meeste gemeenten vrijwel 

volledig aan de huidige emissie-eisen van de milieuzone. Alleen in Amsterdam voldoen de meeste 

stadsbussen op dit moment niet aan de emissie eisen van de milieuzone. Vanaf 2012 zou dit wel het 

geval zijn. 

11. Stedelijke distributie komt in beweging 

Naast een duidelijke toename van het aantal ingevoerde maatregelen (ten opzichte van de 

effectstudie 2009), valt op dat in veel steden maatregelen wel besproken zijn maar (nog) niet zijn 

geïmplementeerd. Vaak betreft het maatregelen waar het bedrijfsleven op heeft aangedrongen, 

maar die voor de gemeente niet acceptabel of uitvoerbaar zijn. Met name het verruimen van de 

venstertijden en het toelaten van vrachtverkeer op de busbanen blijkt op de nodige bezwaren 

binnen gemeenten te stuiten. (Nieman, et al., 2010) 

 

Er wordt dus aangetoond dat ze een positieve bijdrage leveren aan de locaties waar dagoverschrijdingen 

van de fijnstofdagnorm  genoteerd worden. Doordat de autonome verjonging van het wagenpark sneller 

gaat dan de aanscherping van de emissie-eisen van de milieuzone, neemt de druk die van de 

milieuzonering uitgaat op de (versnelde) verschoning van het vrachtwagenpark af. In Nederland blijkt de 

naleving en handhaving een probleem te zijn. Het percentage overtreders is relatief hoog: 16% in 2010.  

 

2.2.2 Duitse milieuzones : focus op Berlijn.  

 

De Duitse milieuzones, Umweltzones genaamd, werken ook volgens een nationaal kader, met lokale uitvoering en 

accenten. De nationale overheid heeft een eenvormig systeem opgezet om de milieuzones vorm te geven. Alle 

voertuigen dienen een sticker aan te brengen op de voorruit. Deze is rood, geel of groen zoals weergegeven inTabel 

13. Naast het Nederlandse voorbeeld is Duitsland belangrijk om gedetailleerd te bespreken aangezien 

alle voertuigen worden opgenomen in de milieuzone. Duitsland geeft hier een uniek voorbeeld. 
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Tabel 13 : Umweltzones Duitsland 

 
 
Euro norm 
  

Eerste toelating 
personenwagens 

Eerste toelating 
vrachtwagens  
en bussen 

    

Diesel Diesel 

Euro I of slechter voor 01.01.1997 voor 01.10.1996 Geen 
sticker 

Euro II of Euro I 
met PMS 

vanaf 01.01.1997 tot 
31.12.2000 

vanaf 01.10.1996 tot 
30.09.2001 

 

Euro III of Euro II 
met PMS 

vanaf 01.01.2001 tot 
31.12.2005 

vanaf 01.10.2001 tot 
30.09.2006 

 

Euro IV of Euro III 
met PMS of beter 

vanaf 01.01.2006 vanaf 01.10.2006 

 

    

  Benzine / Gas Benzine / Gas  

Euro I of  slechter  voor 01.01.1993 voor 01.01.1993 Geen  
Sticker 

Euro I en beter vanaf 01.01.1993 vanaf 01.01.1993 

 

PMS = partikelverminderingssysteem                Bron : Umweltzone.net, 2011 

 

Aan de rand van elke zone staan verkeersborden die aangeven welke voertuigen toegelaten zijn, en dit 

op basis van de kleur van de sticker. In de opstartfase zijn alle drie de kleuren toegelaten, maar 

naderhand verdwijnen de uitzonderingen voor rode en gele stickers zodat enkel de meest 

milieuvriendelijke voertuigen overblijven.  

 

Figuur 12 : Impact van de Berlijnse milieuzone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron : Rauterberg-Wulff, 2010 
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Figuur 13 geeft de stand van zaken op juli 2011. Ondanks het landelijke beleid achter de invoering van de 

milieuzones heeft men in Duitsland gekozen om het lokale niveau te laten bepalen hoe strikt de emissie-

eisen zijn. Zo zijn vanaf januari 2010 in Berlijn enkel wagens met groene stickers welkom al zijn in 

Frankfurt op dat moment de voertuigen met gele stickers ook vrij om de stad in te rijden. Er is ook geen 

prijsvoorschrift voor de stickers. De milieusticker is in Duitsland te verkrijgen tussen de 6 en 20 euro. De 

grootste actieve zone is, zoals weergegeven in Figuur 13, te vinden in Berlijn (bijna 38 op 34 km groot). 

De impact van deze maatregel in de zone in Berlijn wordt daarom in detail besproken.  (Milieusticker.eu, 

2011; Rauterberg-Wulff, 2010,  Umwelt-plakette.de, 2011) 

 

Figuur 13 : Stand van zaken milieuzones Duitsland juli 2011   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron : Umwelt-plakette.de, 2011 
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De invloed van de zone op de voertuigvloot in Berlijn is aanzienlijk. In 2008 werden ongeveer 21.000 

diesel-aangedreven auto’s (Euro I en slechter), 29.000 diesel-aangedreven lichte vracht voertuigen (Euro  

I en slechter), en 29 000 benzine-aangedreven auto’s beïnvloed, in totaal ongeveer 7% van de 1,26 

miljoen voertuigen die in geregistreerd Berlijn. Vanaf 2010 werden de normen strenger waardoor  

22.000 dieselauto’s niet meer in de zone toegelaten werden. Verder moesten 52.000 dieselauto’s en 

32.000 lichte vrachtwagens aangepast worden met een roetfilter.  

 

Figuur 14 : Trend in de verkeersintensiteit 2002-2008 binnen en buiten de milieuzone (2002 = 100%)  

   

  Binnen de milieuzone   Buiten de milieuzone 

 

Bron : Rauterberg-Wulff, 2010 

 

Figuur 14 geeft de verkeersintensiteiten weer voor de milieuzone in Berlijn en de zone errond en geeft 

een positief effect op de vloot samenstelling. De intensiteiten aan vrachtwagenbewegingen daalden 

binnen de zone niet sneller als deze buiten de zone. De milieuzone heeft wel als effect dat er in de zones 

meer voertuigen met groene stickers rijden dan de natuurlijke trend aangaf vóór het invoeren van de 

zone. De Frankfurter Alle, waar rond vlootsamenstelling op gebaseerd werd, is één van de oudste en 

drukste verkeersassen binnen Berlijn, en maakt uiteraard deel uit van de milieuzone. (Rauterberg-Wulff, 

2010)  
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Figuur 15 : Vlootsamenstelling voor en na de invoering van de Berlijnse milieuzone (Frankfurter Allee) 

 

Pkw Diesel :  Personenwagen diesel   LNFZ Diesel :  Lichte vrachtwagen diesel 
SNfz 3.5-7.5 t :  Zware vrachtwagen tussen 3.5 – 7.5 ton  SNfz + 7.5 ton :  Zware vrachtwagen + 7.5 ton  
Bron : Rauterberg-Wulff, 2010 

 

Er is een trafiekdaling tussen 2002 en 2009 (Figuur 15). In de milieuzone is deze daling kleiner dan er 

buiten. Er is geen afgeleid effect van de milieuzone naar buiten de zone merkbaar.  

 

Figuur 16, die de diesel PM10-emissies, weergeeft in de Berlijnse zone geeft een positief beeld. De 

gegevens over de vlootsamenstelling op de Frankfurter Allee werden geëxtrapoleerd naar het hele 

wegennet om conclusies mogelijk te maken. (Rauterberg-Wulff, 2010) 

 

Er zijn significant minder Euro I-voertuigen dan de autonome evolutie zou opleveren. Voor de lichte 

vracht gaat het over 4-7% in plaats van 30%. Er zijn 90% Euro IV-diesel voertuigen in plaats van de 

voorspelde 49%. Voor zware vrachtwagens gaat het over 65-75% in plaats van de natuurlijke trend van 

25-30%. De verkeersemissies gingen naar beneden: de uitlaatemissies met 35%, en NOx met 19%. 

Daardoor ging de luchtkwaliteit er op vooruit: 10% reductie van PM10 en PM2.5 en NO2. Er werden 10 tot 

15 minder dagoverschrijdingen wat betreft fijn stof genoteerd (> 50 µg/m³ voor PM10). (Rauterberg-

Wulff, 2010) 
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Figuur 16 : Diesel PM10-emissies in de Berlijnse milieuzone 

 

Bron : Rauterberg-Wulff, 2010 

 

2.2.3 Reflectie Nederlandse en Duitse milieuzones 

 

Effecten op de voertuigen binnen de stad aanzienlijk 

De recentste Nederlandse jaarlijkse rapportage over de milieuzones toont aan dat ze effectief 

zijn op knelpunten. Ze leveren een bijdrage aan de locaties waar dagoverschrijdingen 

genoteerd worden. De NO2-concentraties dalen nauwelijks, maar voorspellingen tonen aan 

dat de Euro 6-norm dit probleem zal aanpakken. Ook de PM-concentraties dalen. Een 

belangrijke te leren les uit het Nederlandse voorbeeld is dat er significante verschillen zijn 

tussen de voorspellingen van 2007 en de realiteit in 2010. Nieuwere vrachtauto’s zijn in het 

reguliere gebruik in de steden minder schoon dan aanvankelijk werd verwacht, daar de 

verwachtingen gebaseerd werden op basis van optimale omstandigheden. Maar, doordat de 

autonome verjonging van het wagenpark sneller gaat dan de aanscherping van de emissie-

eisen van de milieuzone, neemt de druk die van de milieuzonering uitgaat op de (versnelde) 

verschoning van het vrachtwagenpark af. In Nederland blijkt de naleving en handhaving een 

probleem te zijn. Het percentage overtreders is relatief hoog: 16% in 2010.  

 

De invloed van de zone op de voertuigvloot in Berlijn is groot. In 2008 werden 7% van de 1,26 

miljoen voertuigen die in Berlijn geregistreerd staan beïnvloed. Sinds 2010 werden de 

normen strenger waardoor 22 000 dieselauto’s niet meer in de zone toegelaten werden. 52 

000 diesel auto’s en 32 000 lichte vrachtwagens aangepast worden met een roetfilter. De 
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resultaten tonen aan dat er in Berlijn meer groene voertuigen rijden dan de natuurlijke trend 

aangaf vóór het invoeren van de zone. Er zijn significant minder Euro I-voertuigen dan de 

autonome evolutie zou opleveren: voor lichte vracht 4% tot 7% in plaats van 30%. Er zijn 90% 

Euro IV-diesel voertuigen in plaats van de voorspelde 49%. Voor zware vrachtwagens gaat het 

over 65-75% t.o.v. 25-30%. De verkeersemissies gingen met 35 % naar beneden, NOx met 

19 %,  PM10 ,PM2.5 en NO2 met 10%. Er werden 10 tot 15 minder EU-dagoverschrijdingen met 

fijn stof genoteerd. 

 

Begeleidende maatregelen zijn niet te onderschatten 

Opvallend is dat de milieuzones in Nederland een veel ruimere invloed hebben dan enkel op 

de vrachtwagens die stedelijke beleveringen doen. De samenstelling van het gemeentelijk 

wagenpark wordt opgenomen, naast maatregelen om emissies van het openbaar vervoer te 

beperken. Alleen in Amsterdam voldoen de meeste stadsbussen op dit moment niet aan de 

emissie-eisen van de milieuzone. Vanaf 2012 zou dit wel het geval zijn. 

 

In Berlijn zijn aanzienlijk wat begeleidende maatregelen van toepassing. Transport is maar 

voor een deel van de stedelijke emissies verantwoordelijk is. 26% van de lokale PM10-

wegemissies komen van transportactiviteiten, 31% is gerelateerd aan de industrie en 

huishoudelijke verwarming. Er wordt gekeken naar vermindering van de emissies van 

energiecentrales, het stedelijk wagenpark wordt vergroend, zones met maximum 30km/u 

worden ingevoerd, rondvaartboten worden uitgerust met roetfilters en gezinnen werden 

aangespoord om de verwarming op steenkool af te zweren. (Rauterberg-Wulff, 2010) 

 

2.3 Handhaving en implementatie 

 

De handhaving van de gestelde emissie-eisen is cruciaal om de verwachte effecten op de lokale 

luchtkwaliteit te bereiken. Er is in deze een groot verschil in handhaving  tussen de milieuzones voor 

vrachtverkeer en deze voor alle verkeer. Milieuzones voor alle verkeer  vereisen een geheel andere 

aanpak dan enkel het weren/aanpakken van zwaar verkeer. Er moet bijvoorbeeld een heffingssysteem 

gebouwd en beheerd worden, dat dagelijks tien- tot honderdduizenden transacties kan verwerken. Het 

voorbeeld van de Londense congestieheffing laat vooralsnog zien dat dit technisch, organisatorisch en 

politiek haalbaar kan zijn. Bij zo een heffing kan tevens uitzondering gemaakt worden voor bepaalde 
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voertuigklassen. Zo kunnen zeer schone voertuigen vrijstelling(en) krijgen. Al bemoeilijkt dit nogmaals de 

handhaving (Hoogma e.a., 2003). Wanneer enkel vrachtverkeer onder de milieuzone valt is het nog 

haalbaar om enkel manuele controles te houden, door het relatief klein percentage van deze voertuigen 

in de totale vloot.  

 

2.3.1 Doel, vormgeving en handhaving van milieuzones 

 

In onderstaande secties wordt daarom dieper ingegaan op het doel, de vormgeving en de organisatie 

van de handhaving. 

 

2.3.1.1 Doelen van een milieuzone 

Een milieuzone wordt ingelegd om verschillende doelen te bereiken. Lokale emissies van (vracht-) 

vervoer in de stad verminderen is een hoofddoel, maar een ruimere definitie van verbeteren van de 

leefbaarheid in de steden lijkt een betere doelstelling. Leefbaarheid kent in ieder geval de componenten 

luchtkwaliteit, reuk, geluid, maar ook ruimtebeslag. Leefbaarheid heeft veel te maken met de beleving 

van de inwoners en bezoekers van de stad. Zaken als cultureel erfgoed, stratenopbouw, veiligheid en 

dergelijke vallen dan ook onder het begrip. Over het algemeen zullen milieuzones dan ook in de 

binnensteden van grote agglomeraties worden ingevoerd. Hier zijn immers de problemen betreffende 

leefbaarheid het grootst. Leefbaarheid is echter moeilijk kwantitatief te onderbouwen. Gedacht moet 

worden aan zaken als een prettiger winkelklimaat voor klanten en ondernemers en minder geluid (vooral 

pieken), geen nachtelijke lawaaihinder tijdens het slapen,.... Vele steden willen de aantrekkelijkheid van 

de stad promoten. (Taniguchi, 2003; Hoogma et al., 2003) 

 

Aansluitend aan de conflicterende verwachtingen is de aantrekkelijkheid van stadscentra een gevoelig 

beleidsthema geworden. Steden worden jaarlijks zelfs gerangschikt door verschillende organisaties. De 

belangrijkste rangschikking gebeurt door de Mercer Quality of Living Survey en de Economist's World's 

Most Liveable Cities. Brussel is de enige Belgische stad die opgenomen wordt. In 2010 eindigde Wenen 

als eerste. Zurich als tweede, voor Genève. Brussel eindigde in de rangschikking op een 15de plaats. De 

rangschikkingen hebben ook verschillende lijsten voor onderliggende parameters. Op de Eco-City 

ranking, die onder andere beschikbaarheid en kwaliteit van water, afvalophaling, riolering, 

luchtvervuiling en congestie op de weg meeneemt scoort Brussel veel slechter met een 41e plaats. Actie 

http://webcache.googleusercontent.com/wiki/Mercer_(consulting_firm)
http://webcache.googleusercontent.com/wiki/Economist_Intelligence_Unit
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lijkt dus nodig. (Mercer, 2010; Hoogma et al., 2003) Congestie vermijden, een ander doel, kent een ander 

uitgangspunt dan leefbaarheid, namelijk de bereikbaarheid van de stad, al lopen de twee sterk in elkaar 

over (Hoogma et al., 2003). Het doel zal de vormgeving en aanpak sterk beïnvloeden. 

