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1 Inleiding
De Vlaamse regering wil in samenwerking met Brussel en Wallonië het Eurovignet voor vrachtvervoer
vervangen door een kilometerheffing voor vrachtvervoer op het Eurovignetwegennetwerk op Belgisch grondgebied voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton12. De bedoeling is om in eerste instantie de zware gebruiker van de Belgische weginfrastructuur te laten betalen voor de schade die wordt aangericht aan deze infrastructuur en dit in functie van het aantal kilometer dat men gebruik maakt van
deze infrastructuur.
Een kilometerheffing laat echter ook toe om, indien men dat wil, in te spelen op een aantal andere
externe effecten die door het vervoer worden veroorzaakt. Door de heffing te differentiëren naar
voertuigtype, plaats en tijdstip, zou het mogelijk moeten zijn om de negatieve effecten op het milieu
te verminderen, congestie te bestrijden en ongevallen te verminderen. Uiteraard is een volledige
aanrekening van deze effecten alleen aangewezen indien zij ook voor andere vervoerswijzen op een
correcte wijze plaats vindt3.
De bekommernis van de Vlaamse regering is in welke mate deze maatregel voor het vrachtvervoer
een invloed zal hebben op de Vlaamse wegvervoersector, de logistieke sector, de havens en de economie. Dit is het onderwerp van dit rapport.

1

http://www.vlaanderen.be: Home > Thema's > Mobiliteit en Openbare werken > Vervoer over de weg > Rekeningrijden:
een kilometerheffing en wegenvignet in Vlaanderen en België, geraadpleegd op 10/02/2011.
2
Op 9 februari 1994 ondertekenden België, Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg
en Nederland een verdrag betreffende de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen, door zware vrachtwagens. Sinds 1 februari 1998 is het Eurovignet ook verplicht in Zweden. Het Eurovignet is een recht dat geheven wordt voor
vrachtwagens met een gewicht van minstens 12 ton die gebruik maken van het hele wegennet (in principe: autosnelwegen
en hiermee gelijkgeschakelde wegen). In 2003 werd het Duitse eurovignet echter afgeschaft en in 2005 vervangen door een
kilometerheffing voor vrachtwagens, de zogenaamde LKW-Maut. Deze beslissing verplicht de Belgische vrachtwagenchauffeurs om een bijkomende tol te betalen bij gebruik van Duitse autosnelwegen. Om deze reden hebben de Belgische
gewestregeringen een teruggavenregeling uitgewerkt. De compensatie bestaat in concreto uit het terugbetalen van een
bedrag dat gelijk is aan één of twee twaalfden van het jaarlijks verschuldigd bedrag naargelang de periodes van gebruik van
het wegennet waarop tolgeld geheven wordt, respectievelijk minstens 30 of 60 dagen bedragen.
De Eurovignetrichtlijn 2006/38/EG ligt momenteel ter herziening voor in het Europees Parlement. Hierbij zou overgestapt
worden van het huidige principe van ‘de gebruiker betaalt’ naar het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Een belangrijke
wijziging is onder meer een meer gedifferentieerde heffingspolitiek waarbij de kosten van milieuschade, verkeersongevallen en congestie van de wegen in rekening kunnen gebracht worden. Het toepassingsgebied wordt vanaf 2012 uitgebreid
tot voertuigen van minstens 3,5 ton totaal gewicht.
3
Behalve over de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens bereikten de Minister-Presidenten van de drie
gewesten, nl. Vlaanderen, Wallonië en Brussel op 15 november 2010 ook eensgezindheid betreffende de invoering van een
wegenvignet voor personenwagens, ook buitenlandse. Dit laatste wordt in dit rapport niet bestudeerd. De invoering van
een wegenvignet maakt voor de Belgen deel uit van de hervormde verkeersbelasting.
http://www.vlaanderen.be: Home > Thema's > Mobiliteit en Openbare werken > Vervoer over de weg > Rekeningrijden:
een kilometerheffing en wegenvignet in Vlaanderen en België, geraadpleegd op 10/02/2011.

6

Onderzoeksvragen

1) Wat is het effect van de invoering van een kilometerheffing in Vlaanderen op de Vlaamse
logistieke sector?
2) Bestaat er een gevaar dat de Vlaamse zeehavens negatieve gevolgen ondervinden van de
invoering van een kilometerheffing door de Vlaamse regering samen met Brussel en Wallonië?
De invoering van een kilometerheffing voor vrachtvervoer op het Belgische Eurovignetwegennet
heeft een aantal gevolgen voor de prijs van het wegvervoer. Een kilometerheffing voor vrachtvervoer
betekent in eerste instantie een kostenverhoging voor het wegvervoer en een vermindering van het
wegvervoer. Figuur 1 geeft het effect weer van de heffing. Zonder heffing zal het evenwicht tot stand
komen bij de prijs P1 waar de vraag gelijk is aan de marginale private kosten MPK4 en de hoeveelheid
wegvervoer is dan gelijk aan Q1. Bij een heffing die zorgt voor een volledige internalisering van de
externe kosten is niet het snijpunt van de marginale private kosten MPK met de vraagfunctie belangrijk, maar wel het snijpunt van de marginale sociale kosten MSK5 met de vraagfunctie6. Dat snijpunt
geeft, vergeleken met de situatie zonder heffing, minder vervoer Q2 aan een hogere prijs P2. De heffing komt overeen met het bedrag h. De afname van de vervoersvraag en de stijging van de prijs hangen af van de prijsgevoeligheid van de vraag. Hoe elastischer de vraag is, m.a.w. hoe gemakkelijker
het is voor de verzender van de goederen om een alternatief te vinden voor het wegvervoer, hoe
sterker de vermindering van het wegvervoer zal zijn.

4

De marginale private kost is de kost van het produceren van een extra eenheid van een goed of dienst, die
gedragen wordt door de aanbieder van dat goed of die dienst (Parkin et al., 2008).
5
De marginale sociale kost is de marginale kost opgelopen door de hele maatschappij, of althans al wie erdoor
getroffen wordt. Het is de som van de marginale private kost en de marginale externe kost. Die marginale externe kost is de kost veroorzaakt aan derden en waarvoor niet wordt betaald. (Parkin et al., 2008).
6
In het geval niet de volledige externe kost wordt doorgerekend, zal de nieuwe kostencurve tussen MSK en
MPK liggen. De scenario’s in deze studie komen niet noodzakelijk overeen met een volledige doorrekening van
de externe kosten.
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Figuur 1: Effect van een kilometerheffing

In eerste instantie zal een kilometerheffing leiden tot een verhoging van de totale vervoerskost (zie
figuur 2). Hoe belangrijk deze stijging is in de totale vervoerskost op een traject zal afhangen van de
afstand, het type vrachtwagen, de beladingsgraad, het tijdstip van de dag, enz. Deze kostenverhoging
zal leiden tot een aantal gedragsreacties van de vraag- en de aanbodzijde in de sector op korte, middellange en lange termijn. Deze gedragsreacties zullen niet enkel een invloed hebben op de activiteiten van de transport- en logistieke sector, maar veroorzaken mogelijk ook overloopeffecten naar de
rest van de economie. De omvang van deze effecten hangt af van een aantal sector specifieke elementen, maar wordt ook sterk bepaald door de bestemming van de netto-opbrengsten van de kilometerheffing.
Daarnaast is ook de situatie in de ons omringende landen belangrijk: de bestaande kilometerheffing
in Duitsland (de LKW-Maut)(zie bijlage 1), de nieuwe Nederlandse regering Rutte die verklaarde geen
voorstander meer te zijn van een kilometerheffing en het invoeren van een kilometerheffing in
Frankrijk (voorzien: 2012) en Denemarken (voorzien: 2013/2014). Het feit dat de drie gewesten een
vorm van kilometerheffing voor vrachtwagens boven 3,5 ton invoeren, zonder dat Nederland en
Luxemburg mee in dit systeem stappen, zou kunnen leiden tot een aantasting van de concurrentiepositie van de Vlaamse economie, van de Vlaamse transportsector en van de Vlaamse zeehavens.
Dit rapport gaat in op de impact die een kilometerheffing heeft op de kosten van de transportsector.
Er worden verschillende scenario’s doorgerekend waarbij een aantal trajecten gekozen zijn die o.a.
variëren naar afstand, oorsprong en bestemming, binnenlands en internationaal vervoer. Daarna
wordt ingegaan op de gedragsreacties en de overloopeffecten naar de rest van de economie. Hierbij
gaat de aandacht vooral naar de competitieve positie van de Vlaamse havens.
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Doorheen het rapport wordt naast eigen berekeningen ook gebruik gemaakt van bestaande studies
over de impact van een kilometerheffing in binnen- en buitenland (zie bijlage 2).
Figuur 2: Impact van een kilometerheffing
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Impact op kosten
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goederen

Netto-opbrengsten
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de infrastructuur om
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realiseren

Gedragsreacties in de
transport- en logistieke
sector

Allocatie nettoopbrengsten
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2 De huidige situatie: Verkeersbelasting en Eurovignet
Op dit ogenblik betaalt de Belgische wegtransportsector al gedeeltelijk voor de externe effecten die
zij veroorzaakt: accijnzen op brandstof, verkeersbelasting en Eurovignet. Bij invoering van de kilometerheffing zal het Eurovignet niet meer moeten betaald worden op het Belgisch wegennet en de verkeersbelasting zou tot het minimum herleid worden. Tabel 1 geeft de kost voor het Eurovignet.
Tabel 1: Tarief Eurovignet voor 1 jaar en vanaf 12t

Vervoerscategorie
3-assen
4-assen

Euro 2-motor
of hoger
€ 750,00
€ 1250,00

Euro 1-motor

Niet-Euro

€ 850,00
€ 1400,00

€ 960,00
€ 1550,00

Bron: Vlaamse Belastingsdienst, 2011

De verkeersbelasting voor vrachtwagens met een maximum toegelaten massa vanaf 3,5 ton wordt
bepaald volgens het aantal assen, de aard van de ophanging en de maximum toegelaten massa
(MTM). De bedragen variëren tussen 65,97 euro (vrachtwagen van 3,5 ton met één of twee assen),
tot 929,17 euro voor vrachtwagens van meer dan 43 ton met 3 + 2 assen (tarieven geldig van
01/07/2010 tot en met 30/06/2011) (Vlaamse Belastingsdienst, 2011).
Een vrachtwagen met Euro 2-motor, 3 assen, een MTM van 12t en luchtvering betaalt per jaar 750
euro voor een Eurovignet en 230,64 euro verkeersbelasting. Volgens de Federale Overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoer (2011) legt een dergelijke vrachtwagen gemiddeld ongeveer 30000 km per jaar
af. Dit betekent dat de verkeersbelasting per afgelegde km gelijk is aan 0,77 eurocent en het Eurovignet per km 2,5 eurocent of een totaal van ongeveer 3,3 eurocent per km.
Een vrachtwagen met Euro 2-motor, 3 assen, een MTM van 24t en luchtvering betaalt per jaar 750
euro voor een Eurovignet en 332,12 euro verkeersbelasting. Volgens de Federale Overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoer (2011) legt een dergelijke vrachtwagen gemiddeld ongeveer 44000 km per jaar
af. Dit betekent dat de verkeersbelasting per afgelegde km gelijk is aan 0,75 eurocent en het Eurovignet per km 1,7 eurocent of een totaal van ongeveer 2,5 eurocent per km.
Een trekker-oplegger met minstens een Euro-2 motor, + 300 kW, 5-assen, een MTM van 44t en
luchtvering betaalt per jaar 1250,00 euro voor een Eurovignet en 628,10 euro verkeersbelasting.
Volgens de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (2011) legt een dergelijke vrachtwagen
gemiddeld ongeveer 105000 km per jaar af. Dit betekent dat de verkeersbelasting per afgelegde km
gelijk is aan 0,6 eurocent en het Eurovignet kost dan per km 1,2 eurocent of een totaal van ongeveer
1,8 eurocent per kilometer.
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3 Impact van een kilometerheffing op de kosten van het wegvervoer
Voor de berekening van de invloed van een kilometerheffing op de kost per voertuigkilometer, worden een aantal scenario’s gebruikt die rekening houden met volgende factoren:
•

vestiging van het vervoerbedrijf: in België of het buitenland
dit is van belang voor de eventuele wijzigingen van de fiscaliteit en fiscale regimes die
men eventueel kan aanwenden om te compenseren voor de kilometerheffing

•

type vervoer: nationaal en/of internationaal vervoer
indien een gedeelte van de rit in het buitenland plaatsvindt, zal er eventueel toch een
Eurovignet moeten worden gekocht (Denemarken, Luxemburg, Nederland, Zweden)

•
•

lengte van de rit
tijdstip van de dag: piek of dal

Voor de vestiging en het type van vervoer zijn 10 combinaties mogelijk waarvan er vier worden opgenomen in scenario’s die worden doorgerekend (combinaties 1, 3, 5 en 8 uit tabel 2).