 

2.3.1.2 Vormgeving van een milieuzone 

Wat betreft de vorm van milieuzones blijft het achterliggende doel van deze maatregel bepalend. De 

motivatie om een bepaald type milieuzone in te voeren dient duidelijk gestaafd te worden met de 

negatieve effecten die bepaalde voertuigcategoriën veroorzaken. Hierbij is het dus erg belangrijk om te 

kijken naar de veroorzaker(s) van het probleem. Daar waar veel vervuilende bussen rijden, is het vanuit 

kosteneffectiviteit verstandig zich hier op te richten. Is er relatief veel vervuilend vrachtverkeer, is het 

beter daar maatregelen voor te ontwikkelen.  

 

Figuur 17 : Schema milieuzones  

                                                                            

                                                                           Emissiecriteria 
                                                                       Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 ?            
 
 
  Categorie voertuigen                                      Vrijstellingen? 
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Figuur 17 geeft een schematisch overzicht van de invoering van een milieuzone. Binnen de zone, 

aageduid door de rechthoek, worden andere emissie-eisen gesteld dan de nationale eisen buiten de 

zone. De voertuigcategoriën die opgenomen worden vallen onder de eisen (gebaseerd op Euro-

normering), de anderen worden vrijgesteld. Deze categorieën werden gedefinieerd als tweewielers, 

personenwagens, lichte vrachtwagens, zware vrachtwagens en tot slot het uitzonderlijk vervoer. 

Sommige categorieën kunnen worden vrijgesteld van de emissie-eisen.  Deze vrijstelling kan ofwel op 

dagbasis op jaarbasis of permanent zijn. In tegenstelling tot de vrijstellingen worden er in sommige 

landen ook extra beperkingen opgelegd. Vrachtwagens worden wel eens beperkt met een maximum 

gewicht of lenge. Na de invoering van de maatregel komt de handhaving. Deze kan handmatig 

gestructureerd zijn (op basis van parkeerwachters en politie) of automatisch (op basis van ANPR 

kentekenplaat lezers). Een mix van beide handhavingssystemen is uiteraard mogelijk. De hele zone moet 

duidelijk gecomuniceerd worden en zal zo goed als altijd op het terrein afgedwongen worden door het 

plaatsen van verkeersborden.  

 

In de buitenlandse voorbeelden (sectie 2.2) was de motivatie soms moeilijk te peilen. Wat kan 

geconcludeerd worden is dat daar waar leefbaarheid en luchtkwaliteit als doel worden gezien, wordt 

vaak gegrepen naar maatregelen in het zware verkeer. De meest gangbare methode is het stellen van 

leeftijdseisen, eventueel gecombineerd met nabehandelingstechnieken of alternatieve 

aandrijftechnieken (elektrisch, hybride, bio-brandstoffen, LPG en aardgas). Daar waar 

congestiebeperking het belangrijkste doel is, wordt over het algemeen een tolheffing of een 

boetesysteem voor alle voertuigen ingesteld. Het belangrijkste effect is de volumevermindering in de 

geselecteerde gebieden. De luchtkwaliteit en leefbaarheid worden waarschijnlijk vergroot, maar dit is 

niet het primaire doel. (Hoogma et al., 2003)  

 

2.3.1.3 Controlesystemen en handhaving 

Er zijn verschillende controlesystemen mogelijk. Er kan een administratieve toelating gegeven worden: 

beperkingen kunnen via borden langs de weg duidelijk gemaakt worden. Verder kunnen er fysische 

blokkades gebouwd worden (vast of verplaatsbaar) en als laatste is een betalend systeem ook mogelijk.  

 

Er moet vooral een onderscheid gemaakt worden tussen manuele of automatische controle. Dit hangt 

vooral af van de schaal waarop een zone wordt ingesteld (alle verkeer of enkel vracht, al dan niet 
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buitenlandse vrachtwagens mee opgenomen) en dus het aantal voertuigen dat onder de reglementering 

valt. Deze problematiek wordt samengevat in onderstaande Figuur. 

 

Handhaving van de toegangsregels tot een milieuzone kan met inzet van mensen en/of met technologie. 

Personele handhaving (visuele inspectie) is voornamelijk mogelijk voor geparkeerde voertuigen en kan 

samengaan met parkeercontroles en politietoezicht. Automatische controle is zeker nodig indien de 

milieuzone ook betrekking heeft op bestelauto’s of personenauto’s. Visuele inspectie volstaat dan niet 

meer, vanwege de grote aantallen voertuigen die gecontroleerd moeten worden. Een hoge kans op 

detectie is nodig. Een praktische optie is dan digitale camera’s met automatische 

nummerplaatherkenning. Uit de nummerplaat moet dan de leeftijd en Euro-klasse van het voertuig 

kunnen afgeleid worden. Een alternatief voor of aanvulling op nummerplaatherkenning is identificatie 

door middel van een transponder zoals gebruikt in Rome. Nadeel is dat elk voertuig of elke chauffeur een 

transponder plus randapparatuur moet aanschaffen of uitgereikt krijgen. (Transport and Travel 

Research, 2002) 

 

Figuur 18 : Toegangscontrole en handhaving : automatische en manuele systemen + andere infrastructuur  

 
Traffic management Toegangscontrole    Toegangscontrole 
   op basis van systemen    met personeel 
 
- Enkelrichting straten 1/ Basis systeem     1/Strikte manuele controle 
- Vrachtroute  - Verkeersborden     -Gespecialiseerde  patrouilles  
- Voetgangerszone - Toegangsbewijs     - Politiecontrole 
- Tram- en busbanen - Bemande toegangspoorten 
- Verkeersinformatie       2/ Weinig manuele controle 
- Rekeningrijden  2/ Complexe systemen    - Back offices 
   - Automatisch gecontroleerde   - Periodieke controle door 

 poorten met camerasysteem     politie    
- Volledig geautomatiseerde controle   - Boetesystemen 
met afdwingbaarheid via camera’s   - Pakkans laag 
- Automatische nummerplaat-  
herkenning en bijhorende camera-  
controlesystemen 
- Pakkans laag 
 

 

Bron :  Transport and Travel Research, 2002 
 

De keuze voor een bepaald system wordt gebaseerd op verschillende variabelen.  

- Volume, en mogelijk effect op de verkeersdoorstroming  

- Het aantal toegangspunten, wat de complexiteit significant kan verhogen 

Volume 
wagens 

klein 

Volume 
wagens  
groot 
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- Doelstellingen wat betreft de pakkans. Is de handhaving strikt of niet? 

- Hoe moeilijk wordt de naleving van de eisen? Dit beïnvloedt sterk het gedrag van de overtreders.  

(Transport and Travel Research, 2002) 

 

In Berlijn gebeurt de controle voornamelijk op een handmatige manier. De politiediensten krijgen de 

taak toegewezen om de voertuigen te controleren. Op parkings staan parkeerwachters de 

politiediensten bij. De boete voor het niet naleven, of rondrijden zonder sticker is 40 EUR. Sinds februari 

2008 gaf dit 43.412 boetes (tot 8 augustus 2011). In 96% van de gevallen gaat het om geparkeerde 

wagens. Drie vierde van de beboete wagens komt van buiten Berlijn. (Rauterberg-Wulff, 2010) 

 

In Nederland is de gemeente waar de milieuzone is gelegen verantwoordelijk voor de handhaving van de 

toegangscriteria. Twee systemen zijn mogelijk. Ten eerste via een buitengewoon opsporingsambtenaar 

(milieuwachter), vaak een medewerker die ook al andere voorschriften in de binnenstad handhaven 

rond bijvoorbeeld parkeren en afval. Ze kunnen per telefoon of via PDA’s kentekens toetsen in een 

centraal databestand en kunnen dus vaststellen of er sprake is van een overtreding. Tweede optie is via 

een Automatic Number Plate Recognition (APNR), een systeem van ‘slimme’ camera’s/scanners, die 

kentekens scannen en herkennen. Geheel automatisch kunnen de voertuiggegevens gecontroleerd 

worden. In Amsterdam de zone inrijden zonder ontheffing kan een boete van 180 EUR opleveren (plus 

administratiekosten). Dit bedrag is landelijk vastgesteld. De handhaving vindt plaats door de inzet van 

buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente, die controleren via het kenteken of de 

vrachtwagens aan de milieueisen voldoen. Er is een mix van handmatige en automatische controle. Sinds 

2009 gebeurt de handhaving met ongeveer 70 vaste ANPR-bruggen bij alle afritten en onderdoorgangen 

van de A10. Truckchauffeurs die in de beginperiode in overtreding waren, kregen alleen een 

waarschuwing. (Dijkhuizen, 2009; Nieman et al., 2010) 

 

Het grote verschil tussen een automatisch en handmatige controlesysteem is de pakkans en kostprijs 

(Figuur  18). Deze zijn perfect met elkaar af te wegen. Duitsland toont met Berlijn aan dat de pakkans van 

rijdende voertuigen nihil is, daar bijna 100% van de boetes toekomen aan geparkeerde voertuigen. In 

Nederland is er een verschil in handhaving te merken tussen de steden met buitengewone 

opsporingsambtenaren en Amsterdam, dat 70 kenteken-plaatscanners op de ringweg liet installeren.  In 

Amsterdam is 5% van de vrachtauto’s in overtreding, terwijl bijvoorbeeld in ‘s-Hertogenbosch, 

Eindhoven en Breda 20 tot 25% in overtreding is.  
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Figuur 19 :  Voor- en nadelen van handmatige versus automatische controlesystemen 

 

Bron: Hoogma et al., 2003, p. 13 

 

2.3.1.4 Lessen m.b.t handhaving uit voorgaande landen en steden 

 

Studiewerk 

Voorafgaand aan de implementatie van een milieuzone is het aan te raden van voldoende studiewerk te 

ondernemen. Een gedetailleerd besluitvormingsproces doorlopen zal de implementatie en 

draagvlakvorming te goed komen. Volgens  Nieman et al. (2010)  zijn de belangrijkste stappen : 

- Onderzoek lokale luchtkwaliteit (NOx en fijn stof) en de bijdrage van het lokale autoverkeer. 

- Afbakening milieuzone. 

- Bepalen welke voertuigen al dan niet tot de zone toegelaten worden. 

- Bepalen wie en onder welke voorwaarden aanspraak kan maken op een ontheffing. 

- Controle of de invoering van de milieuzone de lokale luchtkwaliteit voldoende verbetert om de 

invoering – en de daarmee gerelateerde kosten te verantwoorden. 

- Uitwerken communicatiestrategie. 

- Uitwerken handhavingsstrategie. 
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Volgens de Nederlandse studie Effectstudie milieuzones (Nieman et al., 2010) is de kost voor het 

doorlopen van dit stappenplan ongeveer 100.000 EUR. Een zeer goede eerste stap werd gezet door de 

simulatieoefening van Yperman et al., 2010), waar de effecten op emissies aan bod komen. 

 

De kosten voor de implementatie van de milieuzone zijn erg afhankelijk van de manier waarop de 

milieuzone geïmplementeerd wordt. Figuur 18 en 19 geven ook aan dat een handmatige en 

automatische controle grote verschillen kan geven. Gaat de herkenning via een sticker met de Euro-

norm of ecoscore15, of via een databank waarbij de nummerplaat gekoppeld is aan informatie over het 

voertuig? Hoe gaat de handhaving gebeuren? Manuele controle levert weinig investeringskosten op, 

maar heeft een zware operationele kost. Wanneer een stad of gemeente wil investeren in 

nummerplaatherkenning zal er eerst een databank beschikbaar moeten zijn met de benodigde gegevens 

(Euro-norm, ontheffing, e.d.). Dit vereist al een grote investeringskost. Daarenboven zal de automatische 

nummerplaatherkenning leiden tot grote infrastructurele ingrepen. De kostenschattingen voor zowel de 

camera’s als de milieuwachters lopen sterk uiteen. Uit de studie Yperman et al., 2010) blijkt dat 

SenterNovem de kosten van automatische controle door middel van camera’s met 

nummerplaatherkenning tussen 10.000 EUR en 50.000 EUR per stuk schat (installatie inbegrepen). Het 

CROW (Nederlands nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) 

heeft 40.000 EUR als initiële kost voor een volledig camerasysteem en heeft geen investeringskost voor 

milieuwachters. Daarbi  wordt mogelijk het opleiden van milieuwachters door het CROW meegenomen 

in de jaarlijks terugkerende kosten).  

 

Implementatie 

Indien bovenstaande gegevens motiveren om bij de implementatie van een milieuzone enkel 

vrachtwagens op te nemen ,geeft het TRENDSETTER rapport een goede aanzet wat betreft het praktisch 

invoeren van zo een maatregel. Feychting et al. (2002) onderscheidt vijf manieren. Deze worden kort 

verduidelijkt.  

1. Een afgesloten zone met limieten op de leeftijd van de voertuigen, in combinatie met een 

gewichtslimiet 

                                                           

15
  De ecoscore laat toe om de milieuprestaties van een voertuig in te schatten door rekening te houden met de 

belangrijkste milieu-impacten die het voertuig veroorzaakt: opwarming van de aarde (voornamelijk door CO2), 
luchtvervuiling (bv. door fijn stof en stikstofoxiden, met impact op de mens en ecosystemen) en geluidsoverlast. 
Aan elk voertuig kan een ecoscore toegekend worden tussen 0 en 100. (Ecoscore.be, 2011) 
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In Zweden en Nederland wordt deze strategie gevoerd. Er is een beperking voor voertuigen 

boven 3,5 ton laadvermogen. Enkel voertuigen van maximum 8 jaar oud zijn toegelaten. Om 

toegelaten te worden moet de voertuigeigenaar een aanvraag indienen en een sticker 

aanbrengen.  

2. Een afgesloten zone met minimum beladingsgraad voor voertuigen   

In Kopenhagen moesten alle voertuigen van meer den 2,5 ton over een toelating beschikken om 

het stadscentrum (Middelalderbyen) aan te doen. Ook buitenlandse voertuigen vielen onder de 

regel. De beladingsgraad diende 60% te zijn. Ondertussen is dit aangepast. Sinds 1 september 

2008 moet er minimum Euro III gehaald worden of er moet een gecertificeerde partikelfilter 

geïnstalleerd worden. Vanaf 1 juli 2010 is minimum Euro IV nodig of een lagere versie met filter.  

3. Een afgesloten zone voor voertuigen over een bepaalde gewicht- of lengtelimiet 

Sommige steden hebben een limiet op gewicht van het voertuig in het stadscentrum. Zo zijn er 

in het Praagse stadscentrum voertuigen met een maximum gewicht van 3,5 ton toegelaten. In 

een grotere zone is er een limiet van 6 ton. (lowemissionzones.eu, 2010) 

4. Beperkende toegangsmaatregelen voor alle vrachtverkeer 

Bij grondige renovatiewerken van stedelijke wegen worden meer en meer infrastructurele  

beperkingen ingebouwd. Zo wordt het aantal rijvakken veelal verminderd in voordeel van het 

openbaar vervoer en fietsers. Soms worden bepaalde straten of zones voor een bepaalde 

categorie verkeer, bijvoorbeeld vrachtwagens, beperkt toegankelijk gemaakt. 

Voetgangersstraten of autoluwe zones vallen hier ook onder. De stad Londen heeft bijvoorbeeld 

drastische ingrepen gedaan in het wegennet. Van de oorspronkelijke 33 toegangspunten bleven 

er na de introductie van de congestion charge maar 8 over. 19 straten werden afgesloten, drie 

half, 7 straten werden enkele richting en in twee straten werden beperkingen opgelegd naar 

voertuig categorieën. 

5. Toegangsbeperkingen gedurende een bepaalde tijdsperiode in de dag 

Een maatregel om het aantal vrachtwagens doorheen de dag in een stadscentrum te beperken is 

het werken met venstertijden. Bepaalde zones of straten worden beperkt toegankelijk in de tijd. 

Er kan een extra beperking ingebouwd worden door verdwijnpalen te installeren op de 

toegangswegen naar de zone. 

(Feychting e.a., 2002) 
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Het Expertisecentrum Milieuzone, in het leven geroepen na het Nederlandse convenant Stimulering 

schone vrachtauto’s en milieuzonering, heeft op z’n website (www.milieuzones.nl) een conceptueel 

stappenplan opgenomen dat lokale beleidsvoerders moet helpen bij het invoeren van een milieuzone.  

 

Handhaving 

De handmatige controle kan goedkoper zijn, maar zowel het Berlijnse als Nederlandse voorbeeld toont 

aan dat de pakkans aanzienlijk lager ligt. Zo blijkt uit sectie 2.2.1. duidelijk dat er verschillen in naleving 

zijn tussen gemeenten. In Amsterdam is 5% van de vrachtauto’s in overtreding terwijl bijvoorbeeld in ‘s-

Hertogenbosch, Eindhoven en Breda 20 tot 25% in overtreding is. Dit net omdat Amsterdam gebruik 

wordt gemaakt van camera’s die ieder passerend voertuig controleren terwijl in de andere 

steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd (Nieman et al., 2010). Ook in Berlijn blijkt dit. Aangezien 

de controle voornamelijk op een handmatige manier gebeurt door de politiediensten. Rijdende 

voertuigen worden amper gecontroleerd. In 96% van de gevallen gaat het om geparkeerde wagens. En 

afweging dient te moeten worden gemaakt tussen een hoge handhavingskost en een hoge pakkans. 

(Rauterberg-Wulff, 2010) 

 

Indien een stad of gemeente een groot draagvlak wil zal een strikte afdwinging van de normen moeten 

gebeuren. Qua draagvlak is het belangrijk om een geleidelijke invoering te laten gebeuren. Ook blijkt dat 

de flankerende maatregelen even belangrijk zijn als het invoeren van de milieuzone op zich. Zo kan het 

stimuleren van onder meer het fietsverkeer en het gebruik van het openbaar vervoer helpen, als  

diealternatieven natuurlijk voldoende voorhanden zijn. Er wordt, volgens Yperman et al. (2010), het best 

geopteerd voor een gefaseerde invoering. Dat betekent dat niet onmiddellijk voor de strengste normen 

wordt geopteerd en dat een aantal ontheffingen moet kunnen worden toegestaan door de steden. 

(Ypermanet al., 2010) 

 

2.3.2 Reflectie handhaving milieuzones : verschil tussen focus op alle verkeer en 

enkel vrachtverkeer 

 

De voorgaande sectie gaf aan dat milieuzones voor vrachtverkeer ingevoerd werden in 

verscheidene Europese steden. Stockholm pionierde, door in 1996 een beleidsmaatregel in op 

te stellen die extra emissie-eisen stelde aan vrachtwagens binnen de stad. De motivatie om 

enkel vrachtwagens te beperken is moeilijk te begrijpen, daar uit de cijfers blijkt dat ook 



 

 

Steunpunt Goederenstromen 

 
72 

bussen en personenwagens in grote mate bijdragen aan de uitstoot van (stedelijke) 

transportemissies. De verregaande verdieselijking van deze categorie voertuigen zorgt voor 

een negatief effect op de PM-uitstoot. De dagoverschrijdingen van fijn stof worden 

overschreden. De motivatie om deze voertuigen toch uit de milieuzones te houden is  

vermoedelijk te vinden in een sociale politiek, zodat oudere personenwagens ongemoeid 

gelaten worden. 

Sectie 2.2.2. gaf aan dat milieuzones voor alle verkeer, dus personen- én vrachtverkeer, 

ingevoerd werden Duitsland. De motivatie om niet enkel vrachtwagens te beperken is te 

vinden in de emissies van de categorieën voertuigen. De impact in Duitsland is dan ook 

significant. Nadeel van het beperken van de hele voertuigvloot is dat de handhaving 

ingewikkeld en duur kan worden. Deze handhaving werd in detail besproken. Duitsland geeft 

weliswaar een zeer uitgebreid gestandaardiseerd beleidsvoorbeeld, waar iedere 

weggebruiker gelijk is : vracht- of personenwagen, binnen- of buitenlander.  

 

Belangrijk in heel deze afweging van milieuzones voor alle verkeer, of enkel voor 

vrachtwagens is het doel dat de overheid voor ogen heeft. Een transparante en duidelijke 

discussie is nodig op basis van concrete cijfers en simulaties. Dit zal de implementatie en 

draagvlakvorming vergemakkelijken. Wat betreft de handhaving moet altijd afgewogen 

worden of een grote investeringskost gerechtvaardigd is. Concreet komt het er op neer om de 

pakkans en kostprijs af te wegen. 
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3 EFFECTEN OP EMISSIES : VLAANDEREN  

 

In Yperman et al. (2010) wordt er gesimuleerd welk effect een milieuzone in verschillende Vlaamse 

steden zou hebben op emissies. Eerst werd een basis-scenario berekend, met een evolutie van de 

emissies per stof tegen 2015 en 2020, om de natuurlijke trend te onderscheiden. Verder in de studie 

worden de scenario’s bekeken en afgewogen t.o.v. het basisscenario. Omdat dit document vooral de 

effecten op logistiek en beleid meegeeft zal deze studie slechts kort besproken worden, als aanvulling op 

het voorgaande hoofdstuk, dat de motivatie om enkel vrachtwagens of alle voertuigen op te nemen in 

een milieuzone onderzocht. De meest relevante ontdekkingen worden in deze sectie besproken.  

 

Eerst wordt een schets gemaakt van het aantal voertuigen dat potentieel beïnvloed zou worden indien 

een milieuzone zou ingesteld worden. Data over de Belgische voertuigenvloot wordt meegegeven. In 

sectie 3.2 wordt de simulatieoefening voor drie Vlaamse steden besproken.  

 

3.1 Vlaamse situatie 

 

Geen enkele Vlaamse stad of gemeente kent een milieuzone zoals gedefinieerd in de inleiding. Enkele 

steden of gemeenten kennen een beleid dat vrachtwagens beperkt in bepaalde straten of zones. Er 

wordt meestal ingegrepen via een maximaal gewicht en/of op basis van een venstertijd. Een venstertijd 

is een beperking die opgelegd wordt aan bepaalde voertuigen. Het houdt in dat een straat of zone voor 

een beperkte tijd in de dag bereikbaar is.  

 

3.1.1 Aantal voertuigen dat potentieel onder een milieuzone valt 

 

Bij de vraag hoe milieuzones kunnen worden vormgegeven, is het interessant te weten hoeveel 

voertuigen potentieel onder een milieuzone vallen. Het aantal Belgische voertuigen per bepaalde 

categorie wordt vermeld in onderstaande tabel. Een gedetailleerd onderzoek van de aantallen per stad 

of per regio die onder milieuzone-maatregelen zouden kunnen vallen is nog niet gebeurd. Deze cijfers, 

vooral met betrekking tot het vrachtvervoer, moeten ook genuanceerd worden. Aangezien België een 

land is met veel transitverkeer zullen er meer vrachtwagens in rekening gebracht moeten worden. Doch 
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zullen er in de distributieactiviteiten minder buitenlandse vrachtwagens gebruikt worden, onder meer 

door sterke beperkingen op cabotagediensten.  

 

Tabel 14 : Aantal motorvoertuigen in België  

 
Op 1 augustus van het jaar  
+ evolutie 
 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

Totaal voertuigenpark (incl. 
motorrijwielen) 

5.980.429 6.071.825 6.158.742 6.251.428 6.362.161 6.482.033 6.574.789 

Personenwagens 4.820.868 4.874.426 4.918.544 4.976.286 5.048.723 5.130.578 5.192.566 

- rijdend op benzine 2.557.100 2.489.629 2.422.338 2.330.471 2.247.799 2.161.807 2.092.472 

- rijdend op diesel 2.173.718 2.300.504 2.416.818 2.570.671 2.730.958 2.903.238 3.038.521 

- rijdend op gas 71.014 65.291 60.413 56.189 51.026 46.587 42.485 

- met elektrische motor 51 30 22 13 8 10 10 

- niet nader bepaald 18.985 18.972 18.953 18.942 18.932 18.936 19.078 

Autobussen en autocars 15.060 15.328 15.391 15.329 15.479 15.992 16.061 

Vracht-, bestel-, terrein- en 
tankwagens 

556.397 578.124 604.437 623.250 642.687 662.780 676.644 

Trekkers  47.102 47.394 47.646 47.164 48.060 49.109 47.418 

Landbouwtrekkers 164.090 166.111 168.284 170.613 172.818 174.709 176.522 

Speciale voertuigen  57.432 57.680 58.147 59.022 59.651 60.585 61.638 

Motorrijwielen  319.480 332.762 346.293 359.764 374.743 388.280 403.940 
Bron: Statbel, 2009 
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In België zijn er volgens bovenstaande cijfers 740.123 voertuigen op Belgische kentekenplaat die door 

een milieuzone naar Nederlands model, met beperkingen op alle bussen en autocars, vrachtwagens, 

bestelwagens, terrein- en tankwagens en trekkers, zouden beïnvloed worden. De bestelwagens en 

autobussen kennen in Nederland andere eisen, maar uit bovenstaande cijfers is niet af te leiden hoeveel 

voertuigen deze categorieën in België vertegenwoordigen. Indien personenwagens ook opgenomen 

zouden worden, naar Duits voorbeeld, zou de impact maximaal 5.932.689 voertuigen beslaan, aanzienlijk 

dus. Dit is in de veronderstelling dat landbouwtrekkers en speciale voertuigen een ontheffing kunnen 

genieten. Een nuancering lijkt nodig aangezien buitenlandse voertuigen in steden niet zijn meegerekend, 

en aangezien vele van deze Belgische voertuigen niet in Vlaamse steden zullen opduiken. (Statbel, 2009) 

 

3.2 Simulatieoefening 

 

Voor zowel Antwerpen, Leuven en Mechelen werd in een scenarioanalyse gekeken naar eventuele 

effecten van milieuzones in deze steden. Voor Antwerpen werd er gekeken naar een grote en een kleine 

milieuzone. De kleine milieuzone bevat het historisch centrum, de grote milieuzone valt binnen de ring. 

In Leuven en Mechelen is er telkens een scenario van één zone opgenomen. Er werd naar een invoering 

van de milieuzone voor enkel vrachtwagens en vrachtwagens + personenwagens gekeken, en dit met 

inachtneming van verschillende randfactoren.  

 

Figuur 20 : Afbakening grote en kleine zone Antwerpen 

 

Bron : Yperman et al., 2010 
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De verkeersgegevens van het Vlaams verkeerscentrum worden als basis genomen. Er werden op de 

verkeersgegevens emissie-factoren toegepast om de totale emissies te bekomen. Zoals vermeld werd er 

in de studie gekeken naar scenario’s met personen- en vrachtverkeer. Belangrijk om mee te geven is dat 

bussen door problemen met de data niet opgenomen konden worden. De categorie lichte vracht is ook 

geen afzonderlijke categorie in de data. In de data worden de intensiteiten van voertuigen met minder 

dan 3,5 ton maximum belading bij de personenwagens opgenomen. Voor het vrachtverkeer werd er dus 

uitgegaan van de voertuigen met een maximum belading van meer dan 3,5 ton.   

 

Er worden gediversifieerde emissiefactoren gebruikt: voertuigtypes, benzine of diesel, verschillende 

emissieklassen, motor- en niet motor-emissies en drie types van wegen. Er werd gebruik gemaakt van 

COPERT 416 (Ypermanet al., 2010, p. 18), wat wil zeggen dat er een onderschatting zou kunnen zijn van 

de emissies. In de studie moet dan ook uitgegaan worden van de grootte-orde waarmee de emissies 

afnemen, en moet minder naar de absolute cijfers gekeken worden.  

 

Er wordt gesimuleerd met de simulatieinstrumenten Car Vlaanderen en Pluim. Zowel stads- als 

autosnelwegen werden dus opgenomen. Buitenwegen werden niet opgenomen. Het instrument Pluim 

wordt gekozen voor snelwegen of stadswegen waar nodig. Er werden correcties aangebracht per 

straat17. Deze correcties werden gebaseerd op visuele waarneming vanaf luchtfoto’s via Microsoft Bing 

Maps.  Yperman et al. (2011, p. 31) kozen een aantal receptorpunten. Op deze strategisch gekozen 

punten per stad werd er dan meer specifiek gekeken naar de invloed van een emissiezone. Voor de data-

analyse werden deze receptorpunten geselecteerd die representatief zijn voor wegen met een hoge 

concentratie. Voor deze punten zijn het wegtype en de bomenfactor zo realistisch mogelijk geschat en 

zijn nieuwe berekeningen uitgevoerd.  