Tabel 2: Combinaties vestiging bedrijf en type vervoer

Transportbedrijf
geregistreerd in

0orsprong

Bestemming Gedeelte rit op Belgisch
grondgebied

1 België

België

België

Volledig

2 Buitenland

België

België

Volledig (cabotage)

3 België

Buitenland

België

Gedeeltelijk

4 Buitenland

Buitenland

België

Gedeeltelijk

5 België

België

Buitenland

Gedeeltelijk

6 Buitenland
7 België

België
Buitenland

Buitenland
Buitenland

Gedeeltelijk
Gedeeltelijk (doorvoer)

8 Buitenland

Buitenland

Buitenland

Gedeeltelijk (doorvoer)

Buitenland
Buitenland

Buitenland
Buitenland

Niet (cabotage)
Niet

9 België
10 Buitenland

Vertrekkend van deze typologie zijn een aantal routes geselecteerd voor het vrachtvervoer dat binnen de Belgische grenzen blijft en voor het grensoverschrijdend vervoer (zie tabel 3). Hierbij wordt
rekening gehouden met de belangrijkste herkomst-/bestemmingslanden van het internationaal Belgisch goederenvervoer over de weg voor rekening van derden nl. Frankrijk, Duitsland en Nederland.
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Tabel 3: Routes gebruikt in de scenario’s voor de kostenberekeningen
GRENSOVERSCHRIJDEND VERVOER

Van of naar elk van de Vlaamse havens
Antwerpen

Amsterdam, Basel, Goes (Nl.), Hamburg (plus
verder Scandinavië), Lyon (plus zuiden), Rijsel,
Rotterdam, Ruhr (Duisburg), Warschau en Wenen

Gent

Goes (Nl.) en Parijs

Oostende

Rijsel

Zeebrugge

Goes (Nl.), Lyon (plus zuiden), Ruhr (Duisburg)

Transitvervoer
Rotterdam

Lyon (plus zuiden), Rijsel, Basel, Warschau en
Wenen

Duisburg

Londen en Southampton
NATIONAAL VERVOER

Brugge

Luik

Gent

Antwerpen, Bergen, Luik en Zeebrugge

Antwerpen

Bergen, Charleroi, Gent en Zeebrugge

Hasselt

Brussel

3.1 Kostenanalyse op basis van uur- en kilometerkosten: het kader
Transportbedrijven nemen beslissingen op basis van kennis van de kostprijs. Voor praktische toepassingen, zoals de invoering van een kilometerheffing er duidelijk één is, kan een benadering volstaan
waarbij de kosten van een vervoerprestatie ingedeeld worden in tijdskosten en kilometerkosten. De
tijdskosten worden aan de vervoerprestatie toegerekend in verhouding tot de tijdsduur, de kilometerkosten worden toegerekend in verhouding tot de afstand. Deze benadering wordt veelvuldig gebruikt en geaccepteerd7 (Blauwens et al., 2010, p. 99-113)8.

7

Twee voorbeelden illustreren dit. Binnen de opleiding Kostprijsberekeningen van Transport Logistiek Vlaanderen alsook
binnen de cursus kostprijsberekening in het kader van Vakbekwaamheid Goederenvervoer van het Instituut wegTransport
& Logistiek België (ITLB) hanteert men het concept van kilometer- en tijdskosten. Het softwareprogramma van het ITLB is
ook gebouwd op deze benadering.
8
De benadering is heel exact vanuit economische analyse te verantwoorden. Het volstaat dat de vervoersuitgaven een
lineaire functie zijn van de afgelegde kilometers en dat er een limiet is aan het aantal uren dat de voertuigen kunnen presteren. De economische analyse zal dan leiden tot typische oplossingen die aan een vervoeractiviteit een constante marginale kostprijs toeschrijven per kilometer plus een schaduwprijs per uur beslaglegging op een voertuig. Die schaduwprijs is in
de lange periode gelijk aan de kostprijs om het voertuig, met bemanning en dergelijke, gedurende een uur ter beschikking
te hebben (Blauwens et al., 2010, p. 99).
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Tijdskosten zijn gekoppeld aan het verstrijken van de tijd. Het zijn kosten die ook lopen terwijl een
voertuig stilstaat, bij laden of lossen of bij welke vorm van oponthoud dan ook. Ze worden niet beïnvloed door het rijden, maar wel door het aantal te presteren uren. Voorbeelden van tijdskosten zijn
de lonen van de chauffeurs of de jaarlijkse verzekeringspremies van de voertuigen.
Kilometerkosten worden bovenop de tijdkosten veroorzaakt door kilometers af te leggen met voertuigen en personeelsleden die reeds in dienst zijn van het bedrijf. Ze worden aan de afzonderlijke
vervoerprestaties toegerekend op basis van de afstand die afgelegd wordt. Voorbeelden van kilometerkosten zijn het brandstofverbruik, het onderhoud gekoppeld aan de afgelegde afstand en eventuele kilometervergoedingen aan het personeel.
De indeling in tijds- en kilometerkosten spreekt voor zichzelf. Soms treden er bij specifieke toewijzingen interpretatieproblemen op, maar die zijn stuk voor stuk technisch oplosbaar (zie Blauwens et al.,
2010, p. 100).
Voor elk voertuig in de onderneming kunnen de tijdskosten worden uitgedrukt als een bedrag per
uur, de uurcoëfficiënt u. De kilometerkosten kunnen worden uitgedrukt als een bedrag per kilometer, de kilometercoëfficiënt d.
De kostprijs voor een transportprestatie met een bepaald voertuig kan dan worden berekend door
de kilometercoëfficiënt d te vermenigvuldigen met de afstand D die moet worden gereden (uitgedrukt in kilometers) en dat resultaat te sommeren met de vermenigvuldiging tussen de tijdscoëfficient u en de tijd U (uitgedrukt in uren) die het voertuig voor de vervoerprestatie besteedt, laden, lossen en wachten inbegrepen9.
De totale kostprijs van een vervoerprestatie zal dan gelijk zijn aan
TK = u.U + d.D + z

waarin z de overige of specifieke kosten (bv. toltunnel, -brug,...) zijn.
Deze basisformule laat toe om te differentiëren in uurcoëfficiënt en/of kilometercoëfficiënt. Bij een
kilometerheffing die in België in de plaats komt van het Eurovignet en waarbij de verkeersbelasting
tot het Europese minimum wordt herleid, moet de uurcoëfficiënt aangepast en de kilometercoëfficient opgesplitst worden. Deze verfijning resulteert dan in de volgende formule:
TK = u’.U + d1.D1 + d2.D2+ z

Hierin is u’ de uurcoëfficiënt gecorrigeerd voor het wegvallen van het Eurovignet en het terugschroeven van de verkeersbelasting tot op het Europese minimum in België. De kilometerkosten worden
opgesplitst in d1.D1 en d2.D2. Hierbij is D1 de afstand die in het buitenland wordt gereden met d1 als
9

Er bestaan ook toepassingen waar de uurcoëfficiënten uitgesplitst worden naar personeelsuren en voertuiguren, bijvoorbeeld in het geval van een niet-begeleide overtocht met een ferrydienst. We laten dat soort gevallen hier buiten beschouwing. Vanzelfsprekend kan dat ook met de voorgestelde methode worden berekend.
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kilometercoëfficiënt en D2 de afstand die in België wordt gereden met d2 als de kilometercoëfficiënt
inclusief het tarief per kilometer voor de kilometerheffing in België 10.
Als men een voldoende lange periode neemt, kan men voor een transportbedrijf de uurcoëfficiënt u
en de kilometercoëfficiënt d schatten uit de boekhoudgegevens. Voor deze studie werd gebruik gemaakt van gegevens uit een steekproef van bedrijven voor een trekker-oplegger combinatie van 2428t laadvermogen (Blauwens et al., 2010, p. 104-105). Vermits het om gegevens uit 2004 gaat, werden per kostenpost de indexen toegepast voor maart 2011 (vertrekbasis 31 december 2003) (bron:
ITLB). Voor deze basisindexen wordt geen onderscheid gemaakt tussen nationaal en internationaal
vervoer, en ook niet naar het land van oorsprong of bestemming. De indexen zullen verschillen in
functie van het feit of er al dan niet nog een Eurovignet zal moeten worden gekocht en de mate
waarin er begeleidende maatregelen zullen zijn voor de kilometerheffing. Hierbij worden voor België
twee alternatieven beschouwd: het terugbrengen van de verkeersbelasting naar het Europees minimum en het volledig wegvallen ervan11. Voor de kostenplaats interest en afschrijving wordt eenzelfde stijgingspercentage gebruikt bij het vaste als variabele gedeelte. Tabellen 4 en 5 geven de verschillende uur- en afstandcoëfficiënten.
Door de invoering van een kilometerheffing zal de kilometercoëfficiënt verhogen. Vlaanderen kan in
samenspraak met Wallonië en Brussel beslissen om in eerste instantie een kilometerheffing in te
voeren zonder onderscheid te maken naar plaats en tijd. Men zou ook kunnen beslissen om het tarief
van rekeningrijden te differentiëren in functie van dal- en spitsuren. Daarom worden er een aantal
alternatieven doorgerekend:
-

een heffing in lijn met de LKW-Maut:

€ 0,15

-

een piektarief:

€ 0,20

-

een daltarief:

€ 0,10

-

een zeer laag tarief:

€ 0,05

De vervoerprijzen die in de praktijk worden toegepast, kunnen in sommige gevallen lager liggen dan
de kostengegevens uit bovenstaande tabellen. Sommige vervoerbedrijven bezuinigen door chauffeurs te laten werken in een sociaal statuut van zelfstandige, met langere arbeidstijden en lagere
sociale bijdragen. Anderen verzaken aan een stuk ondernemersloon en een rente op het eigen ingebrachte kapitaal. Weer anderen hebben gekozen voor uitvlagging naar goedkopere landen. Stuk voor
stuk kunnen de effecten van het invoeren van een kilometerheffing ook op deze situaties worden
doorgerekend.
Er wordt bij de berekeningen uitgegaan van een trekker-oplegger combinatie van 24-28 ton laadvermogen. Het kan leerrijk zijn om die oefening ook te maken voor voertuigen van een verschillend
laadvermogen. Dat betekent echter dat ook voor andere categorieën dit soort benodigde gegevens
moet worden verzameld.
10

Gezien de focus van de studie ligt op de impact van een kilometerheffing in Vlaanderen, wordt een kilometerheffing die
eventueel in andere landen betaald moet worden (bv. Duitsland, Tsjechië,...) in de variabele z gevoegd.
11
Volgens het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie valt de huidige verkeersbelasting voor vrachtwagens ongeveer
samen met de minimum verkeersbelasting (http://www.lne.be/themas/milieu-en-mobiliteit/milieuvriendelijkevoertuigen/premies-belastingen-en-subsidies/verkeersbelasting/jaarlijkse-verkeersbelasting/jaarlijkse-verkeersbelasting).
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Tabel 4: Uurkosten voor een trekker-oplegger combinatie van 24-28t (prijzen van 2004 en van 1
maart 2011)

IV

V

Euro per
uur, 2004

Index
2011

Euro per
uur, 2011

Euro per
uur, 2011

Euro per
uur, 2011

Euro per
uur, 2011

Euro per
uur, 2011

1. Interest en afschrijving
(vast gedeelte)

3,34

121,95

4,07

4,07

4,07

4,07

4,07

2. Verzekering

1,79

102,66

1,84

1,84

1,84

1,84

1,84

3. Lonen chauffeurs (inclusief
alle lasten en premies)

16,37

122,27

20,02

20,02

20,02

20,02

20,02

0,67

147,80

0,99

0,30

0,99

0,69

2,01

116,59

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

29,26

28,57

28,27

29,26

28,96

met Eurovignet en
verkeersbelasting

met Eurovignet
met begeleidende
maatregel

III

met Eurovignet met
minimum verkeersbelasting

II

zonder Eurovignet en
met begeleidende
maatregel

I

zonder Eurovignet,
met minimum
verkeersbelasting

Alternatieven

Kostenplaats

4. Verkeersbelasting, Eurovignet, bijdragen,
retributies
5. Overige kosten (administratie enz.)

TOTAAL: uurcoëfficiënt u

24,18
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Tabel 5: Kilometerkosten voor een trekker-oplegger combinatie van 24-28t (prijzen van 2004 en
van 1 maart 2011)
Euro per km,
2004

Index

Euro per km,
2011

1. Interest en afschrijving (variabel gedeelte)

0,04

121,95

0,05

2. Brandstof

0,22

179,68

0,40

Kostenplaats

3. Banden

0,01

134,27

0,01

4. Onderhoud, herstelling

0,03

133,63

0,04

TOTAAL (kilometercoëfficiënt d)

0,30

0,50

12

Voor de berekening wordt uitgegaan van het feit dat een trekker-oplegger combinatie van 24-28t laadvermogen 1250,00
euro betaalt voor een Eurovignet en 628,00 euro aan verkeersbelasting. Het Eurovignet is dus ongeveer twee derde van de
kostenplaats 4. Er wordt verder verondersteld dat de huidige verkeersbelasting gelijk is aan de minimum verkeersbelasting
(zie voetnoot 11).
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3.2 Kostenanalyse op basis van uur- en kilometerkosten: de resultaten
Bij de interpretatie van de resultaten moet rekening worden gehouden met het feit dat het goederenvervoer over de weg dat door een kilometerheffing wordt beïnvloed, heterogeen is. Elke vervoerbeweging is verschillend, omwille van de verschillende variabelen die invloed uitoefenen: de afstand,
de grootte van het voertuig, de waarde van de goederen, enz. Uitgangspunt zijn de voertuigen en de
gereden voertuigkilometers, zonder in te gaan op de waarde van de goederen. De berekeningen zijn
opgesplitst in functie van de trajecten en de vestigingsplaats van het transportbedrijf omdat dit een
invloed heeft op de uurcoëfficiënt. Een Belgisch bedrijf zal in België een kilometerheffing moeten
betalen, maar heeft voor ritten in België geen Eurovignet meer nodig. Bovendien zal het van begeleidende maatregelen genieten. Voor ritten naar, van of door Denemarken, Luxemburg, Nederland en
Zweden zal nog steeds een Eurovignet moeten worden gekocht. Het is niet ondenkbaar dat er binnen
een vervoerbedrijf herschikkingen optreden waarbij men vrachtwagens inzet die enkel in België rijden en op internationale routes waar geen Eurovignet moet worden betaald en andere die rijden op
routes waar nog wel een Eurovignet vereist is.
Om de afstand uitgedrukt in kilometers D en het aantal uren dat over de afstand wordt gereden (inclusief verplichte rusttijden) U per corridor correct en uniform te kunnen bepalen, werd de TLN planner (versie 2010) gebruikt. Deze standaard routeplanner wordt erkend door sectororganisaties
Transport en Logistiek Nederland, de Vereniging van Zeecontainervervoerders, FENEX, KNV alsook de
Belgische vervoersorganisaties Transport en Logistiek Vlaanderen, Febetra, en UPTR. Daarnaast kunnen ook de tolkosten binnen Europa berekend worden gebaseerd op officiële toltabellen.

3.2.1 Vervoer op Belgisch grondgebied door een Belgisch vervoerbedrijf
Een Belgisch vervoerbedrijf dat op het Belgisch hoofdwegennet transport verzorgt, zal een kilometerheffing moeten betalen maar zal voor die ritten geen Eurovignet meer nodig hebben. Daarnaast
worden twee scenario’s beschouwd: een waarbij de verkeersbelasting terugvalt naar het Europees
minimum13 en een waarbij de verkeersbelasting volledig gecompenseerd wordt. Indien het bedrijf
bovendien geen trajecten rijdt waarbij nog een Eurovignet moet betaald worden, komt dit overeen
met alternatieven II en III uit tabel 4. Heeft het bedrijf ook vrachtwagens die rijden op trajecten in
landen met een Eurovignet, dan zijn alternatieven IV en V uit tabel 4 van toepassing. Deze scenario’s
worden telkens vergeleken met de huidige situatie (een verkeersbelasting en een Eurovignet) weergegeven door alternatief I uit tabel 4.
Tabellen 6 en 7 geven aan met welk percentage de transportkosten wijzigen op een aantal Belgische
trajecten voor verschillende tarieven en verschillende alternatieven. In tabel 6 wordt verondersteld
dat er geen Eurovignet meer gekocht wordt, in tabel 7 wordt er nog wel een Eurovignet gekocht.

13

Vermits de huidige verkeersbelasting in heel wat gevallen bijna niet afwijkt van het Europese minimum, kan men bij het
terugbrengen van die belasting naar dat minimum moeilijk van een compensatie spreken.
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Tabel 6: Procentuele toename van de kosten voor een aantal trajecten op Belgisch grondgebied uitgevoerd door een Belgisch bedrijf dat geen vrachtwagens inzet op trajecten naar, van
of door landen waar nog een Eurovignet vereist is.
zonder Eurovignet,
met minimum verkeersbelasting
uurcoëfficiënt: 28,57
Kilometerheffing

zonder Eurovignet en met begeleidende
maatregel uurcoëfficiënt: 28,27

€ 0,20

€ 0,15

€ 0,10

€ 0,05

€ 0,20

€ 0,15

€ 0,10

€ 0,05

Antwerpen - Bergen

20,76%

15,30%

9,84%

4,39%

20,29%

14,84%

9,38%

3,92%

Antwerpen - Charleroi

20,70%

15,26%

9,81%

4,37%

20,23%

14,79%

9,34%

3,90%

Antwerpen - Luik

21,29%

15,71%

10,12%

4,54%

20,84%

15,25%

9,67%

4,09%

Brugge - Luik

21,72%

16,03%

10,35%

4,67%

21,28%

15,59%

9,91%

4,22%

Gent - Antwerpen

21,10%

15,56%

10,02%

4,49%

20,64%

15,10%

9,57%

4,03%

Gent - Bergen (E40/E19)

21,37%

15,77%

10,17%

4,56%

20,92%

15,32%

9,72%

4,11%

Gent - Luik

21,52%

15,88%

10,25%

4,61%

21,08%

15,44%

9,80%

4,16%

Gent - Zeebrugge

18,18%

13,33%

8,48%

3,63%

17,65%

12,80%

7,95%

3,11%

Hasselt - Brussel

20,45%

15,07%

9,68%

4,30%

19,98%

14,59%

9,21%

3,82%

Zeebrugge - Antwerpen

17,12%

12,58%

8,04%

3,51%

16,67%

12,13%

7,60%

3,06%

Zeebrugge - Bergen

20,82%

15,35%

9,88%

4,40%

20,35%

14,88%

9,41%

3,94%

Zeebrugge - Luik

20,82%

15,35%

9,88%

4,41%

20,36%

14,89%

9,41%

3,94%

Tabel 7: Procentuele toename van de kosten voor een aantal trajecten op Belgisch grondgebied uitgevoerd door een Belgisch bedrijf dat ook vrachtwagens inzet op trajecten naar, van of
door landen waar nog een Eurovignet vereist is.

Kilometerheffing

met Eurovignet,
met minimum verkeersbelasting
uurcoëfficiënt: 29,26
€ 0,20
€ 0,15
€ 0,10 € 0,05

met Eurovignet en met begeleidende
maatregel uurcoëfficiënt: 28,96
€ 0,20
€ 0,15
€ 0,10 € 0,05

Antwerpen – Bergen

21,83%

16,37%

10,92%

5,46%

21,36%

15,91%

10,45%

4,99%

Antwerpen – Charleroi

21,77%

16,33%

10,89%

5,44%

21,31%

15,86%

10,42%

4,98%

Antwerpen – Luik

22,33%

16,75%

11,17%

5,58%

21,88%

16,30%

10,71%

5,13%

Brugge – Luik

22,74%

17,05%

11,37%

5,68%

22,29%

16,61%

10,93%

5,24%

Gent – Antwerpen

22,15%

16,61%

11,08%

5,54%

21,69%

16,16%

10,62%

5,08%

Gent – Bergen (E40/E19)

22,41%

16,80%

11,20%

5,60%

21,96%

16,35%

10,75%

5,15%

Gent – Luik

22,55%

16,91%

11,28%

5,64%

22,10%

16,47%

10,83%

5,19%

Gent – Zeebrugge

19,39%

14,55%

9,70%

4,85%

18,87%

14,02%

9,17%

4,32%

Hasselt – Brussel

21,54%

16,15%

10,77%

5,38%

21,07%

15,68%

10,30%

4,91%

Zeebrugge – Antwerpen

18,15%

13,61%

9,07%

4,54%

17,70%

13,16%

8,63%

4,09%

Zeebrugge – Bergen

21,89%

16,41%

10,94%

5,47%

21,42%

15,95%

10,48%

5,01%

Zeebrugge – Luik

21,89%

16,42%

10,95%

5,47%

21,43%

15,95%

10,48%

5,01%
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3.2.2

Internationaal vervoer

Voor het internationaal vervoer is het belangrijk om na te gaan wat de vereisten zijn in het buitenland. In Denemarken, Luxemburg, Nederland en Zweden is een Eurovignet vereist. Voor andere landen is dat niet het geval, maar zijn er andere kosten zoals bijvoorbeeld de LKW-Maut in Duitsland.
Het is niet mogelijk om hier voor alle denkbare trajecten van, naar en door België te berekenen wat
de invloed is van het invoeren van een kilometerheffing op de transportkosten op het specifieke traject. Er zijn, ter illustratie, een aantal havengebonden trajecten geselecteerd.
Voor de trajecten vanuit België naar het Zuiden moet enkel een Eurovignet gekocht worden indien zij
via Luxemburg gaan. Uiteraard is het mogelijk dat bedrijven een vrachtwagen zowel inzetten op trajecten waar geen als op trajecten waar wel een Eurovignet vereist is. Op het gedeelte op het Belgisch
Eurovignetwegennetwerk moet een kilometerheffing worden betaald.
De alternatieven en hun bijhorende uurcoëfficiënt zijn:
•
•
•
•

Belgische vrachtwagen zonder Eurovignet met minimum verkeersbelasting:
Belgische vrachtwagen zonder Eurovignet met begeleidende maatregelen:
Belgische vrachtwagen met Eurovignet met minimum verkeersbelasting:
Belgische vrachtwagen met Eurovignet met begeleidende maatregelen:

u = 28,57
u = 28,27
u = 29,26
u = 28,96

Daarnaast is het niet ondenkbaar dat een aantal van de trajecten door buitenlandse bedrijven gedaan wordt. Zij zullen in België de kilometerheffing moeten betalen en genieten niet van de begeleidende maatregelen die Belgische vervoerbedrijven wel krijgen. Er wordt een alternatief beschouwd
voor een Nederlands vervoerbedrijf met eenzelfde kostenstructuur als een Belgisch en dat voor al
haar vrachtwagens een Eurovignet heeft. De uurcoëfficiënt voor dergelijk bedrijf is 29,26.
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Tabel 8: Procentuele verandering van de kosten voor een aantal trajecten van en naar het Zuiden
Vrachtwagen met Eurovignet
Belg. transportbedrijf
Nederlands transportbedrijf of
begeleidende maatregel
Belg. transportbedrijf - min. verkeersbelasting
Kilometerheffing

€ 0,20

€ 0,15

€ 0,10

€ 0,05

€ 0,20

€ 0,15

€ 0,10

€ 0,05

Antwerpen-Lyon

3,66%

2,59%

1,53%

0,47%

4,25%

3,19%

2,12%

1,06%

Antwerpen-Rijsel

18,33%

13,64%

8,94%

4,24%

18,79%

14,10%

9,40%

4,70%

4,00%

2,90%

1,80%

0,70%

4,40%

3,30%

2,20%

1,10%

17,39%
0,63%

13,04%
0,33%

8,70%
0,03%

4,35%
-0,27%

17,31%
1,20%

12,98%
0,90%

8,66%
0,60%

4,33%
0,30%

Gent-Parijs
Oostende-Rijsel
Zeebrugge-Lyon

Vrachtwagen zonder Eurovignet
Belg. transportbedrijf
Belg. transportbedrijf
begeleidende maatregel
minimum verkeersbelasting
Kilometerheffing

€ 0.20

€ 0.15

€ 0.10

€ 0.05

€ 0.20

€ 0.15

€ 0.10

€ 0.05

Antwerpen-Lyon

2,29%

1,23%

0,17%

-0,89%

2,89%

1,82%

0,76%

-0,30%

Antwerpen-Rijsel

17,28%

12,58%

7,88%

3,18%

17,74%

13,04%

8,34%

3,64%

3,08%

1,98%

0,88%

-0,22%

3,48%

2,38%

1,28%

0,18%

Oostende-Rijsel

17,58%

13,19%

8,79%

4,40%

17,50%

13,12%

8,75%

4,37%

Zeebrugge-Lyon

-0,08%

-0,38%

-0,68%

-0,98%

0,50%

0,20%

-0,11%

-0,41%

Gent-Parijs

De resultaten van de berekeningen staan in tabel 8. Het is duidelijk dat er voor Belgische bedrijven
die hun vrachtwagens naast trajecten naar het Zuiden, ook inzetten op trajecten waar een eurovignet vereist is, geen competitief voordeel is wanneer in België de verkeersbelasting op het Europees
minimum wordt gezet. Indien er in België begeleidende maatregelen komen, is er wel een competitief voordeel, maar dit is zeer gering. Opvallend is dat wanneer vervoerbedrijven een aantal van hun
vrachtwagens enkel inzetten op routes naar het Zuiden, zodat geen Eurovignet moet worden gekocht, de trajecten vanuit Zeebrugge naar Lyon zelfs goedkoper worden.
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Tabel 9: Procentuele verandering van de kosten voor een aantal internationale trajecten met
oorsprong of bestemming in België

Vrachtwagen met Eurovignet
Belg. transportbedrijf
begeleidende maatregel

Kilometerheffing

€ 0.20

€ 0.15

€ 0.10

Nederlands transportbedrijf of
Belg. transportbedrijf - min. verkeersbelasting
€ 0.05
€ 0.20
€ 0.15
€ 0.10
€ 0.05

Antwerpen - Goes (Nl.)