 

Alvorens de simulatieoefening kan plaatsvinden is uiteraard een nulmeting nodig. In de studie worden de 

effecten van nieuwe voertuigtechnologieën op de emissies, zonder milieuzone, onderzocht. Deze 

resultaten worden onder sectie 3.2.1 besproken. 

 

                                                           

16
 COPERT 4 is een software applicatie die wereldwijd luchtvervuiling en broeikasgasemissies van wegtransport kan 

simuleren. 
17

 Zo werden er aanpassingen aangebracht aan de hand van de bebouwing, ruwheid van het landschap, de 
bomenratio per straat etc. 
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3.2.1 Autonome veranderingen 

 

De autonome veranderingen, zonder veranderend beleid, worden ook besproken in Yperman et al., 

2010) . Hieruit is af te leiden dat de luchtkwaliteit in stedelijk gebied in Vlaanderen zeer positief 

evolueert. De emissies dalen. Enkel NO2 zal in 2015 toenemen, om dan in 2020 toch mee af te nemen. 

Onderstaande figuur geeft deze autonome evolutie aan. Deze gunstige evolutie is te danken aan de sterk 

verbeterde motortechnologie, onder andere onder impuls van de Euro-normen. Ondanks de groei in 

wegverkeer, neemt de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen aanzienlijk af. 

 

Figuur 21 : Simulatie evolutie van schadelijke uitstoot van wegverkeer, 1990 = 100 

 

Bron : Transport and Mobility Leuven, 2006 

 

3.2.1.1 Autonome evolutie Antwerpen 

Wat betreft uitlaat-emissies worden er, op basis van voorgenoemde simulatie, voor de stoffen NOx, NO2, 

PM2.5 en EC, door de autonome evolutie reeds behoorlijke reducties vastgesteld van 2010 over 2015 naar 

2020. Deze reducties zijn het sterkst merkbaar voor Elementaire Koolstof (EC) en PM2.5 (respectievelijk    

-45% en -41% in 2015 t.o.v. 2010 en respectievelijk -72% en -64% in 2020 t.o.v. 2010). Door de autonome 

verschoning van het wagenpark daalt NOx ook sterk (-26% in 2015 t.o.v. 2010 en -49% in 2020 t.o.v. 

2010). Voor NO2 is de reductie kleiner (-5% in 2015 t.o.v. 2010 en -25% in 2020 t.o.v. 2010) omdat in 

2015 en 2020 het aandeel van NO2 in NOx groter is dan in 2010.  
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Voor de niet-uitlaat-emissies (PM2.5_niet-uitlaat en PM10_niet-uitlaat) wordt in de autonome evolutie een 

beperkte stijging waargenomen (respectievelijk +1% en +2% in 2015 t.o.v. 2010 en respectievelijk +5% en 

+6% in 2020 t.o.v. 2010). Deze stoffen evolueren mee met de afgelegde voertuigkilometers in het 

beschouwde gebied. 

 

3.2.1.2 Autonome evolutie Leuven 

De bevindingen met betrekking tot de Leuvense uitlaat-emissies voor de stoffen NOx, PM2.5 en EC geven 

voor de autonome evolutie behoorlijke reducties. Deze zijn het sterkst voor EC en PM2.5 (respectievelijk -

37% en -32% in 2015 t.o.v. 2010 en respectievelijk -69% en -60% in 2020 t.o.v. 2010). Voor NOx is er ook 

een sterke reductie (-16% in 2015 t.o.v. 2010 en -44% in 2020 t.o.v. 2010). Voor NO2 is er in 2015 een 

lichte toename t.o.v. 2010 (+6%). In 2020 krijgen we t.o.v. 2010 een reductie (-18%). Het aandeel van 

NO2 in NOx is in 2015 en 2020 groter dan in 2010. In Leuven zijn de reducties kleiner dan in Antwerpen 

(vooral in 2015), omdat de afgelegde voertuigkilometers sneller toenemen dan in Antwerpen (vooral in 

2015 t.o.v. 2010). 

 

De niet-uitlaat-emissies geven voor PM2.5_niet-uitlaat en PM10_niet-uitlaat in de autonome evolutie een 

significante toename (+14% in 2015 t.o.v. 2010 en +16% in 2020 t.o.v. 2010). Deze stoffen evolueren 

mee met de afgelegde voertuigkilometers. 

 

3.2.1.3 Autonome evolutie Mechelen 

Wat betreft de uitlaat-emissies voor de stoffen NOX, PM2.5 en EC worden in de autonome evolutie bij de 

simulatieoefening voor Mechelen reducties vastgesteld (2010 over 2015 naar 2020). De reducties zijn 

het sterkst voor EC en PM2.5 (respectievelijk -41% en -36% in 2015 t.o.v. 2010 en respectievelijk -69% en -

60% in 2020 t.o.v. 2010). Voor NOX is er ook een sterke reductie (-18% in 2015 t.o.v. 2010 en -41% in 

2020 t.o.v. 2010). Voor NO2 is er in 2015 een lichte toename t.o.v. 2010 (+5%). In 2020 krijgen we t.o.v. 

2010 een reductie (-14%). Het aandeel van NO2 in NOX is in 2015 en 2020 groter dan in 2010. Deze zijn 

erg gelijkaardig in Mechelen en Leuven. Voor PM2.5_niet-uitlaat en PM10_niet-uitlaat wordt in de 

autonome evolutie een significante toename waargenomen (+9% in 2015 t.o.v. 2010 en +15% in 2020 

t.o.v. 2010). Deze stoffen evolueren mee met de afgelegde voertuigkilometers in het beschouwde 

gebied. 
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3.2.2 Scenarioanalyse bij invoering milieuzones 

 

Yperman et al. (2010, p. 41) testten verschillende scenario’s. Kort samengevat wordt er gekeken naar 

een zone met enkel vrachtwagens versus één met personen- en vrachtwagens. In Antwerpen wordt er 

een kleine en grote zone getest. In Leuven en Mechelen wordt er één enkele zone getest binnen de 

ringweg. Voor Leuven wordt het effect van striktere normen bekeken. Voor Mechelen wordt de invloed 

van een strikter handhavings- en ontheffingsbeleid bekeken. In het basis milieuzonescenario moeten 

dieselvoertuigen in 2015 voldoen aan tenminste de Euro IV en in 2020 aan tenminste de Euro V-norm. In 

een tweede scenario worden striktere milieunormen toegepast op Leuven: dieselvoertuigen moeten 

hierbij in 2015 voldoen aan Euro V en in 2020 aan Euro VI. Benzinevoertuigen (personenwagens) moeten 

aan lagere Euro-normen toegelaten: Euro I in 2015 en Euro II in 2020, of Euro II en Euro IV in de 

scenario’s met striktere normen. 

 

Er wordt van uit gegaan dat er geen verschuiving is naar andere types vrachtwagens. Alleen het 

doorgaand verkeer wordt verondersteld van een omweg te maken rond de nieuw ingevoerde zone. Het 

bestemmingsverkeer zal de zone nog betreden, maar eventueel met een emissiearm voertuig. Er is 

verder een aanzienlijke daling van de emissies in de zones vast te stellen. Toch zal NO2 iets toenemen 

naar 2015, om af te nemen naar 2020 toe. Dit is te wijten aan de veranderende uitstoot van NO2 door 

invoering van EURO 5 motoren, en de toenemende verhouding van NO2 in NOX. De resultaten per stad 

worden kort besproken.  

 

3.2.2.1 Simulatieresultaten Antwerpen 

De scenario’s vracht- en personenwagens leveren t.o.v. de referentiescenario’s extra reducties op, en 

zijn het meest uitgesproken voor elementaire Koolstof (EC) (-47% in 2015 tot - 66% in 2020), gevolgd 

door PM2.5 (-40% in 2015 tot -43% in 2020), NOX (-24% in 2015 tot -26% in 2020) en NO2 (-4% in 2015 tot 

-15% in 2020). De reducties van NOX, NO2, PM2.5 en EC hebben hetzelfde relatieve effect in geval van de 

kleine zone als in de grote Antwerpse zone. Het absolute effect staat vooral in verhouding met het aantal 

afgelegde voertuigkilometers in de zones:er zijn ongeveer 7 keer meer voertuigkilometers in de grote 

zone, dus ongeveer 7 keer meer emissies en emissiereducties. 

 

In alle scenario’s dalen de emissies van PM2.5_niet-uitlaat en PM10_niet-uitlaat lichtjes t.o.v. het referentiescenario 

met de autonome evolutie. Ook hier wordt de evolutie van het aantal afgelegde voertuigkilometers 
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gevolgd. Deze liggen iets lager in de scenario’s omdat daar een deel van het doorgaand verkeer wordt 

geweerd. Belangrijk is dat de scenario’s met enkel vrachtwagens tegenover de referentiescenario’s 

nauwelijks een voordeel opleveren (gemiddeld 0.1% reductie in PM2.5_niet-uitlaat en PM10_niet-uitlaat emissies). 

De scenario’s met restricties voor vracht- en personenwagens leveren voor deze stoffen t.o.v. de 

referentiescenario’s extra reducties op van 2 tot 3%. Voor deze stoffen leveren de scenario’s met enkel 

restricties voor vrachtwagens daartegenover slechts een beperkte meerwaarde (gemiddeld 1 tot 2% 

extra reductie). 

 

3.2.2.2 Simulatieresultaten Leuven 

Het scenario met vracht- en personenwagens levert t.o.v. de autonome evolutie significante extra 

reducties op. Ze zijn het meest uitgesproken voor EC (-47% in 2015 tot -65% in 2020), gevolgd door PM2.5 

(-40% in 2015 tot -43% in 2020), NOX (-26% in 2015 en 2020) en NO2 (-5% in 2015 tot -15% in 2020). Deze 

reducties zijn nagenoeg identiek in Leuven en in Antwerpen. Wat betreft de emissies leveren de 

scenario’s met enkel restricties voor vrachtwagens slechts een beperkte meerwaarde (gemiddeld 2 tot 

6% extra reductie). Deze reducties zijn iets groter in Leuven dan in Antwerpen omdat het percentage 

vrachtwagens in milieuzone Leuven hoger ligt dan in milieuzone Antwerpen (1.9% t.o.v. 0.9%).  

 

Zoals meegegeven in de inleiding van dit hoofdstuk werd er een scenario gesimuleerd met striktere 

milieu-criteria voor vracht- en personenwagens. De reducties, vergeleken met de gewone milieuzones,  

liggen uiteraard een stuk hoger. Voor EC (-67% in 2015 tot -64% in 2020) betekent dit gemiddeld 10% 

extra reductie t.o.v. de simulatie met de gewone criteria, of een vermenigvuldiging van de reducties met 

factor 1.2; Voor PM2.5 (-55% in 2015 tot -44% in 2020) betekent dit gemiddeld 8% extra reductie of een 

vermenigvuldiging van de reducties uit het voorgaande scenario met factor 1.2); Voor NOX (-34% in 2015 

tot –41% in 2020) betekent dit gemiddeld 12% extra reductie t.o.v. het gewone scenario, of een 

vermenigvuldiging van de reducties met factor 1.45); Voor NO2 (-19% in 2015 tot -35% in 2020) betekent 

dit betekent gemiddeld 17% extra reductie, of een vermenigvuldiging met factor 3). 

 

In alle scenario’s dalen de emissies van PM2.5_niet-uitlaat en PM10_niet-uitlaat lichtjes t.o.v. het 

referentiescenario aangezien de evolutie van het aantal afgelegde voertuigkilometers gevolgd wordt. De 

scenario’s (met striktere criteria) met enkel restricties voor vrachtwagens leveren tegenover de 

referentiescenario’s nauwelijks een voordeel op (gemiddeld 0.3% reductie in PM2.5_niet-uitlaat en PM10_niet-

uitlaat emissies). Het scenario levert voor deze stoffen extra reducties op van 2 tot 3%. Een getest scenario 
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met striktere meer milieucriteria voor vracht- én personenwagens, levert voor deze stoffen t.o.v. het 

referentiescenario reducties op van 3 tot 4%. 

 

3.2.2.3 Simulatieresultaten Mechelen  

Het scenario met restricties voor vracht- en personenwagens levert t.o.v. het referentiescenario 

significante extra reducties op voor deze stoffen. Ze zijn het meest uitgesproken voor EC (-47% in 2015 

tot -66% in 2020),  PM2.5 (-40% in 2015 tot -44% in 2020) en NOX (-23% in 2015 tot -24% in 2020) en NO2 

(-3% in 2015 tot -14% in 2020). Deze reducties zijn nagenoeg identiek in Mechelen als in Leuven en 

Antwerpen. De scenario’s met enkel restricties voor vrachtwagens leveren nauwelijks een meerwaarde 

op (gemiddeld 0.3% extra reductie). Oorzaak hiervan is dat het aandeel vrachtwagens in Mechelen 

volgens het model uiterst miniem is (0.1%). 

 

De reducties in het scenario met vracht- en personenwagens maar zonder ontheffingen en 

overtredingen (de ideale wereld), liggen nog een stuk hoger voor EC (-61% in 2015 tot -85% in 2020, een 

17% extra reductie t.o.v. standaard scenario, of een vermenigvuldiging van de reducties met factor 1.3); 

PM2.5 (-52% in 2015 tot -56% in 2020, of 12% extra reductie en een vermenigvuldiging van de reducties 

met factor 1.3); NOX (-30% in 2015 tot –31% in 2020, 7% extra reductie of een vermenigvuldiging van de 

met factor 1.3); NO2 (-4% in 2015 tot -17% in 2020, dit betekent gemiddeld 2% extra reductie of een 

vermenigvuldiging van de reducties met factor 1.2). Wanneer milieuzones worden ingevoerd, worden 

meestal een aantal ontheffingen gegeven (bv. aan bewoners, minder-validen, hulpdiensten ed.) hoewel 

ze niet voldoen aan de gestelde toelatingscriteria. Daarnaast zijn er overtreders. 