8,74%

6,44%

4,13%

1,83%

9,22%

6,91%

4,61%

2,30%

Antwerpen-Amsterdam

5,61%

4,09%

2,57%

1,06%

6,08%

4,56%

3,04%

1,52%

Antwerpen-Basel

7,48%

5,50%

3,52%

1,54%

7,92%

5,94%

3,96%

1,98%

Antwerpen-Duisburg

7,10%

5,22%

3,33%

1,45%

7,53%

5,64%

3,76%

1,88%

Antwerpen-Hamburg

1,72%

1,19%

0,66%

0,13%

2,13%

1,59%

1,06%

0,53%

Antwerpen-Rotterdam

8,37%

6,16%

3,94%

1,73%

8,86%

6,65%

4,43%

2,22%

Antwerpen-Warschau

0,19%

0,01%

-0,17%

-0,36%

0,73%

0,55%

0,36%

0,18%

Antwerpen-Wenen

0,84%

0,50%

0,16%

-0,18%

1,36%

1,02%

0,68%

0,34%

2,65%

1,89%

1,13%

0,37%

3,04%

2,28%

1,52%

0,76%

2,14%

1,48%

0,83%

0,18%

2,61%

1,96%

1,31%

0,65%

11,96%

8,86%

5,76%

2,66%

12,40%

9,30%

6,20%

3,10%

Gent - Goes (Nl)
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Zeebrugge - Goes (Nl.)
Zeebrugge-Duisburg

Tabel 10: Procentuele verandering van de kosten voor een aantal internationale trajecten doorheen België
Vrachtwagen met Eurovignet
Nederlands transportbedrijf (*) of
Belg. transportbedrijf
Belg. transportbedrijf - min.
begeleidende maatregel
verkeersbelasting
Kilometerheffing
€ 0,20
€ 0,15
€ 0,10
€ 0,05
€ 0,20
€ 0,15
€ 0,10
€ 0,05
Rotterdam-Lyon
4,06%
2,90%
1,74%
0,58%
4,64%
3,48%
2,32%
1,16%
Rotterdam-Rijsel
13,84% 10,26%
6,69%
3,11% 14,31% 10,73%
7,15%
3,58%
Rotterdam-Parijs
6,10%
4,46%
2,82%
1,19%
6,55%
4,91%
3,27%
1,64%
Rotterdam-Wenen
2,05%
1,39%
0,73%
0,06%
2,66%
1,99%
1,33%
0,66%
Rotterdam-Basel
4,86%
3,49%
2,11%
0,74%
5,49%
4,12%
2,75%
1,37%
Duisburg-Southampton
2,97%
2,09%
1,22%
0,34%
3,50%
2,63%
1,75%
0,88%
Duisburg-Londen
5,09%
3,73%
2,37%
1,01%
5,43%
4,07%
2,72%
1,36%
(*) Of een transportbedrijf uit een ander land maar met gelijkaardige kostenstructuur
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Voor het traject richting Goes vanuit Zeebrugge en/of Gent is de wijziging in de transportkost minder uitgesproken ten gevolge van de specifieke kost nl. de Westerscheldetunnelweg (20,59 EUR).
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Voor de trajecten vanuit België naar Polen, en vice versa werd de oefening herhaald voor respectievelijk een Belgische en Poolse chauffeur. De uurcoëffficiënt met een Poolse chauffeur is 19,26 EUR
per uur, wegens lagere chauffeurskosten. We nemen aan dat hier een loon betaald wordt dat slechts
de helft bedraagt van een Belgische (of West-Europese) chauffeur. Het gevolg hiervan is dat zonder
kilometerheffing het traject Antwerpen – Warschau 1383,48 euro kost wanneer het uitgevoerd
wordt door een Poolse chauffeur en 1686,64 euro wanneer het wordt uitgevoerd door een Belgische
chauffeur. Tabel 11 geeft weer met welk percentage de kosten zullen wijzigen wanneer een kilometerheffing wordt ingevoerd. Ook al is het relatief effect duidelijk groter voor de Poolse chauffeur, in
absolute termen zal hij het traject nog steeds een stuk goedkoper kunnen afleggen dan een Belgische
chauffeur.

Tabel 11: Procentuele verandering van de kosten - Poolse chauffeur
Vrachtwagen met Eurovignet
Buitenlands traject
Poolse chauffeur
Antwerpen -Warschau Belgische chauffeur met min. verkeersbelasting
Belgische chauffeur met begeleidende maatregel

€ 0.20
0,89%
0,19%
0,19%

€ 0.15
0,67%
0,01%
0,01%

€ 0.10
0,44%
-0,17%
-0,17%

€ 0.05
0,22%
-0,36%
-0,36%
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4 Belangrijkste conclusies over de invloed van een kilometerheffing
op de transportkosten
De berekeningen van de invloed van een kilometerheffing op de transportkosten op verschillende
trajecten onder verschillende scenario’ s leiden tot volgende conclusies:
1. De invoering van een kilometerheffing in Vlaanderen en België, zowel aan het huidige in Duitsland geldende LKW-Maut eenheidstarief van 0,15 euro als aan congestiegebonden tarieven (0,20
en 0,10 euro) per voertuigkilometer, betekent dat de totale kost van een vervoerprestatie met
een Belgisch (deel-)traject hoger wordt indien er geen begeleidende maatregelen zijn. De impact
van het terugbrengen van de verkeersbelasting naar het Europese minimum is te verwaarlozen
omdat de huidige verkeersbelasting reeds heel dicht bij dat minimum zit. Voor vrachtwagens
waarvoor geen Eurovignet moet worden aangekocht is er een bijkomend, zij het gering kostenvoordeel. Het effect van de kilometerheffing verschilt naargelang het type internationaal of nationaal vervoer betreft. Bij het invoeren van een tarief van bijvoorbeeld 0,05 euro is het effect
vanzelfsprekend heel wat kleiner.
2. De absolute toename van de totale vervoerkost is functie van de op Belgisch grondgebied afgelegde kilometers. De relatieve toename is functie van het aandeel van het aantal kilometers op
Belgisch grondgebied in het totaal aantal afgelegde kilometers. Voor internationale trajecten
geldt dat hoe langer het traject, hoe beperkter het effect van een kilometerheffing zal zijn op de
kosten. In die zin mag worden gesteld dat voor wat betreft belangrijke internationale goederenstromen van en naar de Vlaamse havens, over lange afstand, het effect van de invoering van een
kilometerheffing relatief beperkt zal zijn. Maar dat effect kan wel erg verschillend zijn, al naargelang het traject. Voor vrachtwagens zonder Eurovignet en met de minimum verkeersbelasting
leidt een tarief voor kilometerheffing van 0,15 euro op het traject Antwerpen - Lyon tot een kostenstijging van 1,82 %, voor Zeebrugge - Lyon is dat amper 0,20 %. Maar voor het traject Antwerpen - Rijsel geeft eenzelfde kilometerheffing een kostenstijging van 13,04 %.
3. Het effect van een kilometerheffing is groter voor zuiver binnenlands goederenvervoer, voor
zover afgelegd op het hoofdwegennet. De kosten van een kilometerheffing gelden immers voor
alle afgelegde kilometers en kunnen niet worden uitgesmeerd over een aantal in het buitenland
afgelegde kilometers. Op een as Zeebrugge - Luik of een as Antwerpen - Luik leidt de invoering
van een kilometerheffing van 0,15 euro tot kostenverhogingen van ongeveer 15%. Op diezelfde
assen leidt een tarief van 0,05 euro per kilometer tot een kostenverhoging van ongeveer 4,5%.
Dat zijn belangrijke kostenverhogingen.

4. Zuiver transitvervoer op Belgisch grondgebied wordt ook duurder. Hier geldt dat het uiteindelijk
effect functie is van zowel de in België afgelegde kilometers waarvoor moet worden betaald, en
het totale traject van de vervoerprestatie. Dat betekent dat het effect van een kilometerheffing
verwatert op langere trajecten, i.e. trajecten met veel kilometers buiten België. Op de assen Rotterdam – Rijsel en Rotterdam – Parijs leidt een kilometerheffing van 0,15 euro in België tot een
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verhoging van de kosten op het ganse traject met ongeveer 10% voor Rotterdam – Rijsel en 5%
voor Rotterdam – Parijs (zie tabel 10).

5. Wat het effect op het internationale hinterlandvervoer van de zeehavens betreft, is het beeld
genuanceerd. Voor internationale routes over zeer lange afstand, is het effect relatief klein. De
bijkomende kosten van een kilometerheffing in België worden immers uitgesmeerd over de vele
in het buitenland gereden kilometers. Voor havengebonden trafieken naar bestemmingen net
over de grens is dat effect vanzelfsprekend veel groter. Voor zuiver Belgische trajecten, gereden
op het hoofdwegennet, is er wel een belangrijke kostenverhoging. Die hogere kosten door een
kilometerheffing worden gedeeltelijk gecompenseerd door het wegvallen van de kostprijs van
het Eurovignet. Tenslotte wordt de concurrentiepositie van buitenlandse zeehavens negatief beinvloed door het duurder worden van het transitvervoer. Zo zal bij een kilometerheffing van 0,15
euro het traject Rotterdam – Lyon 3,5% duurder worden, het traject Antwerpen – Lyon 3,2%
terwijl de kost op het traject Zeebrugge – Lyon met slechts 0,90% toeneemt (zie tabel 8 en 10).
Enige nuancering is hier op zijn plaats, gegeven de in het Nederlandse regeerakkoord aangekondigde accijnsverhoging op diesel.

6. De bedoeling van het invoeren van een kilometerheffing is om een deel van de vaste kosten te
variabiliseren en op die manier de gebruiker te confronteren met de werkelijke kosten die hij of
zij veroorzaakt. Het wegvallen van het Eurovignet en het terugbrengen van de verkeersbelasting
naar het Europees minimum zal slechts een zeer beperkte invloed hebben op de extra kosten die
ontstaan door de kilometerheffing. Zelfs een volledige terugdringen van de verkeersbelasting zal,
op enkele uitzonderingen na, niet volstaan om de meerkost van de heffing te neutraliseren.
7. Concurrentie tussen wegvervoerbedrijven is relatief, ook in dit geval. Belgische wegvervoerbedrijven krijgen begeleidende maatregelen. Buitenlandse wegvervoerbedrijven krijgen die niet.
In die zin versterkt de invoering van een kilometerheffing in ons land, niet gevolgd door de invoering in landen zoals Nederland, de concurrentiepositie van Belgische wegvervoerbedrijven. Maar
het verschil is minimaal omdat de verkeersbelasting nu al op het niveau van het Europees minimum is. Bij terugdringenvan de verkeersbelasting is het effect nog steeds vrij beperkt.