 

De niet-uitlaat-emissies dalen lichtjes t.o.v. het referentiescenario, daar deze de evolutie van het aantal 

afgelegde voertuigkilometers volgen. Deze liggen iets lager in de scenario’s omdat daar een deel van het 

doorgaand verkeer wordt geweerd. De scenario’s met enkel restricties voor vrachtwagens leveren 

tegenover de referentiescenario’s nauwelijks een voordeel op (gemiddeld 0,01% reductie in PM2.5_niet-

uitlaat en PM10_niet-uitlaat emissies). Het scenario met restricties voor vracht- en personenwagens levert voor 

deze stoffen t.o.v. het referentiescenario reducties op van 2 tot 3%. Het scenario met restricties voor 

beide zonder ontheffingen en overtredingen, levert extra reducties op van 2 tot 3%. 
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3.2.3 Reflecties simulatieoefening 

 

Er kan geconcludeerd worden dat de autonome evolutie van de uitlaatemissies positief is. Een 

opmerkelijke daling is te verwachten, zonder extra beleid. De conclusie wordt gemaakt op 

basis van een doorgedreven simulatie. De geciteerde studie concludeerde dat een invoering 

van de zones voor enkel vrachtwagens weinig extra effect heeft t.o.v. dat  basisscenario. Er 

wordt gesproken over een extra daling van amper 0.3%. Om een significante daling te 

bewerkstelligen dienen, volgens deze studie, vrachtwagens en personenwagens samen 

opgenomen te worden in het milieuzonebeleid. Uit het onderzoek blijkt dat het instellen van 

een lage-emissiezone vooral impact kan hebben op de emissie van de polluenten NO2 en 

elementair koolstof (EC). De grootte van de milieuzones blijkt niet zo belangrijk te zijn. Het is 

veeleer van belang om de echte hotspots, waar de grote emissies van onder meer fijn stof, 

NOX, elementaire koolstof, de echte roetdeeltjes of de meest schadelijke fractie van het fijn 

stof, op te nemen in de milieuzones. De maatregel moet bij voorkeur binnen de ring rond de 

stad worden ingevoerd, waarbij het doorgaand verkeer, zeker datgene wat niet voldoet aan 

de voorwaarden van de lage-emissiezone, zijn weg kan vinden rond de stad. Dat moet 

vermijden dat er interne verschuivingen zijn. Door de beperkte kilometers die vrachtwagens 

opnemen in de voertuigkm in stedelijk gebied is het effect van een milieuzone met enkel 

vrachtwagens beperkt. Zo is het effect in emissiedaling uiteraard klein.  
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4 EFFECTEN OP LOGISTIEKE ACTIVITEITEN  

 

Milieuzones worden veelal geïmplementeerd vanuit de visie dat de stad haar leefbaarheid dient te 

behouden of terug te winnen. Veelal worden de vracht- en bestelwagens met de vinger gewezen. 

Milieuzones worden volgens Tabel 2 bijna uitsluitend ingevoerd voor voertuigen met een maximum 

belading van +3,5 ton. Enkel Duitsland en Londen nemen andere voertuigen mee op, via een milieuzone 

in Duitsland en een congestion charge in Londen. De maatregel wordt vooral gezien als een middel om 

emissies te doen dalen, al heeft deze ook verstrekkende socio-economische gevolgen. Vooral 

transportondernemingen worden getroffen en zullen hun beleid moeten aanpassen. In deze sectie 4 

worden de effecten van deze maatregelen op de economie, en meer specifiek op de logistieke sector 

besproken. Er is weinig academische literatuur beschikbaar over de economische en logistieke effecten. 

Twee kwalitatieve studies worden geciteerd. Vlaamse paralellen worden getrokken. 

 

4.1 Kosten en baten voor de gemeenten 

 

Buck Consultants International en Goudappel Coffeng BV stelden in 2009 een effectenstudie m.b.t. 

milieuzones op in opdracht van SenterNovem18. Na de implementatie van een aantal Nederlandse 

milieuzones konden een aantal kosten-baten conclusies gemaakt  worden. Wat betreft het vaststellen 

van de kosten voor gemeenten is gebruik gemaakt van de data die deze beschikbaar stelden. Volgens 

Buck Consultants International en Goudappel Coffeng BV (2009) zijn de kosten voor gemeenten in drie 

categorieën te splitsen. Ten eerste de onderzoeks- en proceskosten, ten tweede de 

implementatiekosten, ten derde uitvoeringskosten. Daartegenover moeten de economische baten voor 

de gemeenten geplaatst worden. De stappen die in Vlaanderen reeds genomen werden worden in dit 

kader geplaatst.   

 

                                                           

18 SenterNovem was een agentschap van het Nederlands Ministerie van Economische Zaken, ontstaan uit een fusie 

van Senter en Novem (Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu). SenterNovem werkte in opdracht van 
het Ministerie van VROM en het Ministerie van Economische Zaken en voerde beleid uit rond de onder-
werpen innovatie, energie, klimaat en milieu en leefomgeving. In 2010 gingen ze op in Agentschap NL. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Agentschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Energie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Milieu
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Ook Sadler Consultants (2010) maakte eenzelfde onderscheid met kosten voor de overheid, kosten voor 

de operatoren, kosten voor de gemeenschap en kosten voor begeleidende maatregelen. Daartegenover 

dienen de baten voor de maatschappij afgewogen te worden.  

 

4.1.1 Onderzoeks- en proceskosten bij het invoeren van milieuzones. 

 

Het invoeren van een milieuzone vindt in Nederland plaats via een stappenplan, dat beschreven staat in 

het convenant ‘Stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering’. De effecten op de (lokale) 

luchtkwaliteit (en eventuele aanvullend economie) moeten voordien worden gesimuleerd. Doorgaans 

wordt extern onderzoek aanbesteed. In de meeste steden wordt, als deel van dit onderzoek, een 

bevoorradingsprofiel opgesteld om na te gaan op welke wijze de stedelijk bevoorrading geoptimaliseerd 

kan worden. Er wordt dus niet enkel op de milieuzone op zich geconcentreerd. De kostprijs voor het 

uitvoeren van het voorafgaand onderzoek en de begeleiding die dit vraagt vanuit de gemeente loopt op.  

 

Hoewel de kosten voor het doorlopen van het stappenplan per gemeente sterk kunnen verschillen, 

geven de kosten in Tabel 15 wel een indicatie. De volledige voorbereiding wordt volgens Buck 

Consultants International en Goudappel Coffeng BV (2009) op 100.000 EUR geschat.   

 

Tabel 15 : Gemiddelde kosten doorlopen stappenplan 

Omschrijving Kosten in EUR Toelichting 

Kentekenonderzoek 15.000 Samenstelling wagenpark analyseren om de 

luchtkwaliteitsberekening realistisch te kunnen uitvoeren. 

Bevoorradingsonderzoek 30.000 Mogelijkheden om bevoorrading te optimaliseren en input 

voor berekening economische effecten 

Luchtkwaliteitsberekening 10.000 Effecten op de concentraties PM10 en NOx 

Berekening Economische 

Effecten 

10.000 Economische kosten voor de lokale economie 

 

Interne begeleiding 0,5 FTE Begeleiding van onderzoek en afstemming met 

stakeholders 

Bron : Buck Consultants International en Goudappel Coffeng BV, 2009 

 

Volgens een studie voorafgaand aan de implementatie van een milieuzone in Odense (Denemerken) 

werden deze kosten op 60.000 EUR geschat. In dit voorbeeld werd de nadruk vooral gelegd op controle 
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op laad- en loslocaties, zodat de handhavingskosten op 17.000 EUR per jaar worden geschat. (Sadler 

Consultants, 2010, p. 37) 

 

Wat betreft de stand van zaken in Vlaanderen zijn een aantal stappen genomen, terwijl er op andere 

vlakken er nog geen actie is ondernomen. Zo is er een doorgedreven simulatieoefening ondernomen 

door Yperman et al.(2010), in opdracht van het Vlaams Departement LNE. Verdere stappen richting 

praktische organisatie van Vlaamse milieuzones zijn top op heden nog niet ondernomen. Ook een 

analyse van het wagenpark dat onder een milieuzone zou vallen is niet gebeurd. Een aanzet werd 

gegeven in Hoofdstuk 2 van dit document.  

 

4.1.2 Implementatiekosten 

 

Indien een stad of gemeente, na het eerste onderzoek van de effecten van een milieuzone, beslist om 

deze in te voeren zullen materiële kosten dienen gemaakt te worden. Hierbij wordt gedacht aan het 

plaatsen van borden, de communicatiestrategie om de maatregel bekendheid te geven en de eventuele 

aanschaf van apparatuur nodig voor de handhaving.  

 

Tabel 16 : Gemiddelde implementatiekosten 

Omschrijving Kosten in EUR Toelichting 

Communicatie 25.000 Communicatie naar eigenaren van voertuigen die de milieuzone 
bezoeken en andere doelgroepen 

Borden 15.000 Plaatsen van milieuzone-borden inclusief vooraankondigingen 

Handhavings- 
investeringen 

40.000 Aanschaf van software en apparatuur nodig voor de handhaving  

Bron : Buck Consultants International en Goudappel Coffeng BV, 2009 

 

Indien gekozen wordt voor handhaving via een automatische nummerplaatlezers liggen de investeringen 

in handhavingsinfrastructuur hoger. Buck Consultants International en Goudappel Coffeng BV (2009) 

schatten de kosten tussen 10.000 EUR en 50.000 EUR. Omdat uitsluitend Amsterdam een contract met 

een leverancier van zo een systeem heeft is er geen zekerheid over de juiste kost. Buiten Amsterdam 

heeft Den Haag een Europese aanbesteding opgestart. Omdat het merendeel van Nederlandse 
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gemeenten milieuambtenaren inzet, zijn de kosten in Tabel 17 gebaseerd op handhaving met 

milieuambtenaren en/of politie. Het totaal voor de implementatie komt hiermee volgens Buck 

Consultants International en Goudappel Coffeng BV (2009) uit op 80.000 EUR.  

 

4.1.3  Uitvoeringskosten 

 

Na instelling van de milieuzone zijn handhaving en evaluatie de twee belangrijkste kostenposten voor 

het in stand houden van de zone. Andere kleinere kosten die hier nog bij kunnen komen, zijn onderhoud 

aan borden en uitgaven van ontheffingen. Tegenover deze laatste kost staan de administratieve 

opbrengsten voor de aanvraag van een ontheffing, zodat de uitgave van ontheffingen kostenneutraal 

kan verlopen. De gemiddelde uitvoeringskosten van een milieuzone bedragen volgens Buck Consultants 

International en Goudappel Coffeng BV (2009) zowat 75.000 EUR per jaar. Veel details zijn niet gegeven 

in het rapport. Het merendeel van de kosten wordt veroorzaakt door de kosten voor handhaving. 

 

4.1.4 Baten  

 

Naast de directe kosten die aan de gemeente gelieerd kunnen worden, zijn er ook baten. Deze kunnen 

kwalitatief en soms ook kwantitatief weergegeven worden. De invoering van de milieuzones heeft 

indirect ook economische effecten, positief en negatief.  

+  Door schonere lucht wordt de stad aantrekkelijker voor bedrijven, instellingen en burgers. 

Daar staat tegenover dat de stad voor sterk transportafhankelijke bedrijven minder  

aantrekkelijk wordt door de gestegen transportkosten. 

+   Uitstralingseffecten van de veranderde logistieke processen. 

+  Door een betere luchtkwaliteit zullen gezondheidszorgkosten dalen. Er is op dit moment wel 

onvoldoende onderzoeksmateriaal beschikbaar om hierover kwantitatieve uitspraken te doen. 

(Buck Consultants International en Goudappel Coffeng BV , 2009) 

 

Samenvattend geldt dat het niet goed mogelijk is om deze effecten te kwantificeren. Invoering van de 

milieuzone heeft zowel positieve als negatieve effecten voor het vestigingsklimaat. Op basis van 

beschikbare gegevens is het niet mogelijk een uitspraak te doen over de impact en de grootte-orde van 

deze positieve/negatieve effecten. (Buck Consultants International en Goudappel Coffeng BV, 2009) 
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In sectie 4.2 wordt gekeken naar de invloedssfeer van deze effecten, zonder harde economische cijfers 

te kunnen meegeven.  

 

4.2 Socio-economische gevolgen voor de bedrijven 

 

Naast de positieve en veelal negatieve economische effecten voor de verantwoordelijke van de 

milieuzone implementatie (de gemeenten), zijn er ook effecten op de bedrijven. Buitenlands onderzoek 

in deze zin is beperkt beschikbaar en dient een doorgedreven vertaling te ondergaan naar de lokale 

economische Vlaamse situatie en voor elke stad afzonderlijk. Dit valt buiten de scope van het onderzoek. 

 

4.2.1  Kosten en baten voor het bedrijfsleven 

 

Voor het vaststellen van de kosten en baten van het bedrijfsleven zijn volgens Buck Consultants 

International en Goudappel Coffeng BV (2009) minder gedetailleerde gegevens beschikbaar. In 

tegenstelling tot het berekenen van de luchtkwaliteit is er voor het berekenen van de economische 

effecten in Nederland geen nationaal vastgestelde rekenmethodiek. Voor deze landelijke effectmeting is 

gebruik gemaakt van de meeste recente, gekwantificeerde economische effectrapportages, die maar 

voor drie steden opgesteld werd, voorafgaand aan de eventuele invoering van een milieuzone. Gegevens 

uit deze studies werden onder andere aangevuld met data uit interviews met gemeenten en enkele 

dealers van vrachtauto’s.  

 

Bedrijven die in de milieuzone zijn gevestigd en bedrijven die goederen in de milieuzone moeten 

afleveren of ophalen of hier diensten moeten verrichten, zullen maatregelen moeten nemen om aan de 

normen van de milieuzone te voldoen. In de praktijk zijn er volgens Buck Consultants International en 

Goudappel Coffeng BV (2009) vier groepen ondernemers die direct gevolgen ondervinden van de 

invoering van een milieuzone. Dit zijn de leveranciers, vervoerders, winkeliers en horeca-ondernemers 

en de ambulante handel. Figuur 22 geeft inzicht in hoe het gedrag van de verschillende partijen die 

betrokken zijn bij de stedelijke bevoorrading kan veranderen door de invoering van een milieuzone. 
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Figuur 22 : Mogelijke gedragsverandering en globale effecten door invoering van een milieuzone 

 

Bron : Buck Consultants International en Goudappel Coffeng BV, 2009 

 

In het onderzoek werd er op drie verschillende effecten van de invoering van de milieuzone ingegaan : 

 

1 Kosten voor het bedrijfsleven als gevolg van investeringen in de verschoning van het wagenpark. 

Om de kosten van de verschoning van het wagenpark te bepalen, werd er gestart met een investering in 

een schone vrachtauto indien de ondernemer nu (2009) een Euro 0- of Euro I-vrachtauto inzet en de 

investering in het plaatsen van een roetfilter op een Euro II- of Euro III-vrachtauto. Bij het berekenen van 

de kosten van het roetfilter is rekening gehouden met de Nederlandse subsidieregeling voor roetfilters. 

 

Voor het bepalen van de vervangingskosten zijn twee opties mogelijk. Ten eerste de berekening op 

kasbasis. Hierin wordt uitgegaan van de netto-uitgave door de eigenaar bij het inruilen van zijn voertuig 

voor een jongere en schonere uitvoering. Ten tweede op een bedrijfseconomische basis. Deze werkwijze 

sluit aan bij de economische theorie. Hierin wordt uitgegaan van de netto-investering van de eigenaar, 

het verschil tussen de aanschafprijs van de vervangende auto en de inruilprijs van de in te leveren auto, 

rekening houdend met reeds afgeschreven delen van de investering. In de analyse is uitgegaan van de 

tweede optie voor het vaststellen van de economische effecten voor de eigenaren. Deze methode geeft 

de meest zuivere en objectieve resultaten. Er wordt dus naar extra kosten gekeken, rekening houdend 
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met reeds uitgevoerde afschrijvingen. Zeker onder de KMO’s zijn er groepen ondernemers die deze 

bedrijfseconomische afschrijving niet hanteren en geen reservering opbouwen voor vervanging van het 

voertuig, en zij zullen bij gedwongen vervanging van het voertuig het gehele prijsverschil tussen 

tweedehandsprijs en aanschafprijs van het vervangende voertuig in één keer moeten financieren. De 

invoering van de milieuzone kan dus een grotere invloed hebben. De berekeningen hieronder geven per 

groep van ondernemers de resultaten weer. 

 

Kosten lokale ondernemers 

Uit de berekeningen voor Sittard, Heerlen en Maastricht  bleek dat in de binnenstad gevestigde 

bedrijven in de praktijk weinig vrachtauto’s op hun naam hebben staan die niet meer voldoen 

aan de eisen van de milieuzone. Vooral de ambulante handel zet oudere vrachtauto’s in. 

Bedrijven die bovenstaande vrachtauto’s inzetten, zullen moeten investeren in een schonere 

vrachtauto of het plaatsen van een roetfilter. Het bleek dat de totale kosten van het verschonen 

van het wagenpark van lokale ondernemers per stad gemiddeld circa 700 000 EUR bedragen.  

 

Kosten voor vervoerders en toeleveranciers 

Ook de investeringskosten voor vervoerders en leveranciers werden berekend. Deze lopen 

uiteen van 1,5 miljoen EUR voor Maastricht tot 2 miljoen EUR voor Heerlen.  

 

Uit de analyses door Buck Consultants International en Goudappel Coffeng BV (2009) blijkt dat 7,9% van 

de vrachtauto’s gebruik maakt van ontheffingen. Alles hangt natuurlijk af van de grootte van de stad. 

Voor Amsterdam, met een grote zone in en rond het centrum,  liggen de geschatte economische kosten 

beduidend hoger. Ze worden geschat op ongeveer 5 tot 8 miljoen EUR. Op basis van de analyse, en 

rekening houdend met de invloed van ontheffingen, schatten Buck Consultants International en 

Goudappel Coffeng BV (2009) de totale noodzakelijke investering door vervoerders en toeleveranciers in 

de versnelde aanschaf van schonere vrachtauto’s of roetfilters voor de bevoorrading van 8 steden met 

een milieuzone op een totaalbedrag van 20 tot 25 miljoen EUR. De extra jaarlijkse afschrijvingskosten 

komen daarmee uit op 2,5 tot 3,1 miljoen EUR per jaar. De werkelijke kosten, ervan uitgaande dat 59% 

daadwerkelijk vervangen is of een roetfilter heeft geplaatst, lopen op tot 14-17 miljoen EUR. (Buck 

Consultants International en Goudappel Coffeng BV, 2009) 
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Ook Sadler Consultants (2010) kwam tot gelijkaardige conclusies over de kostprijs voor het bedrijfsleven. 

Het Nederlandse voorbeeld wordt door Sadler Consultants (2010) aangevuld door de geschatte kosten 

voor het Deense bedrijfsleven. Voor Denemarken zou de eerste fase van de milieuzone (Euro III-eisen in 

2008) 40 miljoen EUR  gekost hebben. De tweede fase in 2010 (Euro IV werd geeist) zou 43 miljoen EUR 

aan kosten veroorzaakt hebben.   

 

2 Kosten voor het bedrijfsleven door verstoring van logistieke processen. 

De groep vervoerders en leveranciers heeft in de praktijk ook de mogelijkheid om routes aan te passen 

en flexibiliteit in te leveren. De invoering van een milieuzone leidt dan tot extra belemmeringen in de 

planning.  

 

Bijvoorbeeld : 

- Een transportbedrijf met één of meerdere vrachtwagens heeft stops in één of meerdere milieuzones. Niet 

al zijn wagens voldoen aan de eisen. De wagens die wel voldoen moeten nu anders worden ingezet. De 

ritten worden door de aanvullende beperkingen minder efficiënt. 

- Een leverancier met eigen vervoer heeft enkele klanten in de milieuzone. Vervangen van het vuile voertuig 

is financieel geen optie. De zendingen voor deze steden worden dan uitbesteed aan een vervoerder die 

aan de eisen kan voldoen. De kosten liggen hoger dan in de geïntegreerde rit in het eigen vervoer en de 

beladingsgraad van het eigen voertuig daalt ook. Buck Consultants International en Goudappel Coffeng BV 

(2009) schatten de totale jaarlijkse kosten voor de zones in vier middelgrote steden ongeveer 625 000 

EUR. Voor Amsterdam zullen de kosten hoger liggen in verband met de grootte van de zone en de ligging 

van bedrijventerreinen binnen de zone. Dit betekent dat de leverkosten voor ondernemers in een 

milieuzone naar verwachting met ongeveer 1,5 miljoen EUR per jaar toenemen door extra belemmeringen 

in de belevering in milieuzones. (Buck Consultants International en Goudappel Coffeng BV, 2009) 

 

België kent een andere ruimtelijke ordening. Verschuiving van winkellocaties buiten de zone is een 

mogelijk negatief effect daar het de lokale economie hard kan treffen. Dit is ook in contradictie met een 

veelgebruikte doelstelling : een aantrekkelijke binnenstad voor winkels, bewoners en pendelaars. 

 

3 Opbrengsten voor het bedrijfsleven door maatregelen rond efficiënte bevoorrading. 

In aanvulling op de hierboven weergegeven kosten, zijn ook baten mogelijk. Onderdeel van het 

Nederlands stappenplan dat gehanteerd wordt bij de voorbereidingen voor de (mogelijke) invoering van 

milieuzones is het laten opstellen van een bevoorradingsprofiel en het treffen van maatregelen om 

efficiënt goederenvervoer in de binnensteden te stimuleren. Dit heeft naast het beoogde effect op de 
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luchtkwaliteit ook positieve economische gevolgen. Implementatie van deze maatregelen leidt tot meer 

efficiency in de bevoorrading, waardoor het aantal voertuigbewegingen naar de binnensteden met een 

milieuzone vermindert en bevoorradingsvrachtauto’s korter in de binnenstad aanwezig hoeven te zijn. 

De bereikbaarheid en leefbaarheid van de binnenstad verbeteren hierdoor.  

 

Het kosteneffect van deze maatregelen bestaat er voor leveranciers en vervoerders in dat ze door een 

efficiëntere planning minder vrachtauto’s hoeven in te zetten. Ook zal de binnenstad aantrekkelijker 

worden voor het winkelende publiek, en is het mogelijk dat ondernemers meer omzetten doordat ze 

meer klanten trekken.  Uit deze prognoses komt naar voren dat, bij een succesvolle implementatie van 

de verbetermaatregelen, per stad jaarlijkse besparingen mogelijk zijn van 200.000 tot 400.000 EUR op de 

distributiekosten. Het merendeel van deze besparingen wordt door de vervoerders en leveranciers 

gerealiseerd. Indien de prognoses gerealiseerd kunnen worden, betekent dit voor de toenmalige acht 

milieuzonesteden een potentiële besparing op transportkosten die kan oplopen tot ruim 1,5 tot 3 EUR 

miljoen per jaar. (Buck Consultants International en Goudappel Coffeng BV, 2009) 

 

Deze impact is dus niet te onderschatten. Een eenzijdige invoering van een milieuzone blijkt een andere 

uitkomst te hebben dan één naar Nederlands voorbeeld, met een uitvoerig plan dat vele begeleidende 

maatregelen bevat. 

 

4.3 Effecten van een milieuzone op de logistieke sector  

 

Brown et al. (2004) geven een nog diepgaander inzicht in de effecten die een milieuzone op specifiek de 

logistieke sector heeft. Dit onderzoek maakte deel uit van de studie die aanleiding gaf tot de 

implementatie van deze maatregel in Londen. In de studie werden kosten en baten van zo een maatregel 

met elkaar afgewogen op basis van scenarioanalyses met 25 opties. Deze opties bestonden uit 

verschillende zones, voertuigeisen, en implementatiemogelijkheden. Browne et al. (2004) gingen dieper 

in op de gedragsaanpassingen die een milieuzone teweeg brengt bij de logistieke actoren. Zo een 

ingrijpende maatregel heeft effect op de operationele en financiële situatie. Het uitgebreide onderzoek 

ging dieper in op de vloot-strategieën van transportondernemingen. Mogelijk gaan transporteurs hun 

vloot of activiteiten verplaatsen buiten de zone.   
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Logistieke operatoren hebben een aantal opties om aan de gestelde eisen te voldoen.  

- Er kan geïnvesteerd worden in de huidige voertuigen, om deze tot een hogere standaard te 

brengen. Zo lieten landen oudere voertuigen toe, indien uitgerust met een roetfilter.  

- Ze kunnen  de vloot herschikken, wat twee opties laat : het aankopen van nieuwe voertuigen of 

tweedehands voertuigen die aan de gestelde eisen voldoen. 

- Ze kunnen hun operaties zo plannen dat ze niet in de zone dienen te rijden. Dit is uiteraard 

mogelijk indien de route niet start of eindigt in de zone.  

- Ze kunnen de voorwaarden negeren en zonder te voldoen aan de eisen de zone rijden.  

- Ze kunnen vrachtvoertuigen gaan gebruiken die niet onder de beperkingen vallen. Zo kunnen 

vrachtwagens vervangen worden door lichte vrachtvoertuigen (<3,5 ton).  

- Grotere logistieke bedrijven zijn in het voordeel. Ze kunnen het nieuwste deel van hun vloot 

inzetten in de milieuzones. De oudere voertuigen kunnen ingezet worden op de andere ritten. 

 

Het onderzoek steunt op een enquête die uitgestuurd werd. Deze werd gecombineerd met een 

interviewreeks en een telefonische vragenlijst. In totaal konden 55 antwoorden verkregen worden (35 

interviews en 20 enquêteresultaten). Vooral vrachtwagengebruikers werden geïnterviewd. Al hadden 

sommige ook lichte vrachtvoertuigen in de vloot. In totaal vertegenwoordigden de antwoorden 54.000 

voertuigen gaande van eigen operatoren, verladers tot bestelwagenchauffeurs. (Brown et al., 2004) 

Nuancering is nodig, aangezien de autonome evolutie door natuurlijke vlootvervanging een heel andere 

voertuigenvloot heeft gecreëerd t.o.v. het jaar 2005 waarin het onderzoek plaatsvond. 

 

4.3.1 Reactiepatroon van de logistieke sector op de invoering van een Londense 

milieuzone  

 

Brown et al. (2004) concludeerden uit het onderzoek dat de meerderheid van de weggebruikers zou 

proberen om aan de gestelde voorwaarden te voldoen. De meeste bedrijven zouden technische 

aanpassingen verkiezen, zoals het  aanpassen van oude voertuigen, om zo te voldoen aan de eisen of het 

aankopen van andere voertuigen. Enkelen gaven ook aan dat ze de vloot van voertuigen zouden 

reorganiseren zodat de voertuigen in de zone (de nieuwste) aan de eisen voldoen van de milieuzone, en 

dat de andere voertuigen (de oudere) buiten de zone zouden ingezet worden.  
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Relatief weinig respondenten gaven aan van een route buiten de zone te kiezen, of erger om toch de 

zone in te rijden met kans op een boete. Het gebruik van kleinere voertuigen lijkt ook geen realistische 

strategie. De antwoorden zijn opgenomen in Figuur 23. Deze antwoorden geven weer hoe de logistieke 

sector zou reageren indien tegen 2005 Euro III-normen werden geëist. Nuancering naar de actuele 

Vlaamse situatie is dus nodig.   

 

Figuur 23 : Reactiepatroon van de logistieke sector op de invoering van een milieuzone in Londen 

 

Bron : Brown et al., 2004      

 

De interviews gaven aan dat een aanzienlijk aantal logistieke operatoren oudere voertuigen zouden 

verplaatsen naar operaties buiten de milieuzone, om de nieuwe voertuigen in de milieuzone te 

gebruiken. Brown et al. (2004) waarschuwen dat deze evolutie een omgekeerd effect kan hebben dan 

wat origineel vooropgesteld werd aan emissiedaling. Netto, binnen en buiten de zone, zou er een 

emissiestijging mogelijk zijn.  

 

Figuur 24 : Aantal ondernemingen in functie van het aantal voertuigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron : Febetra, 2011           Opmerking : toestand op 1.1.2011 
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Er werd ook aangegeven dat er een probleem opkomt aangezien bedrijven met een grotere vloot hier 

nadrukkelijk voordeel uit halen. Ook in België zou dit een probleem kunnen geven, aangezien de 

meerderheid van de bedrijven deze mogelijkheid niet heeft. Figuur 24 geeft aan dat 3.479 

ondernemingen maar één vrachtwagen hebben. De meerderheid (75% op de 8.703 ondernemingen) 

heeft 5 voertuigen of minder, en staan dus beduidend zwakker. (Febetra, 2011) 

 

4.3.2 De kosten van een milieuzone voor de ondernemingen 

 

De impact van een milieuzone op de kostenstructuur van de logistieke sector hangt duidelijk samen met 

de implementatiesnelheid van de lokale overheden, de gestelde eisen en vooral de 

voertuigvervangingsstrategie van de ondernemingen.  

 

Indien de strengste standaard wordt ingevoerd enkele jaren na de officiële marktintroductie van deze 

standaard zullen vele bedrijven makkelijk aan de eisen voldoen. Deze bedrijven zullen geen extra kosten 

ondervinden in vergelijking in hun normale bedrijfsvoering. Bedrijven die anders geen nieuw voertuig 

dachten te kopen zullen wel extra kosten ondervinden. Zeker wanneer de emissienormen in snel tempo 

strenger worden, kan dit een significante impact hebben op de kostenstructuur, de 

vervangingsstrategieën en de tweedehandsmarkt van vrachtwagens. Zeker voertuigen die duur zijn in 

aankoop, en relatief weinig kilometers afleggen (betonmixers en vuilniswagens bv.) zullen langer in 

gebruik blijven dan gemiddeld. Brown et al. (2004) geven aan dat de gemiddelde vervanging van 

vrachtwagens in Londen plaats vindt tussen levensjaar 3 en 6 (Figuur 25). Lichte vrachtvoertuigen 

hebben een langere looptijd.  Toch heeft een aanzienlijk deel van de vloot een lange levensduur.  