8. Er werd niet expliciet rekening gehouden met de waarde van de vervoerde goederen. Het
spreekt voor zich dat men voor het vervoer van goederen met een hogere waarde een hogere
betalingsbereidheid heeft. Dat betekent dat een kostenverhoging door de invoering van een kilometerheffing makkelijker te dragen is door de eigenaar van relatief duurdere producten. Diezelfde eigenaar van relatief duurdere producten zal ook meer belang hechten aan eventuele
tijdswinsten omwille van een daling van de congestie. De waarde van tijd stijgt immers met het
duurder worden van goederen. Door het feit dat de invoering van een kilometerheffing in eerste
instantie enkel voor goederenvervoer gebeurt, riskeert men dat de door de daling van het aantal
voertuigkilometers vrijgekomen ruimte op het wegennet vrij snel wordt opgevuld door bijkomend personenvervoer. Op dat ogenblik is er geen sprake van tijdswinsten voor het goederenvervoer.
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5 Reacties van/op de transport- en logistieke sector
De wijzigingen van de kosten van het wegvervoer als gevolg van een kilometerheffing zijn niet zonder
gevolgen voor de transport- en logistieke sector. De omvang van de gevolgen hangt onder andere af
van de mate waarin verzenders van goederen reageren op de prijswijzigingen van het wegvervoer.
Vaak wordt verondersteld dat het wegvervoer relatief ongevoelig is voor prijswijzigingen. Een recente studie van de Jong et al. (2010) toont echter aan dat hier enige nuancering nodig is. De prijselasticiteiten hangen niet enkel af van het type prijswijziging, maar ook van de manier waarop de vervoersactiviteit wordt gemeten. De studie vertrekt van een overzicht van onderzoek over prijselasticiteiten om zo te komen tot één enkele set van waarden die gelden voor de Europese context (zie tabel 12). Die set moet intern consistent zijn en te beschouwen als “our best-guess long distance road
price elasticity values over all commodities” (de Jong et al., 2010, p. 226)15. Volgens deze studie zullen
voor het wegvervoer de voertuigkilometers met 0,9% afnemen indien de prijs per voertuigkilometer
met 1% toeneemt. Dat betekent dat wegvervoer relatief elastisch is, i.e. de vraag reageert in belangrijke mate op prijswijzigingen.

Tabel 12: Prijselasticiteiten van het goederenvervoer over de weg

Prijswijziging

Impact op
Brandstofverbruik

Brandstofprijs
Prijs voertuigkilometer
Prijs tonkilometer

-0,3

Voertuigkilometers Tonkilometers
-0,2

-0,1

-0,9

-0,6
-1,0

Bron: de Jong et al., 2010, p. 226

Wanneer men dit toepast op de resultaten van deel 3, dan zal voor de belangrijkste Belgische trajecten de invoering van een kilometerheffing een duidelijke impact hebben op het aantal voertuigkilometers. Een heffing van 0,15 euro per km zal dan resulteren in een terugval van het aantal voertuigkilometers met ongeveer 15%.
Op de internationale trafieken ligt het iets ingewikkelder omdat de invloed van de kilometerheffing
in België op de kost van een voertuig op een internationaal traject sterk fluctueert met de totale afstand van het traject en de landen waardoor het traject loopt. Zo zal bijvoorbeeld voor het traject
15

Daarbij werden volgende assumpties weerhouden: 25% van de totale voertuigkilometerkost wordt bepaald door brandstofkosten; ongeveer 33% van de wijzigingen in brandstofprijzen kunnen worden geïnternaliseerd door verhoging van de
brandstofefficiëntie; ongeveer 45% van de wijzigingen in voertuigkilometerprijzen kunnen worden geïnternaliseerd door
een verbetering van de transportefficiëntie.
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Antwerpen-Lyon een heffing van 0,15 euro resulteren in een terugval van het aantal voertuigkilometers met ongeveer 2%.
De wijzigingen van het aantal voertuigkilometer als gevolg van een kilometerheffing zijn het gevolg
van drie effecten die elk grosso modo voor een derde meespelen:
-

vermindering in transportvraag (-0,3)
verschuivingen naar andere vervoerswijzen zoals spoor en binnenvaart (-0,3)
verhoging van de beladingsgraad (-0,3).

Dit onderscheid is belangrijk. Na de invoering van de LKW-Maut in Oostenrijk (2004) en Duitsland
(2005) bleek dat de wijzigingen in de transportvraag belangrijker waren dan de verschuivingen naar
andere vervoerswijzen (de Jong et al., 2010, p. 227).
De invoering van een kilometerheffing zal ongetwijfeld leiden tot gedragsreacties bij de wegvervoerbedrijven zoals het proberen doorrekenen van de heffing aan de klanten en het zoeken van mogelijkheden om de kostenverhoging te compenseren door verbeteringen van de productiviteit in het
bedrijf. Tabel 13 geeft een overzicht van de reacties op korte, middellange en lange termijn (Rijkswaterstaat, 2003, p. 13 e.v.).
Tabel 13: Gedragsreacties

Korte termijn
- doorrekenen kosten kilometerheffing aan klanten
- vermijden Belgisch grondge16
bied
- verschuiving naar onderliggend
17
wegennet
- besparen op andere variabele
kosten (b.v. onderhoud)
- uitstellen van investeringen
- deel vervoerpakket afstoten of
outsourcen
- (tijdelijk) accepteren kostenverhogingen en interen op de
eigen winstmarges
- minder lege ritten en hogere
beladingsgraad

Middellange termijn
- productiviteitsverbetering
- structurele vermindering kostenstijging per kilometer (b.v.
vlootaanpassing door aanschaffen van zuiniger voertui18
gen)
- zoeken naar extra efficiëntieverbeteringen (b.v. via strategische samenwerkingsverbanden, fusies en/of overnames)
- deel van het vervoerpakket
afstoten naar andere vervoerders
- inzetten van voertuigen van
minder dan 3,5 ton

Lange termijn
- verschuiving van wegvervoer
naar andere modi
- reductie van transportintensieve goederen
- reorganisatie van distributienetwerken en opslagplaatsen;
toename zendinggrootte;
streven naar schaalvoordelen;
afname vervoerafstand tussen productiepunt en afzetgebied

Bron: samengesteld op basis van Rijkswaterstaat (2003).

16

Bij omrij-gedrag veroorzaakt de chauffeur toenemende kosten zoals loon- en brandstofkosten. Deze liggen in de praktijk
vaak hoger dan de kilometerheffing.
17
Het duurder worden van zuiver binnenlandse trajecten kan een pervers effect veroorzaken, met name het afleiden van
wegvervoer van het hoofdwegennet waarop een kilometerheffing wordt ingevoerd, naar het daaronder liggend net waar
geen een kilometerheffing geldt. Dat moet duidelijk van bij aanvang zorgvuldig worden opgevolgd. Indien dat het geval is,
kunnen/moeten maatregelen worden genomen.
18
Indien de kilometerheffing conform de Duitse LKW-Maut gekoppeld wordt aan de euronormering van de motor, kunnen
de vervoerders op termijn investeren in ander, milieuvriendelijker materiaal (EURO 5 en hoger).
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De wegvervoersector realiseert relatief kleine winstmarges19. De kans is dus groot dat op korte termijn de sector de kosten van een kilometerheffing integraal probeert door te rekenen aan de klanten. De verwachting is dat dit gebeurt via een nieuwe, bijkomende kostenpost op een transparante
factuur. Uiteindelijk is dit een systeem dat ook van toepassing is in andere sectoren, bijvoorbeeld de
brandstoftoeslagen in de luchtvaartsector. Anderzijds maakt de sterke concurrentie in het wegvervoer een integrale doorrekening niet evident. Dit zal ondermeer afhangen van de onderhandelingspositie van het individuele transportbedrijf.
Op middellange termijn zal de kostenverhoging leiden tot het systematisch zoeken naar logistieke
verbeteringen, zowel binnen als buiten het wegvervoerbedrijf. Daarbij komt dat op middellange termijn een verregaande sanering ook overnames zal meebrengen, wat leidt tot een gemiddelde
schaalvergroting per bedrijf. Op zich kan dat aanleiding geven tot efficiëntieverbeteringen, vergelijkbaar met wat de afgelopen jaren is gebeurd in de sector van de containerrederijen.
Op langere termijn leidt de kostenverhoging als gevolg van de invoering van een kilometerheffing
waarschijnlijk tot een tragere groei van het totale vervoer. Indien er al verschuivingen zouden zijn
naar andere vervoerswijzen, gebeurt dat ook enkel op langere termijn omdat er ondermeer bijkomende rechtstreekse aansluitingen op het spoor- en binnenvaartnetwerk nodig zijn. Deze verschuivingen zullen enkel optreden bij een beperkt gedeelte van de huidige goederenstromen, vooral bij
laagwaardige goederen die de kostenverhoging als gevolg van de kilometerheffing moeilijker kunnen
dragen20. Een groot gedeelte van die stromen, in hoofdzaak bulkvervoer, maken nu trouwens reeds
gebruik van andere modi dan het wegvervoer.

19

Zie ondermeer Indicatorenboek Duurzaam Goederenvervoer Vlaanderen 2009 van het Steunpunt Goederenstromen.
Een kilometerheffing heeft voor goederen met een relatief lage waarde per gewichtseenheid (b.v. zand, grint,…) meer
invloed dan bij hoogwaardige goederen. Bij hoogwaardige goederen weegt een verhoging van de vervoerkosten door invoering van een kilometerheffing minder door in de totale kostprijs.
20
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6 Impact op de economie
Een kilometerheffing voor vrachtwagens op het Belgisch hoofdwegennetwerk genereert een aantal
directe effecten die vooral op de korte termijn merkbaar zullen zijn. Deze effecten kunnen leiden tot
een aantal bijkomende, indirecte impacts die een dynamisch proces in gang zetten waarvan de resultaten slechts op langere termijn zichtbaar en meetbaar zullen zijn. Het geheel aan impacts hangt
enerzijds af van de omvang van de kilometerheffing en anderzijds van de wijze waarop de nettoopbrengst van deze heffing door de overheid terug besteed wordt.
De dynamische interacties tussen de transport sector, de logistieke sector en de rest van de economie kan op verschillende wijzen behandeld worden. Op dit ogenblik gebeurt dit vooral door o.a. gesofisticeerde input-output-modellen, system dynamics, en berekenbare algemeen evenwichtmodellen (CGE). Met deze modellen kan het totale effect op de economie van een overheidstussenkomst
berekend of gesimuleerd worden. Een goed overzicht van modellen die de effecten van een kilometerheffing op transport- en andere sectoren kunnen berekenen, wordt gegeven door Kveiborg
(2005). Deze modellen bevatten meestal modules waarin de wisselwerking tussen specifieke sectoren en onderdelen van de economie worden weergegeven en waarvoor zeer gedetailleerde databestanden vereist zijn. Tabel 14 geeft een overzicht van een aantal resultaten in binnen- en buitenland
(zie ook bijlage 2). De resultaten voor de economische effecten in België zijn, net zoals voor de meeste landen, vrij algemeen.
Op dit ogenblik is er geen instrumentarium om voor Vlaanderen alle gedetailleerde impacts van een
kilometerheffing op de verschillende economische sectoren door te rekenen. Het is wel mogelijk om
een aantal mogelijke evoluties aan te geven voor de havens.
In navolging van de Jong et al. (2010) werd in deel 4 aangenomen dat de gemiddelde voertuigkilometer prijselasticiteit gelijk is aan -0,9. Men kan deze elasticiteit toepassen op vervoerstromen op internationale assen die belangrijk zijn voor de Vlaamse havens. Op het traject tussen Antwerpen en Lyon
bijvoorbeeld resulteert de invoering op Belgisch grondgebied van een uniforme kilometerheffing van
€ 0,15 per kilometer in een kostenverhoging van het wegvervoer op dit traject met 1,82% voor een
Belgische vrachtwagen zonder Eurovignet en met minimum verkeersbelasting. Bij een volledige doorrekening van de kostenverhoging in de vervoerprijs, en vertrekkend van de elasticiteit gerapporteerd
in tabel 12 van -0,9, kan de overeenkomstige daling in voertuigkilometer dan worden berekend als
(1,82 x 0,9) = 1,64%. Voor het traject tussen Zeebrugge en Lyon worden op Belgisch grondgebied
minder kilometers gereden. Dat resulteert in een kostprijsverhoging van 0,2% en onder de eerder
beschreven voorwaarden een verwachte vraagdaling van 0,18%. Indien het tarief van een kilometerheffing lager is dan € 0,15 per kilometer, zal de verwachte daling van de vraag vanzelfsprekend een
stuk lager liggen21.