 

Figuur 25 : Vervangingsritme van vrachtvoertuigen (links + 3.5 ton, rechts – 3.5 ton maximum belading)  

Bron : Brown et al.., 2004 



 

 

Steunpunt Goederenstromen 

 
95 

Extra kritische bemerkingen uit de interviews werden mee opgenomen in het onderzoek van Brown et 

al. (2004) Deze kunnen ook richtinggevend voor andere landen die een milieuzone plannen.  

 

- Een verplichte milieuzone in Londen zou de restwaarde van vrachtwagens doen dalen.  

- Vele voertuigen zijn gehuurd op leasing-basis, in contracten gegoten voor een specifieke tijd of 

aantal afgelegde kilometers. De vervroegde vervanging zou contractuele problemen kunnen geven.  

- Sommige kleine bedrijven vinden technische aanpassingen aan voertuigen geen goede maatregel 

aangezien de voertuigen daarvoor een tijdje van de weg zijn.  

- Vele spelers zagen grote problemen indien milieuzones ook ingevoerd zouden worden buiten 

Londen, aangezien dit de flexibiliteit in het inzetten van de vloot beperkt.  

- Vele grotere bedrijven zullen makkelijk aan de voorwaarden kunnen voldoen aangezien ze veel van 

de transporten uitbesteden aan kleine zelfstandige ondernemers. Deze contracten zijn makkelijk te 

vervangen, met een desastreus gevolg voor de kleine zelfstandige ondernemers.  

 

4.3.3 Verwachtingen van de logistieke sector 

 

In het onderzoek van Brown et al. (2004) werd ook gepeild naar de verwachtingen van de logistieke 

sector. Vooral de grote bedrijven zagen de maatregel niet als een probleem. De sector stond verrassend 

positief tegenover de maatregel (zie Figuur 26). 

 

Figuur 26 : Houding van de logistieke sector t.o.v. een Londense milieuzone 

 

Bron : Brown et al., 2004 
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Ook in Vlaanderen vond een gelijkaardige bevraging plaats. In een enquête van het Steunpunt 

Goederenstromen in het kader van Flanders Logistics werd gevraagd hoe de sector staat t.o.v. de 

maatregel milieuzones. (Maes et al. , 2011) 

 

Tabel 17 : Houding ten opzichte van de invoering van milieuzones in Vlaanderen 

Terughoudend 14 

Positief 10 

Geen last van 5 

Bron : Maes et al., 2011 

 

Deze bevraging had plaats tussen maart en juli 2011 en had, in tegenstelling tot het onderzoek van 

Brown et al. (2004) vooral antwoorden vanuit de verladerskant. De antwoorden worden in Tabel 17 

opgenomen. Tien van de vierentwintig bedrijven, die de vraag beantwoord hebben, staan positief 

tegenover de invoering van milieuzones in Vlaanderen. Vijf hebben er geen last van en veertien zien 

het eerder als een negatieve beleidsmaatregel, daar het de beladingsgraad zou verlagen. De 

handhaving en coördinatie tussen de verschillende gemeentes lijken een knelpunt te zijn. 

Milieuparameters blijken meer en meer in de onderhandelingen tussen verladers en transporteurs 

opgenomen te worden, ook al geven ze een toenemende kost. (Maes et al., 2011) 

 

Tabel 18 : Verwachte gevolgen van het invoeren van milieuzones 

Deze beperken de vrijheid van plannen en halen de beladingsgraad naar beneden  14 

Deze zorgen voor minder vrachtwagens in de stad 2 

Deze zorgen voor meer vrachtwagens in de stad 0 

Deze zorgen voor een hogere beladingsgraad 0 

Bron : Maes et al., 2011 

 

Als conclusie worden de te verwachten socio-economische gevolgen van een milieuzone opgelijst in 

Tabel 19. Een duidelijke motivatie lijkt dus nodig wanneer een milieuzone zou ingevoerd worden, 

aangezien de negatieve effecten mogelijk groter doorwegen dan de voordelen. 
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Tabel 19 : Potentiële socio-economische effecten van een milieuzone  

Voordelen Nadelen 

- Verbeterde luchtkwaliteit 

- Helpt om de Europese emissie doelstellingen 
te halen 

- Gezondheidsvoordeel voor mensen die in de 
zone werken en leven 

- Geringe vermindering in geluidsoverlast 

- Een toegenomen leefbaarheid van de zone 
maakt de stad aantrekkelijker 

- Nieuwe voertuigen hebben betere 
veiligheidsuitrustingen 

- De voertuigen moeten geproduceerd of 
aangepast worden wat voor werkgelegenheid 
en economische groei zorgt 

- Een disproportionele impact op specifieke 
voertuigcategoriën (vuilniswagens ed.) 

- Er is een grotere impact op kleine 
ondernemingen dan op de grote spelers 

- Een grote relatieve impact op specifieke 
sectoren : wegtransport, groot- en 
kleindistributie en kleinere bouwbedrijven 

- Een potentiele toename in operationele 
kosten voor de betrokken bedrijven 

 

Bron : Watkiss et al., 2003 

 

4.4 Reflectie economische en logistieke effecten 

 

De economische en logistieke effecten van een milieuzone zijn zeer moeilijk te berekenen, 

laat staan internationaal te vergelijken. Voorafgaand aan de implementatie van de 

milieuzones in Londen en Nederland werden twee onderzoeken opgestart die respectievelijk 

keken naar de economische en logistieke effecten. Deze documenten zijn landspecifiek en 

sterk tijdsgevoelig. Toch geven ze een inzicht in de structurele effecten die optreden. 

 

Er bestaan belangrijke kosten en baten voor de partij die de milieuzone invoert, meestal de 

gemeente of stad. De kosten bestaan vooral uit onderzoeks- en proceskosten, die door Buck 

Consultants International en Goudappel Coffeng BV (2009) op 100 000 EUR worden geschat. 

Een derde van deze kost is toegewezen aan een maatregel die specifiek in Nederland 

opgenomen werd in het convenant dat dient gevolgd te worden. Deze maatregel, het 

uitvoeren van een bevoorradingsonderzoek, moet de mogelijkheden onderzoeken om de stad 

in kwestie efficiënter te beleveren. Een luchtkwaliteitsberekening is een tweede grote kost, 

die welliswaar in Vlaanderen een eerste aanzet kende met de studie van Yperman et al. 
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(2011). Na het vooronderzoek zijn ook investeringen in de handhaving en signalisatie vereist. 

Wordt er gekozen voor een manuele controle, dan zijn de infrastructurele kosten beperkt. 

Kiest de overheid voor kentekenplaatlezers, dan lopen de kosten zeer snel op. Daarenboven 

komt de kost om de Euro-normen te linken met de nummerplaten plus de ontwikkeling van 

een juridisch kader, zodat Vlaamse of stedelijke controleurs overtreders kunnen beboeten. De 

economische baten zijn moeilijker becijferbaar. De milieuzone wordt, zoals in Hoofdstuk 2 

verklaard, ingelegd om te komen tot een emissiedaling en/of om aangenamere binnenstad te 

creëren. Deze baten zijn geldelijk uit te drukken in een toenemende omzet in de stedelijke 

winkels, toenemende vastgoedvraag, dalend aantal dagoverschrijdingen van de EU fijn 

stofnorm, enz. De baten  wat beterft emissies zouden kunnen uitgedrukt worden in de 

kostprijs van het compenseren van het teveel veroorzaakte fijn stof.  

 

De logistieke sector wordt extra hard getroffen, zeker indien enkel vrachtwagens worden 

opgenomen. De kosten zijn vooral te vinden in het verplicht sneller vervangen van 

voertuigen. Deze zijn nog niet einde levensduur en moeten verkocht worden. Een groter 

bedrijf kan de vloot flexibel inzetten, en zal de nieuwe voertuigen in de stedelijke omgeving 

inzetten. De oude voertuigen kunnen dan tot het einde van de levensduur blijven gebruikt 

worden. Dit is een gevaarlijk element, daar de meerderheid van de transporteurs maar één 

voertuig heeft. 75% op de 8703 ondernemingen heeft vijf voertuigen of minder. Een 

oneerlijke concurrentie wordt dan mogelijk.  

Het blijkt dat de kosten vooral oplopen voor de logistieke actoren, en meer specifiek voor de 

kleinere spelers. De baten daarentegen zijn vooral voor de verschillende inwoners en 

gebruikers van de stad. De baten zoals zuivere lucht en dergelijke meer  zijn wel moeilijk 

kwantificeerbaar, maar lijken kleiner dan de kosten die de logistieke actoren dienen aan te 

gaan.  
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In dit document werd een milieuzone gedefinieerd als  

“Een afgebakende zone binnen een stad waar beperkingen 

 worden omgelegd aan voertuigen op basis van  

de emissies die deze voertuigen uitstoten.  

Er is een  bijhorende differentiatie mogelijk.” 

5 CONCLUSIES EN BELEIDSAANBEVELINGEN 

 

Conclusies 

 

De laatste decennia is er een groeiende aandacht voor het klimaat en de luchtkwaliteit. Mobiliteit en 

transport zijn nog steeds verantwoordelijk voor een significant deel van de emissies. De voorbije jaren 

werden daarom ingrijpende beleidsbeslissingen genomen om emissies van nieuwe voertuigen te 

beperken. Euro-normen werden geïntroduceerd en doelen werden gesteld voor o.a. CO2- en PM-

uitstoot.  Vele van deze beleidsbeslissingen hadden en hebben een invloed op de nieuwe voertuigenvlot 

en de inzet ervan. Toch is er nog een aanzienlijk deel van de oudere vloot die in gebruik blijft.  

 

In de Belgische buurlanden werden vaak milieuzones geïntroduceerd. Een milieuzone is een maatregel 

die zijn oorsprong vindt in het willen verbeteren van o.a. de luchtkwaliteit in de stad door het reduceren 

van de uitstoot van schadelijke stoffen door wegvervoer. In de stad is de mens het meest gevoelig voor 

emissie-intensiteiten. De milieuzones proberen deze intensiteiten dus te beperken. Er is meestal een 

focus op vrachtvervoer, al zijn er voorbeelden waar alle verkeer wordt opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag kent Vlaanderen dergelijke zones vooralsnog niet. De centrale onderzoeksvraag van deze 

beleidsnota is dan ook of Vlaanderen dergelijke milieuzones moet invoeren. Gelijklopend worden de 

logistieke en economische effecten die dergelijke zones met zich meebrengen onderzocht. Het 

onderzoek ging via desk research vooral op zoek naar buitenlandse voorbeelden en ervaringen. Waar 

mogelijk werden kwantificeerbare gegevens mee opgenomen, al hebben veel effecten veeleer een 

kwalitatief karakter.  
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Verschillende hoofdstukken werden geschreven om een dieper inzicht te verkrijgen in het begrip 

milieuzone, hun impact, hun emissie-effecten, handhavingsproblemen, kostprijs en baten. Dit document 

definieert een milieuzone als een afgebakende zone binnen een stad waar beperkingen worden 

omgelegd aan voertuigen op basis van de emissies die deze voertuigen uitstoten. Er is een bijhorende 

differentiatie mogelijk: in de tijd, per voertuigcategorie en eventueel aan de hand van specifieke 

karakteristieken per zone, bijvoorbeeld met afwijkende eisen voor winkelwandelstraten. In het 

buitenland zijn milieuzones al jaren geleden ingevoerd. In dit document werd een uitgebreid overzicht 

gemaakt. Vele landen kiezen er voor om enkel vrachtwagens te beperken, anderen nemen ook 

personenwagens op. Twee landen springen hier in het oog. Nederland heeft een eenvormig kader voor 

verschillende steden, maar besliste voorlopig om enkel vrachtwagens op te nemen. Duitsland 

daarentegen nam alle voertuigen mee op in een nationaal kader maar laat de lokale overheid de 

mogelijkheid om streng te zijn of niet. Een specifieke focus op de resultaten in Berlijn werd behouden. 

Waar mogelijk werden Belgische en Vlaamse cijfers mee opgenomen om de verkregen inzichten te 

vertalen naar de lokale situatie.    

 

Er werd eerst gekeken of er een motivatie kan gevonden worden om enkel vrachtvoertuigen op te 

nemen. Emissies van verschillende voertuigcategoriën, de verdeling  van Euro-normen en 

leeftijdscategorieën over de voertuigenvloot werden uitgediept. Het bleek dat er in Nederland, specifiek 

Amsterdam, werd gekozen voor een milieuzone zonder personenwagens tegen de harde emissiecijfers 

in. De meeste stedelijke emissies zijn te wijten aan personenwagens, en niet aan vrachtwagens. 

Eenzelfde conclusie kan getrokken worden wanneer naar lokale cijfers wordt gekeken. Wat betreft de 

PM10-emissies zijn personenwagens in België met een aandeel van 54.92% in 2009 verantwoordelijk voor 

de grootste uitstoot. De hoofdreden is dat personenwagens een sterke ‘verdieselijking’ kennen, en meer 

voertuigkm rijden. De fijn stof-dagnorm (een Europese norm die een dagoverschrijding van de limiet tot 

35 keer per jaar toelaat) werd in verschillende Vlaamse meetstations in april 2011 al 11 keer 

overschreden. Als gevolg van de dagoverschrijdingen van de PM10-norm in 2010 werd onder andere 

België doorverwezen naar het Europees Hof. Toch is er een aanzienlijke daling van voertuigemissies waar 

te nemen. Nieuwe technologieën en lichtere wagens laten de uitstoot van verschillende stoffen dalen, in 

tegenstelling tot de toegenomen voertuigkm’s. Een opvallend element is dat een aanzienlijk deel van de 

vloot (personenwagens maar zeker ook vrachtwagens) meer dan 11 jaar oud is. Er zijn geen cijfers 

beschikbaar over het aantal kms dat deze afleggen in stedelijk gebied. Maar hierin zou een motivatie 

gevonden kunnen worden om middels een leeftijdsgrens de emissies in steden te doen dalen. Een 



 

 

Steunpunt Goederenstromen 

 
101 

Europese trend wordt ook in Vlaanderen gevolgd: de gemiddelde leeftijd van de voertuigen gaat 

omhoog. Een motivatie om enkel vrachtwagens mee op te nemen in een Vlaamse milieuzone kan niet 

gevonden worden. De achterliggende reden om personenwagens niet mee op te nemen ligt 

vermoedelijk in een sociaaleconomische politiek en/of handhavingsoverwegingen. 