21

Als gevolg van de reductie in afgelegde voertuigkilometer zal er vanzelfsprekend ook een overeenkomstige daling zijn in
het brandstofverbruik en de emissies.
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Tabel 14: Landenoverzicht, maatregelen en effecten op kosten en economie

Land

Maatregel

België

Invoering kilometerheffing
(voorzien in 2013)

Effecten op kosten, volume en economie
-

-

Duitsland

Invoering Maut (2005)

-

-

-

Denemarken

Zwitserland

-

Vooralsnog niets ingevoerd; 2 heffingsscenario’s
geanalyseerd (Kveiborg,
2005)

-

Heffing op vrachtvervoer

-

Oostenrijk

Infrastructuurheffing
op
hoofdwegennet
(gemiddeld tarief van € 0,22 per
km

-

met permanente en gedifferentieerde wegentaks
daalt het producentensurplus t.o.v. referentiescenario (Gusbin et al., 2009)
Bij herbesteding stijgt het BNP en daalt de werkloosheidsgraad; in het geval er wordt bespaard,
daalt het BNP en stijgt de werkloosheidsgraad
(De Ceuster, et al., 2009)
globale kostenstijging wegvervoer van 5,6%; afzwakking tot 4,2% door organisatorische aanpassingen, meer gebruik van secundaire wegen,
compensatie (Kveiborg, 2005)
Belangrijke kostenstijgingen havengebonden verkeer (Streimelweger, 2003)
Driekwart van de verladers merkt geen verandering in gedrag m.b.t. transportkeuze (enquête);
wel meer bundeling van stromen
Prijsstijging voor de hele Duitse economie tussen
0,11% (Kveiborg, 2005) en 0,15% (Gustafsson
et.al., 2006)
Geen vraagsubstitutie
Geproduceerde hoeveelheid blijft gelijk
in functie van het scenario stijging transportkosten van 6% tot 14%
in perifere regio’s is het inkomenseffect negatief
bescheiden exportprijsstijging
geen verschuiving in modale keuze (Gustaffson et
al., 2006)
Wegvervoer compenseert heffing volledig met
hogere efficiëntie door hoger toegelaten gewicht
kostendoorrekening aan klanten, of kostenverhoging opgenomen door leveranciers
toename bedrijfskosten tussen 0% en 5%
gemiddelde stijging productprijs bedraagt 2,8 à
2,9%

Bron: samengesteld op basis van bijlage 2

We kunnen eenzelfde berekening maken voor transiterend vervoer. We berekenden reeds eerder
dat een gemiddeld traject tussen Rotterdam en Lyon bij een tarief van € 0,15 per kilometer een kostenverhogend effect heeft van 3 %. Vertrekkend van dezelfde prijselasticiteit van -0,9 komen we zo
tot een daling van het aantal afgelegde voertuigkilometers met -2,7%. Maar op een traject tussen
Rotterdam en Rijsel is die kostenverhoging veel hoger. Rekenend met hetzelfde tarief van € 0,15 per
kilometer geeft dat een kostprijsverhoging van 11%, en een verwachte vraagdaling van 9,9%. Cruciale
verklarende variabele is de verhouding tussen het aantal in België gereden kilometers en het totaal
aantal kilometers op de betreffende route. Op lange trajecten is de daling in voertuigkilometer relatief laag, een gevolg van het feit dat de in België ingevoerde kilometerheffing slechts effect heeft op
een beperkt gedeelte van het totale traject.
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Het procentueel effect van een vervoeropdracht uitgevoerd in België zal een stuk groter zijn. Dat is
een gevolg van het feit dat de bijkomende kost van een kilometerheffing impact heeft op de totale
afstand van de vervoeropdracht. Nemen we het voorbeeld van een traject tussen de haven van Zeebrugge en het staalbekken van Luik door een Belgische vrachtwagen zonder Eurovignet en met minimum verkeersbelasting. Het kostenverhogend effect door het invoeren van een kilometerheffing
aan een tarief van € 0,15 per kilometer kan worden geschat op 15,35%. Toepassing van dezelfde
prijselasticiteit van -0,9 geeft daar vanzelfsprekend wel een belangrijk effect op de vervoersvraag.
Deze daling in aantal voertuigkilometer betekent niet dat het aantal ton dat vervoerd wordt naar de
havens even sterk afneemt. Eén derde van de daling van de voertuigkilometers is te wijten aan de
afname van de vraag en dus een afname van de trafiek naar de havens. Een ander derde is te wijten
aan een verschuiving naar andere vervoerswijzen, maar dit belet niet dat die nog steeds naar de havens gaan. Het laatste derde is te wijten aan efficiëntere operaties en verbeteringen in de logistieke
en distributieketen waardoor dezelfde tonnages in minder voertuigbewegingen resulteren (de Jong
et al., 2010).
Bovendien wordt de relatieve concurrentiële positie van de Vlaamse havens ook beïnvloed door
maatregelen die de overheden van onze buurlanden nemen. Zo kan, gegeven de accijnsverhoging op
diesel die in het Nederlandse regeerakkoord werd aangekondigd, het vervoer door vrachtwagens van
en naar de haven van Rotterdam, die in Nederland brandstof tanken en de eventueel hogere accijnzen gaan betalen, ook duurder worden. Men mag er wel van uitgaan dat ook hier gaat gezocht worden naar mogelijkheden om dit af te wenden, bijvoorbeeld via het tanken in buurlanden met goedkopere brandstof(accijns).
Het is uiteraard van cruciaal belang om rekening te houden met hoe de overheid de opbrengst van
de kilometerheffing zal besteden. Als men de belastingopbrengst uit de baten elimineert, als men
dus aanneemt dat de belastingopbrengst in rook opgaat, kan zelfs een eventuele kostenbatenanalyse van heffingen niet meer positief zijn.
De besteding van de belastingopbrengst is ook bijzonder belangrijk voor het effect op de havens.
Kilometerheffingen leveren een belangrijke som op aan belastingontvangsten, onder meer betaald
door buitenlandse vrachtwagens op transito door België. Als men al die gelden zou besteden aan
kostenverlagingen in de Belgische havens, is zonder meer duidelijk dat die fors aan concurrentiekracht winnen. Als men daarentegen de gelden zou besteden aan kostenverlagingen voor het spoorvervoer tussen België en buitenlandse havens, leiden de Belgische havens fors verlies. Ook dat is
evident. Men moet dus iets zeggen over de besteding van de belastingopbrengst.
In dit rapport is aangenomen dat een eerste deel van de belastingopbrengst gebruikt wordt om de
vaste kosten voor de Belgische vrachtwagens te verminderen. De Belgische vrachtwagens genieten
begeleidende maatregelen, ondermeer via het wegvallen van het Eurovignet. Die verlaging werd
verrekend in een nieuwe, lagere uurcoëfficiënt voor vrachtwagens van Belgische wegvervoerbedrijven22. Na die begeleidende maatregelen blijft nog een groot bedrag aan ontvangsten over, in hoofdzaak de kilometerheffingen die door buitenlandse vrachtwagens in België betaald worden. Voor dat
22

Voor vrachtwagens die ingezet worden in landen waar het Eurovignet van toepassing blijft, moet vanzelfsprekend een
Eurovignet worden aangeschaft. Daarvoor blijft de oorspronkelijke uurcoëfficiënt gelden.
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resterende bedrag veronderstellen wij een besteding die geen enkel voor- of nadeel heeft voor de
Belgische havens.
De veronderstelling dat de besteding zonder effect is, wordt vaak impliciet of zelfs onbewust gemaakt in macro-economische analyses die het globale effect van een kilometerheffing op de economische welvaart proberen te becijferen. In die macro-economische analyses is de veronderstelling
uiterst onrealistisch. In een analyse van het effect op de havens is de veronderstelling wat beter aanvaardbaar. Het is inderdaad denkbaar dat de belastingopbrengst zou besteed worden aan bijvoorbeeld culturele manifestaties of gezondheidszorg of andere aanwendingen die globaal economisch
wel nuttig zijn, maar die geen stimulans voor de havens bevatten. Toch is het ook voor havens een
zeer pessimistische veronderstelling. Het volstaat bijvoorbeeld al dat een deel van de opbrengst zou
gebruikt worden om loonlasten te verminderen in het land. Dat stimuleert reeds het bedrijfsleven en
de havens.
Door, na de begeleidende maatregelen voor de Belgische vrachtwagens, toch geen enkel positief
effect van de belastingopbrengst mee te nemen, heeft men eigenlijk een worst case scenario.
Vlaanderen en België zijn niet de eersten om een vorm van een kilometerheffing in te voeren. Andere landen hebben ons dat voorgedaan. Vermits het om een relatief recente invoering gaat, zijn de
lange termijn effecten nog niet met zekerheid vast te stellen.
De invoering van een kilometerheffing gebeurt of gebeurde niet op een uniforme manier. Elk land
voert duidelijk een eigen beleid, met eigen doelstellingen en een eigen concrete invulling. Maar uit
bovenstaand overzicht (cfr. tabel 14) blijkt wel dat er een aantal gemeenschappelijke vaststellingen
kunnen worden gemaakt.
Het effect van het invoeren van een kilometerheffing is al bij al relatief beperkt, zowel gemeten op
de verhoging van de transportkosten als op de economie (o.a. op het vlak van productprijsverhoging). De wegvervoersector probeert hetzij de heffing te compenseren door een hogere efficiëntie,
hetzij de heffing door te rekenen aan klanten of af te wentelen op de leverancier.
Deze analyse moet worden herbekeken op het ogenblik dat ook andere landen (ondermeer Nederland, Frankrijk, Italië) overgaan tot het invoeren van een kilometerheffing. Op dat ogenblik zal de
totale kostprijs van internationaal vervoer in belangrijke mate wijzigen, met effect op de vervoersvraag.
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7 Conclusie
In Vlaanderen wordt samen met Brussel en Wallonië een kilometerheffing voor vrachtwagens op het
Eurovignetwegennetwerk ingevoerd. Voertuigen vanaf 3,5 ton worden belast per kilometer. Voor het
zware vrachtwagenverkeer verdwijnt het Eurovignet. De vraag stelt zich wat de impact van deze beslissing zal zijn op de concurrentiepositie van de Vlaamse havens en de Vlaamse logistieke sector.
Dit rapport geeft een antwoord op een aantal door de Vlaamse regering voorgelegde vragen:
1) Wat is het effect van de invoering van een kilometerheffing in Vlaanderen op de Vlaamse logistieke sector?
2) Bestaat er een gevaar dat de Vlaamse zeehavens negatieve gevolgen ondervinden van de invoering van een kilometerheffing door de Vlaamse regering samen met Brussel en Wallonië?

WAT IS HET EFFECT VAN DE INVOERING VAN EEN KILOMETERHEFFING IN VLAANDEREN OP DE VLAAMSE TRANSPORTEN LOGISTIEKE SECTOR?
Door de invoering van een kilometerheffing in België ter vervanging van het Eurovignet stijgen de
kosten van het wegvervoer op enkele kleine uitzonderingen na. Het totale goederenvervoer gemeten in tonkilometer zal daardoor echter, ceteris paribus, niet sterk afnemen, maar er zal wel een daling zijn van het aantal voertuigkilometer. Dit is te wijten aan de combinatie van drie effecten die
ongeveer even zwaar doorwegen: efficiëntieverbeteringen binnen het wegvervoer die ondermeer
leiden tot een hogere beladingsgraad van de ingezette voertuigen, de keuze van andere vervoerswijzen zoals spoor en binnenvaart al dan niet in combinatie met wegvervoer, en een vermindering van
de vraag naar goederenvervoer. De inkomsten van de heffing kunnen worden ingezet voor de verbetering van de infrastructuur en andere maatregelen die de positie van de Vlaamse wegvervoersector
kunnen versterken.
De mogelijke gevolgen voor de individuele Vlaamse wegvervoerbedrijven hangen in sterke mate af
van de marktpositie van de bedrijven. Deze positie is niet zozeer functie van de grootte van het bedrijf, maar wel van de relatie met de klanten. Het is perfect mogelijk dat zelfs een klein bedrijf een
zodanige lange termijn-relatie heeft met zijn klanten dat objectieve kostenverhogingen geheel of
gedeeltelijk kunnen worden doorgerekend. Bij doorrekening van de kilometerheffing in de prijzen
naar de klanten toe, resulteert dit in een afname van de voertuigkilometers. Bij niet-doorrekening
verslechtert initieel het resultaat van het transportbedrijf. Een bedrijf kan daar op reageren door de
productiviteit en efficiëntie te verhogen om een daling van de winstmarges te voorkomen. Indien dit
niet onmiddellijk lukt, kan de toekomstige economische groei en de daarvan afgeleide bijkomende
vraag naar wegvervoer deze daling van de winstmarges ombuigen. Het is hierbij van cruciaal belang
dat dergelijk vervoersbedrijf over voldoende slagkracht beschikt om de tijdelijke terugval van de
winstmarge te overleven. De bijkomende kans op faillissement dient daarbij sterk gerelativeerd,
want het effect van andere economische trends zowel een stijging brandstofprijs of een economische
crisis,… is hier véél groter en structureler (zie ook Bijlage 3). Verder moet men zich wel bewust zijn
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van het dynamisch karakter van de economie en van het afgeleid karakter van de vraag naar vervoer.
Toekomstige economische groei vertaalt zich ook in bijkomende vraag naar wegvervoer.
De kilometerheffing op het Belgische hoofdwegennet vervangt het Eurovignet voor het Belgische
Eurovignetwegennetwerk. Mogelijk komen er voor Vlaanderen en België maatregelen die specifiek
op de wegvervoersector gericht zijn, zoals het terugbrengen van de verkeersbelasting naar het Europees minimum en/of door de overheid gefinancierde opleidingsprogramma’s specifiek voor de
transportsector. Buitenlandse vrachtwagens behouden de eigen, aan de nationaliteit gebonden fiscaliteit, en betalen daarnaast voor ritten in België een kilometerheffing. Zij kunnen dus niet genieten
van de specifieke Vlaamse en Belgische begeleidende maatregelen.
Voor ritten van en naar Nederland, Denemarken, Zweden en Luxemburg blijft het Eurovignet behouden. Vlaamse bedrijven zullen voor ritten in die landen een Eurovignet moeten blijven aanschaffen.
Bedrijven met meerdere vrachtwagens kunnen daar op inspelen, onder meer door niet voor alle
vrachtwagens een Eurovignet aan te schaffen, maar dat enkel te doen voor een beperkt aantal
vrachtwagens dat wordt ingezet voor ritten naar Nederland, Denemarken, Zweden en Luxemburg.
Bovendien kan men voor specifieke ritten de landen met Eurovignet vermijden. Zo kan men bijvoorbeeld richting Keulen Nederland ontwijken door via Wallonië naar Duitsland te rijden, indien dit uiteraard voordeliger blijkt te zijn. De Vlaamse vervoersbedrijven kunnen ook blijven genieten van de
eventuele specifieke maatregelen van de Vlaamse en Belgische overheid.
Voor het transitvervoer door België is de situatie ook duidelijk. Buitenlandse vrachtwagens betalen
bovenop hun eigen nationale fiscaliteit voor het vervoer in België een kilometerheffing in functie van
de afstand afgelegd op Belgisch grondgebied. Dat komt bovenop hun huidige kostprijs en maakt dat
vervoer dus duurder. Ook hier geldt dat Vlaamse en Belgische wegvervoerbedrijven kunnen genieten
van de specifieke maatregelen en zo een kostenvoordeel kunnen verwerven. Dat is een belangrijke
ontwikkeling in de concurrentiestrijd van de Vlaamse en Belgische wegvervoersector met wegvervoerbedrijven uit andere landen.
Het effect op de verschuiving tussen de verschillende vervoerswijzen is onduidelijk. Sommige studies
gaan ervan uit dat de invoering van een kilometerheffing in België geen verschuiving veroorzaakt
(Van Houwe, 2011). Daarvoor zijn ofwel de afstanden te kort in het geval dat het zuiver Belgisch vervoer betreft, of is het gedeelte vervoer op Belgisch grondgebied relatief beperkt in vergelijking met
de volledige afstand tussen oorsprong en bestemming. Anderzijds gaat de Jong et al. (2010) ervan uit
dat ongeveer één derde van de prijselasticiteit op voertuigkilometers samenhangt met een verschuiving naar andere vervoerswijzen.
BESTAAT ER EEN GEVAAR DAT DE VLAAMSE ZEEHAVENS NEGATIEVE GEVOLGEN ONDERVINDEN VAN DE INVOERING VAN
EEN KILOMETERHEFFING DOOR DE VLAAMSE REGERING?
Bovenstaande redenering geldt ook voor het vervoer van en naar de Vlaamse zeehavens. Het is
noodzakelijk een onderscheid te maken naar de nationaliteit van de wegvervoerbedrijven die voor
het vervoer instaan. Vlaamse en bij uitbreiding Belgische wegvervoerbedrijven versterken ook hier
hun concurrentiepositie ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Het havengebonden wegvervoer door Belgische wegvervoerbedrijven hoeft dus niet noodzakelijk veel duurder te worden en tast
niet noemenswaardig de concurrentiepositie van de Vlaamse zeehavens aan.
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Dat geldt natuurlijk niet voor het havengebonden vervoer dat wordt uitgevoerd door buitenlandse
wegvervoerbedrijven. Dat vervoer wordt duurder, in casu met de heffing die moet betaald worden
op Belgisch grondgebied. Het komt er dus op aan te berekenen wat de concrete impact is van een
kilometerheffing op de totale kostprijs van de uit te voeren vervoeropdracht (cf. de resultaten die
eerder in deze studie werden voorgesteld).
Even belangrijk is na te gaan in welke mate die hogere kost zal of kan worden doorgerekend in de
prijzen. Wie betaalt uiteindelijk de kilometerheffing? Kan het wegvervoerbedrijf dat bedrag volledig
doorrekenen aan de finale klant, i.e. de eigenaar van de goederen? Of kan dat bedrag niet of slechts
gedeeltelijk worden doorgerekend? Welke elasticiteit geldt bij volledige doorrekening?
Voor een aantal belangrijke internationale en nationale routes voor de Vlaamse zeehavens werd
berekend welke impact de invoering van een kilometerheffing gemiddeld heeft op de totale kostprijs.
Tegelijkertijd werd ook berekend wat het effect is van de kilometerheffing in België op routes van en
naar Rotterdam.
Voor een belangrijke route zoals die tussen Antwerpen en Lyon komt de invoering van een kilometerheffing van € 0,15 gemiddeld uit op een verhoging van de kostprijs met 1,82%. Dat is de kostprijsverhoging die geldt indien het vervoer wordt uitgevoerd door Belgische vrachtwagens, zonder Eurovignet en met minimum verkeersbelasting. Voor een Nederlands wegvervoerbedrijf is er op diezelfde
route een kostprijsverhoging van 3,19%. Voor een lager tarief aan kilometerheffing zijn die kostprijsverhogingen vanzelfsprekend lager.
Op zich lijkt een verhoging van die orde van grootte niet onbelangrijk. Maar die verhoging geldt natuurlijk uitsluitend voor het gedeelte wegvervoer van een goederenstroom die met grote waarschijnlijkheid ook een belangrijk maritiem luik heeft. Op het ogenblik dat men de kostprijs berekent voor
de totaalafstand tussen oorsprong en bestemming, dus inclusief het maritieme gedeelte, zal de kostprijsverhoging veroorzaakt door een kilometerheffing op Vlaams en Belgisch grondgebied verder
verwateren. En uiteindelijk is het die totale kost die voor de verlader van belang is in de keuze van
het logistieke kanaal.
Transitvervoer van en naar Rotterdam, i.e. vervoer dat Vlaanderen of België doorkruist richting het
Zuiden (Frankrijk, Spanje, …) of richting het Verenigd Koninkrijk, wordt duurder, meer bepaald met
de heffing die betaald moet worden op Belgisch grondgebied. In die zin wordt de concurrentiële positie van Rotterdam negatief beïnvloed, niet enkel ten overstaan van de Vlaamse havens, maar ook
ten opzichte van Franse, Britse en mogelijk ook Middellandse Zeehavens.
Men mag dus redelijkerwijze aannemen dat het concurrentievermogen van de Vlaamse havens goed
in stand blijft na het invoeren van een kilometerheffing, ondanks het feit dat het vervoer, op enkele
uitzonderingen na, duurder wordt. Voor het vervoer uitgevoerd door Belgische vrachtwagens is de
eventuele kostprijsverhoging onder bepaalde omstandigheden beperkter dan voor vervoer uitgevoerd door buitenlandse vrachtwagens. Het effect van de heffing op de kost van internationaal vervoer verwatert naarmate de afstand van het uit te voeren traject groter wordt en het aandeel op
Belgische wegen vermindert. Het effect van een kilometerheffing verwatert nog meer op het ogenblik dat het om maritiem vervoer gaat, met een belangrijk maritiem gedeelte dat wordt uitgevoerd
door rederijen.
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AANDACHTSPUNTEN
De effecten van de in te voeren kilometerheffing op de concurrentiekracht van de Vlaamse zeehavens en de Vlaamse logistieke sector zijn duidelijk. De Vlaamse zeehavens ondervinden weinig of
geen invloed op de concurrentiepositie, ondermeer ook omwille van het feit dat transitstromen via
wegvervoer van en naar Rotterdam duurder worden. De Vlaamse logistieke sector wordt op korte
termijn weliswaar geconfronteerd met een kostenverhoging en een daling van het aantal voertuigkilometers. Dat leidt echter ook tot efficiëntieverhogingen binnen de sector van het wegvervoer. Bovendien krijgt de Vlaamse overheid nieuwe inkomsten uit het gebruik door buitenlandse vrachtwagens van de Vlaamse infrastructuur. Het aanwenden van die inkomsten voor onderhoud en verbetering van de infrastructuur komt in eerste instantie ten goede aan de Vlaamse logistieke sector.
Bovenstaande analyse geldt onder de voorwaarde dat bij de invoering van een kilometerheffing voor
het Vlaamse en bij uitbreiding Belgische niveau, het Eurovignet wordt afgeschaft en de verkeersbelasting op het Europees minimumniveau wordt gebracht. Op dat ogenblik geldt dat voor de gemiddelde Vlaamse en Belgische vrachtwagen de gemiddelde kostprijs stijgt, maar minder dan die van de
buitenlandse concurrenten die in of door België rijden.
De beslissing om de invoering van een kilometerheffing te beperken tot het autowegennet heeft ook
neveneffecten. Kleine wegvervoerbedrijven, of bedrijven met eigen vervoer, die geen of minimaal
gebruik maken van het autowegennet, zien hun kostprijs niet toenemen. Zij betalen in de toekomst
geen Eurovignet en geen verkeersbelasting, en ze worden niet of minimaal geconfronteerd met een
kilometerheffing.
Interessant is ook na te gaan of en in welke mate er route-effecten kunnen optreden, i.e. in welke
mate wegvervoerbedrijven een kilometerheffing gaan proberen te ontwijken door autowegen te
vermijden en op het onderliggend netwerk te gaan rijden23. De invoering van een kilometerheffing
zoals het nu wordt voorzien, kan worden beschouwd als een eerste stap naar een volledige internalisering van de externe kosten. Het gaat hier specifiek om een betaling voor de schade die wordt veroorzaakt aan de wegeninfrastructuur, gedeeltelijk bijgestuurd voor de milieucomponent. Op termijn
kan het systeem verder worden aangepast, onder meer in functie van de congestiegevoeligheid.

23

Lessen uit het buitenland, meer bepaald Duitsland en Tsjechië, leren ons dat enkele jaren na invoering van een kilometer
gebonden heffing het wegennetwerk waarop het van toepassing is, uitgebreid wordt, omdat er wel degelijk op bepaalde
plaatsen uitgeweken werd naar het secondaire wegennet (zie bijlage 2).
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Bijlage 1: Overzicht tarieven andere landen
Eurovignet
9/02/1994 België, Denemarken, de Bondsrepubliek, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland
1/02/1998 + Zweden
1/01/2005 - Duitsland

Voertuigtype
Wegennetwerk
Tarief

motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen (trekker + oplegger / vrachtwagen +
aanhangwagen), waarvan het maximaal toegelaten massa (MTM) tenminste 12 ton
in principe: autosnelwegen en hiermee gelijkgeschakelde wegen

tot en met 3 assen
Euro 0 €
Euro 1 €
Euro 2,3 of hoger €

Tolheffing
Voertuigtype
Wegennetwerk

Tarief

1/1/2005 - 30/9/2006

1/10/2006 - ...