 

De te verwachten gevolgen van een milieuzone in Vlaanderen werden door Yperman et al. (2010) 

onderzocht. Een simulatie werd opgezet voor Antwerpen, Mechelen en Leuven.  Er wordt in de studie 

gekeken naar een zone met enkel vrachtwagens, en één met personen- en vrachtwagens.  In Antwerpen 

wordt er een kleine en een grote zone getest. In Leuven en Mechelen wordt er één enkele zone getest 

binnen de ringweg. Voor Leuven wordt het effect van striktere normen bekeken. Voor Mechelen wordt 

de invloed van een strikter handhavings- en ontheffingsbeleid bekeken. In het basis-milieuzonescenario 

moeten dieselvoertuigen in 2015 voldoen aan tenminste de Euro IV-norm en in 2020 aan tenminste de 

Euro V-norm. In een tweede scenario worden striktere milieunormen toegepast op Leuven: 

dieselvoertuigen moeten hierbij in 2015 voldoen aan Euro V en in 2020 aan Euro VI. Benzinevoertuigen 

(personenwagens) moeten aan lagere Euronormen toegelaten: Euro I in 2015 en Euro II in 2020, of Euro 

II en Euro IV in de scenario’s met striktere normen. De conclusies zijn genuanceerd positief. De 

autonome evolutie van de uitlaatemissies evolueert positief. Een opmerkelijke daling is te verwachten, 

zonder extra beleid. De geciteerde studie concludeerde dat een invoering van de zones voor enkel 

vrachtwagens weinig extra effect heeft t.o.v. dat basisscenario. Er wordt gesproken over een extra daling 

van amper 0.3%. Om een significante daling te bewerkstelligen dienen, volgens deze studie, 

vrachtwagens en personenwagens samen opgenomen te worden in het milieuzonebeleid. Uit het 

onderzoek blijkt dat het instellen van een lage-emissiezone vooral impact kan hebben op de emissie van 

de polluenten NO2 en elementair koolstof (EC). Door de beperkte kilometers die vrachtwagens opnemen 

in de voertuigkm in stedelijk gebied is het effect van een milieuzone met enkel vrachtwagens beperkt. Zo 

is het effect in emissiedaling uiteraard klein.  

 

De resultaten liggen in de verwachting van de auteurs, na het deelonderzoek van de Nederlandse en 

Duitse milieuzones. In Nederland werd er een 2 tot 7% extra daling van PM10-emissies verkregen, en 

bleef de NOX-uitstoot in lijn met de trend. De jaarlijkse evaluatie in 2010 concludeerde dat de effecten 

kleiner zijn dan in de voorafgaande simulatie. Daarenboven geven ook Nieman et al. (2010) mee dat, 

door de autonome evolutie, de druk van de maatregel op de Nederlandse vloot afneemt. Tegen 2015 

wordt 80% van de gehele Nederlandse vloot toegelaten aan de normen die in 2013 worden verstrengd. 
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De tijd en de Euro-normering halen de milieuzone dus onderuit. Ze duwden de vloot in de stad één 

generatie verder dan de autonome trend, maar verliezen afdwingbaarheid. Na de Euro VI-norm zijn geen 

nieuwe emissie-categorieën te verwachten, wat de rechtlijnige overname van het reeds 

geïmplementeerde buitenlands beleid niet makkelijk maakt. In Nederland zijn veel begeleidende 

maatregelen opgenomen in het af te sluiten convenant, zodat er wel een effect blijft resulteren.  Zo werd 

er ten eerste, naar aanleiding van de onderzoeksfase, in detail gekeken naar de bevoorradingsprofielen 

van de verschillende stedelijke zones. Door het in kaart brengen van deze stromen werden andere 

werkmethodes en logistieke innovaties mogelijk. Een tweede werd er in Nederland ook een sterke focus 

gelegd op het schoner maken van het eigen wagenpark.   

 

Ook het Duitse voorbeeld gaf een beter inzicht in de bekomen resultaten. Omdat Duitsland de lokale 

overheden vrijheid laat in het kiezen van de emissie-eisen, weliswaar binnen een gestandaardiseerd 

kader, werd er gefocust op de grootste zone, Berlijn. In Berlijn zijn de emissiedalingen significant. Ten 

opzichte van de natuurlijke trend werd voor PM10 een 21%-daling waargenomen (2008 t.o.v. de trend) 

gemeten, en zelfs 36% daling in 2009 (t.o.v. de trend). Tevens werd de fijnstof-dagnorm 10 tot 15 keer 

minder overschreden. Er werd duidelijk een positief effect ervaren op de emissie-intensiteit. Er werden 

ook begeleidende maatregelen in de industrie, toerisme en huishoudelijke verwarming opgenomen.  

 

De vaststellingen die kunnen gegeven worden rond de implementatie van een milieuzone en de effecten 

op logistieke activiteiten stammen uit de voorafgaande onderzoeken die in het kader van de 

Nederlandse en Londense zone werden uitgevoerd.  Wat voorop moet staan is het doel van de 

milieuzone: emissiedaling, leefbaarheidsverbetering enz. Het doel voor de middelen plaatsen is, een 

aanbeveling die in de aanloop naar de implementatie regelmatig overtreden wordt. De implementatie 

moet dan ook steunen op een simulatieoefening. Het Nederlandse voorbeeld geeft  aan dat de effecten 

op de parameters gedefinieerd in de doelstelling van de milieuzone, en de bijhorende kosten en baten 

diepgaand moeten onderzocht worden. Niet alleen de pure emissieveranderingen, maar ook de socio-

economische, logistieke en beleidsmatige impact dient meegenomen te worden in de beslissing. Zo blijkt 

dat een implementatiefase tijd en een aanzienlijke investering vraagt. De implementatiefase wordt in 

Nederland vooraf gegaan door een onderzoeks- en investeringsfase. Daarna volgt de operationele 

ontplooiing. De eerste twee fases zijn sterk afhankelijk van de grootte van de stad, maar worden door 

Buck Consultants International en Goudappel Coffeng BV (2009) toch respectievelijk op 100.000 EUR en 
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80.000 EUR geschat. Indien in de beslissingsfase voor een automatisch handhavingssysteem wordt 

gekozen zijn de operationele kosten lager, maar liggen de investeringskosten ruim boven de 80.000 EUR.  

 

Ook de logistieke impact is niet te negeren. Doordat er strengere eisen worden gesteld aan stedelijke 

logistiekers dienen deze hun voertuigen vervroegd te vervangen of anders in te zetten. Ten eerste is de 

economische kost immens, en ten tweede is de milieuzone een maatregel die vooral de kleinere minder 

flexibele logistieke ondernemers treft. De kosten die logistieke bedrijven dienden te ondergaan om aan 

de Nederlandse voorschriften in de milieuzones te voldoen lopen volgens de analyse van Buck 

Consultants International en Goudappel Coffeng BV (2009) hoog op. De totale noodzakelijke investering 

door vervoerders en toeleveranciers in de versnelde aanschaf van schonere vrachtwagens (of roetfilters) 

voor de bevoorrading van 8 steden op tot een totaalbedrag van 20 tot 25 miljoen EUR. De tweede 

opmerking, omtrent de impact op vooral de kleinere ondernemers, komt voort uit Brits onderzoek 

(Browne et al., 2003). Enquêtes bij Londense vervoerders wezen uit  dat de sector hoofdzakelijk zou 

investeren in nieuwere voertuigen. Een reorganisatie van de voertuigenvloot is een andere optie (nieuwe 

voertuigen voor de stedelijke bestemmingen, en oudere voertuigen voor de landelijke transporten). Het 

overtreden van de eisen zou amper voorkomen. Er werd ook aangegeven dat er een probleem opsteekt 

aangezien bedrijven met een grotere vloot nadrukkelijk voordeel uit de maatregel halen. Ook in België 

zou dit een probleem kunnen geven, aangezien de meerderheid van de bedrijven deze mogelijkheid niet 

heeft. In België zijn er 3479 transport ondernemingen die maar één vrachtwagen hebben. De 

meerderheid (75% op de 8703 ondernemingen) heeft vijf voertuigen of minder, en staan dus beduidend 

zwakker. (Febetra, 2011) Daarenboven zijn er nog de vele lichte vrachtwagens van de duizenden KMO’s 

die Vlaanderen rijk is. 

 

Tot slot zijn de baten van de milieuzones moeilijk kwantificeerbaar. Door de schonere lucht wordt de 

stad aantrekkelijker voor bedrijven, instellingen en burgers. Daar staat tegenover dat de stad voor sterk 

transportafhankelijke bedrijven minder aantrekkelijk wordt door de gestegen transportkosten. De 

milieuzone heeft een uitstralingseffecten op  logistieke processen. Innovaties worden gestimuleerd. 

Door een betere luchtkwaliteit zullen gezondheidszorgkosten dalen, al is er op dit moment onvoldoende 

onderzoeksmateriaal beschikbaar om hierover kwantitatieve uitspraken te doen. Een concrete baat kan 

gevonden worden in de kostprijs die België en Vlaanderen boven het hoofd hangt indien er een 

Europese veroordeling komt voor de overschrijding van de PM10-normen. Milieuzones zijn een maatregel 

die deze overschrijding en mogelijke veroordeling kunnen vermijden. 
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Een overkoepelende opmerking naar kosten-baten-afweging is dat er voorzichtigheid moet aan de dag 

gelegd worden naar de economische leefbaarheid van de stadscentra. Nederland bv. kent een ander 

ruimtelijk ordeningsbeleid, dat de vlucht van winkels naar de stadsrand beter beperkt dan in Vlaanderen. 

Indien de kostprijs (o.a. logistieke kost) toeneemt zullen ondernemers de stad verlaten, wat dan 

tegengesteld is aan de mogelijke doelstelling: verhogen van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de 

stad.  

 

Aanbevelingen 

 

De  implementatie van milieuzones, naar Nederlands en/of Duits voorbeeld lijkt volgens dit onderzoek 

geen aan te bevelen maatregel. De milieuzones hebben in het verleden verschillende steden en 

gemeenten geholpen om emissiedoelstellingen te halen. De druk op de voertuigenvloot neemt wel af, 

daar Europees beleid er voor heeft gezorgd dat nieuw verkochte vracht- en personenwagens veel 

zuiniger en schoner geworden zijn. Zeker indien milieuzones enkel voor vrachtwagens gelden lijkt er een 

veel grotere kost dan baat aan vast te hangen. De emissiedaling die gerealiseerd kan worden met een 

milieuzone met enkel vrachtwagens is beperkt. De meeste emissies in stedelijke verkeer komen voort uit 

het gebruik van personenwagens en vermoedelijk ook door het busverkeer. Deze cijfers werden niet 

opgenomen in de simulatie, maar zouden het emissieplaatje zelfs verder in deze richting kunnen 

veranderen.  

 

Een milieuzone voor alle vervoer, naar Duits voorbeeld, lijkt al meer effect te hebben op de emissies. 

Toch stelt het onderzoek vast dat de druk van milieuzones op de voertuigenvloot vermindert. De diverse 

maatregelen als Euro-normen maken dat alle voertuigen schoner worden. Zelfs zonder veranderend 

beleid is  er een significante emissiedaling te verwachten. Al lijken niet alle normen gehaald te worden. 

De dagoverschrijdingen van de PM10-norm blijft een aanhoudend probleem.    

 

Tijd voor een milieuzone 2.0?  

 

Zoals in de conclusie aangehaald is een copy-paste van buitenlandse voorbeelden weinig effectief. De 

emissiedalingen zullen beperkt opwegen tegen de aanzienlijke economische kostprijs. Drie 

oplossingsrichtingen worden naar voren geschoven. Ten eerste de invoering van een Vlaamse milieuzone 
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naar buitenlandse voorbeeld, ten tweede de invoering van een nieuw type milieuzone en ten derde het 

differentiëren van de kilometerheffing naar milieuparameters. 

 

1/ Mogelijk is een nieuwe innovatieve aanpak, naar buitenlands voorbeeld, aan te bevelen. Vlaanderen 

als een kleine dichtbevolkte regio zou kunnen aanzien worden als één groot geïntegreerd gebied waar de 

beleidsmaatregel milieuzones een nut heeft. De emissie-eisen, naar buitenlands voorbeeld, kunnen 

gesteld worden aan de Vlaamse grenzen. Het grote verschil is hier dat er geen stedelijk, maar regionaal 

milieuzonebeleid dient gecreerd te worden. Een stapsgewijze verbanning van oudere voertuig 

technologieën op het hele grondgebied zou wel nog in een significante emissiedaling kunnen resulteren, 

in tegenstelling tot de stedelijke milieuzones waar het vrachtverkeer beperkt is. Verder onderzoek naar 

deze oplossingsrichting kan nuttig zijn.  

 

Figuur 27 : Vlaamse milieuzone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron : Eigen samenstelling 

 

2/ Indien toch buitenlandse klassieke voorbeelden gevolgd zouden worden zou Vlaanderen zich kunnen 

richten op een nieuw type milieuzone. Een overname van de eisen gebaseerd op de Euro-normering is 
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eindig, daar Euro V en VI snel een aanzienlijk marktaandeel kunnen veroveren. Vlaanderen en z’n 

Vlaamse steden kunnen zich richten op (milieu-)zones die duurzame logistiek bevoordelen (elektrische 

vrachtwagens, PIEK-vrachtwagens, cargohoppers, fietskoeriers, hoge beladingsgraden, etc.). Een loutere 

focus enkel op de Euronorm,die de markt toch zal behalen door natuurlijke vlotvernieuwing, kan 

vervangen worden door een emissieschema waar, via bijvoorbeeld tijdsdifferentiatie, innovatieve 

logistiek voordeel behaalt. Een stad zou kunnen zeggen dat de klassieke vrachtwagens toegelaten 

worden in de milieuzone op beperkte tijdstippen. Dit wordt werken met venstertijden genoemd. 

Ruimere venstertijden zouden van toepassing kunnen zijn op bijvoorbeeld emissiearme voertuigen 

(elektrisch, hybride, fiets, waterstof etc.).Piek-vrachtwagens bijvoorbeeld, die minder lawaaihinder 

veroorzaken kunnen dan ruime avond- en ochtendvensters krijgen.  

 

3/ Wat wel in rekening moet gebracht worden is dat op korte termijn zowel de personenwagens als de 

vrachtwagens onderhevig zullen zijn aan veranderend beleid. De ecologische karakteristieken van 

personenwagens zullen meespelen in de fiscale berekening van de Belasting op Inverkeersstelling. De 

vrachtwagens zullen op relatief korte termijn onderhevig zijn aan een slimme kilometerheffing die niet 

alleen het gebruik van de weg maar ook andere parameters als tijd van de dag, aantal assen en  

ecologische aspecten in rekening kan brengen. 

 

Indien een effect op emissies van vrachtwagens het doel is kan de redenering van de beleismaatregel 

‘milieuzones’ worden ingekanteld in het beleid rond rekeningrijden. Meer vervuilende vrachtwagens 

kunnen een ander tarief per kilometer aangerekend worden, wat de druk verhoogt om deze te 

vervangen door schonere voertuigen. De differentiatie kan, naar voorbeeld van de Duitse en 

Nederlandse milieuzones, op basis van de Euro-norm gebeuren. Berekeningen in deze zin werden niet in 

de studie opgenomen, maar een grote emissiedaling kan verwacht worden door het aanzienlijk aantal 

vrachtwagenkm op de Vlaamse wegen.  
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