1/01/2009

1/01/2011

Wegennetwerk
Tarief

vanaf 4 assen
960,00 €
1.550,00
850,00 €
1.400,00
750,00 €
1.250,00

Tolheffing
Duitsland
kilometergebonden heffing (LKW-Maut)
voertuigen met maximaal toegelaten massa (MTM) hoger dan 12 ton
Duitse autosnelwegen
uitgebreider netwerk: Duitse autosnelwegen en enkele nationale wegen
De hoogte van de tolheffing is afhankelijk van het aantal gereden kilometers op de
tolplichtige trajecten, het aantal assen en de euro-norm van het voertuig of van de
voertuigencombinatie
www.tollcollect.de
totaal aantal assen
tot en met 3 (*) 4 en meer
categorie A
Euro 4 + 5
0,09
0,1
categorie B
Euro 2 + 3
0,11
0,12
categorie C
Euro 0+1
0,13
0,14
totaal aantal assen
tot en met 3 (*) 4 en meer
categorie A
Euro 5 + hoger
0,09
0,1
categorie B
Euro 3+4
0,11
0,12
categorie C
Euro 0+1+2
0,13
0,14
Category A
-3 assen
0,141
+4 assen
0,155
Category B
-3 assen
0,169
+4 assen
0,183
Category C
-3 assen
0,190
+4 assen
0,204
Category D
-3 assen
0,274
+4 assen
0,288
Category A
-3 assen
0,141
(Euro 5 + EVV)
+4 assen
0,155
Category B
-3 assen
0,169
(Euro 4 of Euro 3 met partikel filter) +4 assen
0,183
Category C
-3 assen
0,190
(Euro 3 of Euro 2 met partikel filter) +4 assen
0,204
Category D
-3 assen
0,274
(Euro 2 + 1 + 0)
+4 assen
0,288
Frankrijk
ongeveer alle autosnelwegen
afhankelijk van aantal assen en hoogte van het voertuig
www.autoroutes.fr
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Wegennetwerk

Tarief

Tolheffing
Voertuigtype
Wegennetwerk
Tolheffing
Wegennetwerk
Tarief

Tolheffing
Wegennetwerk
Tarief

Tolheffing
Voertuigtype
Wegennetwerk

Groot-Brittannië
M6 tussen Birmingham en Walsall
zaterdag nachttarief
maandagvrijdag (06.00- zondag (06.00- (23.00 voertuigcategorie
23.00 u)
23.00 u)
6.00 u)
voertuig < 3,5 ton
10,00 GBP
9,00 GBP
8,00 GBP
voertuig > 3,5 ton
10,00 GBP
9,00 GBP
8,00 GBP
www.m6toll.co.uk
Hongarije
virtueel vignet
< 3,5 t MTM - > 12 t MTM
autosnelwegen, hoofdwegen en aantal secundaire wegen
Italië
tol
meeste autosnelwegen
aantal assen van het voertuig
www.autostrade.it
Oostenrijk
≤ 3,5 t MTM : autobahnvignet
≥ 3,5 t MTM: kilometerheffing
alle autosnelwegen en autowegen
aantal assen, het aantal gereden kilometers en de Euro-norm
Category A
2 assen
0,146
(Euro 6 + EVV)
3 assen
0,204
4 assen of meer
0,307
Category B
2 assen
0,156
(Euro 5 of Euro 4)
3 assen
0,218
4 assen of meer
0,328
Category C
2 assen
0,178
(Euro 0-3)
3 assen
0,249
4 assen of meer
0,374
www.go-maut.at
Polen
vignet
vanaf 12 t MTM
dagvignet (24u) weekvignet

maandvignetjaarvignet

voertuigen Euro 3 en meer
Tarief

Tolheffing
Wegennetwerk
Tarief
Tolheffing
Voertuigtype
Wegennetwerk
Tarief
Tolheffing
Wegennetwerk
Tarief

≤ 3 assen
≥ 4 asssen en meer
voertuigen Euro 4 en meer
≤ 3 assen
≥ 4 asssen en meer

38
38

169
189

520
580

2962
3371

38
38

143
160

468
522

2652
2782

Portugal
tol
autosnelwegen + elektonisch tolsysteem rond Porto
www.brisa.pt
Slovenië
tol
vanaf 3,5 t MTM
autosnelwegen
www.dars.si
Spanje
tol
autosnelwegen
afhankelijk van aantal assen
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Tjsechië
kilometerheffing
sinds 1/1/2007: van toepassing op autosnelwegen en hoofdwegen
1/1/2008 van toepassing op wegen van 1e categorie
afhankelijk van aantal assen
Tjechische kronen (czk)
2007
EURO 2
2 assen
2,30 CZK
3 assen
3,70 CZK
4+
5,40 CZK
+EURO 3
2 assen
1,70 CZK
3 assen
2,90 CZK
4+
4,20 CZK
www.premid.cz

Tolheffing
Wegennetwerk
Tarief

2008
1,10 CZK
1,80 CZK
2,60 CZK
0,80 CZK
1,40 CZK
2,00 CZK

Toll rates [Kč/km] In other time of week
Emission class Euro 0-2

Highway
Main road

2
2,83
1,35

Emission class Euro 3-4
Axle number
3
4+
4,54
6,63
2,21
3,19

2
2,09
0,99

Emission class

3 4+
2
3 4+
3,56 5,2 1,7 2,9 4,1
1,71 2,5 0,8 1,4
2

Toll rates [Kč/km] Friday from 3 pm up to 9 pm
Emission class Euro 0-2

Highway
Main road

Tolheffing
Wegennetwerk
Tarief
2008

2011

Emission class Euro 3-4

Emission class
Euro 5+

Axle number
2
3
4+
2
3 4+
2
3 4+
3,59
6,48
9,45
2,65
5,08 7,4 2,1 4,1 5,9
1,71
3,15
4,55
1,25
2,45 3,5
1
2 2,8
Zwitserland
motorvoertuigen en aanhangwagens tot 3,5 ton: autobahnvignet
40 CHF per voertuig per jaar
LSVA: alle voertuigen met een totaalgewicht boven 3,5 ton zijn
onderworpen aan de prestatiegebonden heffing op de zware
voertuigen
autosnelwegen en autowegen
het aantal gereden kilometers en de Euro-norm
categorie 1 (Euro 0 + 1) 0,0288 CHF per ton per km
categorie 2 (Euro 2) 0,0252 CHF per ton per km
categorie 3 (Euro 3, 4 en 5) 0,0215 CHF per ton per km
categorie 1 (Euro 0 - 2) 0,0307 CHF per ton per km
categorie 2 (Euro 3) 0,0252 CHF per ton per km
categorie 3 (Euro 4, 5 en 6) 0,0226 CHF per ton per km

Bron: gebaseerd op Transport & Logistiek Vlaanderen (2011) Landeninfo 2011
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Bijlage 2: Analyse bestaande studies over kilometerheffing
In deze bijlage geeft een overzicht van de voornaamste bevindeningen uit buitenlandse studies rond
de impact van een kilometerheffing. De analyse is gestructureerd per land.


WELKE MAATREGEL + DOELSTELLING?
Geen in de praktijk voorlopig
Onderzoek Gusbin et al. (2009): 7 scenario’s:
1. Internalisering van externe kosten, meer bepaald luchtvervuiling en congestie, voor weg, spoor
en binnenvaart, in 2020
2. Een wegentaks enkel voor vrachtwagens, gedifferentieerd naargelang het moment van transport
3. Een vlakke wegentaks, niet gedifferentieerd dus
4. Een wegentaks, enkel op de spitsuren
5. Een wegentaks zoals in scenario 2, ook voor bestelwagens
6. Een wegentaks zoals in scenario 5, ook voor personenwagens
7. Een wegentaks zoals in scenario 6, met afschaffing subsidies openbaar vervoer
8. Een wegentaks voor vrachtwagens die de welvaart in 2020 maximeert.

Onderzoek De Ceuster et al. (2009): 7 scenario’s:
1. Scenario ‘vlak’: vervanging Verkeersbelasting (boven Europees opgelegd minimum) + Eurovignet
door vaste kilometerheffing
2. Scenario ‘intern’: doorrekening van alle externe kosten, met afschaffing van Belasting op inverkeersstelling, Verkeersbelasting (volledig) en Eurovignet. Brandstoftaksen en verzekeringstaksen
blijven behouden.
3. Scenario ‘directive’: Verkeersbelasting en Eurovignet volledig afschaffen vanaf 2012, en vervangen door een tarief per vkm, gevarieerd naar piek of dal, met inbegrip van lucht, geluid en congestie, zij het aan een vast tarief per vkm per kostencategorie.
4. Scenario ‘vlak + invest’: een vaste kilometerheffing zoals in scenario 1, met een extra infrastructuurheffing, die dient voor investering in:
o

6 missing links

o

Beschikbaarheidsvergoeding

o

Dynamisch verkeersbeheer

5. Scenario ‘internal + invest’: combinatie van scenario 2 en 4
6. Scenario ‘MAUT’:
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o

Enkel snelwegen: Eurovignet en verkeersbelasting volledig afschaffen, tarieven zoals in
Duitsland vanaf 2012

o

Alle wegen

7. Scenario ‘Nederlands’:
o

Vaste Nederlandse heffing + spitsheffing enkel snelwegen: Eurovignet en verkeersbelasting volledig afschaffen, tarieven zoals in Nederland vanaf 2012, plus spitsheffing

o

Alle wegen

8. Scenario ‘vlak’: vervanging Verkeersbelasting (boven Europees opgelegd minimum) + Eurovignet
door vaste kilometerheffing
9. Scenario ‘intern’: doorrekening van alle externe kosten, met afschaffing van Belasting op inverkeersstelling, Verkeersbelasting (volledig) en Eurovignet. Brandstoftaksen en verzekeringstaksen
blijven behouden.
10. Scenario ‘directive’: Verkeersbelasting en Eurovignet volledig afschaffen vanaf 2012, en vervangen door een tarief per vkm, gevarieerd naar piek of dal, met inbegrip van lucht, geluid en congestie, zij het aan een vast tarief per vkm per kostencategorie.
11. Scenario ‘vlak + invest’: een vaste kilometerheffing zoals in scenario 1, met een extra infrastructuurheffing, die dient voor investering in:
o

6 missing links

o

Beschikbaarheidsvergoeding

o

Dynamisch verkeersbeheer

12. Scenario ‘internal + invest’: combinatie van scenario 2 en 4
13. Scenario ‘MAUT’:
o

Enkel snelwegen: Eurovignet en verkeersbelasting volledig afschaffen, tarieven zoals in
Duitsland vanaf 2012

o

Alle wegen

14. Scenario ‘Nederlands’:
o

Vaste Nederlandse heffing + spitsheffing enkel snelwegen: Eurovignet en verkeersbelasting volledig afschaffen, tarieven zoals in Nederland vanaf 2012, plus spitsheffing

o

Alle wegen

EFFECTEN ECONOMIE?
Gusbin et al. (2009):
-

Berekeningen gebeurden met het model ‘Planet’

-

Impact op welzijn voor de periode 2010-2030

-

De resultaten tonen dat onder scenario 2, met een permanente en gedifferentieerde wegentaks, het producentensurplus licht daalt t.o.v. een referentiescenario. Bij een vlakke wegen-
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taks, zoals in scenario 4, is de daling zowat drie keer zo groot. Een wegentaks enkel op de
spitsuren, zoals in scenario 3, leidt tot de geringste daling.
-

Ongeveer dezelfde verhoudingen worden gevonden bij het algemeen welvaartsniveau,
waarbij een wegentaks enkel op de spitsuren zelfs tot een lichte toename van het producentensurplus leidt.

De Ceuster et al. (2009):
-

Berekend met het model ISEEM, dat extrapolatie mogelijk maakt vanuit het model TREMOVE.

-

Er wordt hier specifiek ingezoomd op scenario 5, omdat daar het effect nagegaan wordt op
het BNP en de algemene werkloosheid. Bovendien wordt daar nog een onderscheid gemaakt
tussen een scenario waarin de inkomsten uit de heffing worden gespaard, en een scenario
waarin die worden gebruikt om de inkomstenbelasting te verlagen. Verder wordt ook onderscheid gemaakt tussen enkel in Vlaanderen invoeren, of in heel België.

-

Uit de berekeningen blijkt dat in het scenario waarin wordt herbesteed, het BNP stijgt en de
werkloosheidsgraad daalt. In het geval er wordt gespaard, daalt telkens het BNP, en stijgt de
werkloosheidsgraad.

-

In het geval er enkel in Vlaanderen wordt ingevoerd, en er wordt gespaard, daalt het BNP
minder en stijgt de werkloosheid minder dan dat er in volledig België wordt ingevoerd.
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 Г-

VERGELIJKBAARHEID?
Algemeen geldt dat de Duitse situatie gelijkt op de Belgische, in die zin dat er veel transitverkeer is,
en dat het land wordt gekenmerkt door veel internationale handel. Anderzijds is Duitsland veel groter dan België, zodat effecten van o.m. omrijden, niet-getarifeerde wegen nemen, enz. van een andere orde kunnen zijn. Niettemin is het relevant de gekwantificeerde effecten te bekijken.
MAATREGEL + DOELSTELLING?
In 2005 werd in Duitsland het Maut-systeem ingevoerd. Uitgangspunten daarbij waren de volgende
(Kveiborg, 2005).
•
•
•
•
•

Infrastructuurfinanciering
Gebruiker betaalt.
Beter capaciteitsgebruik.
Concurrentie tussen weg en spoor bevorderen.
Milieu verbeteren.

Volgende modaliteiten golden bij de invoering (Kveiborg, 2005).
•
•
•
•
•
•

Op toepassing op voertuigen vanaf 12t.
Gemiddelde tol is € 0,15, waarbij de verdeling en marges in overeenstemming met de Europese regelgeving zijn.
€ 0,023 geldt als compensatie voor allocatie van de brandstofbelasting aan wegeninvesteringen. € 0,127 is uiteindelijk het tarief dat wordt toegepast.
Het uiteindelijke ingevoerde tarievenschema loopt tot € 0,10 en € 0,18 (Streimelweger,
2003).
De Duitse overheid heeft intussen de tolheffing uitgebreid tot een aantal secundaire wegen
(Gustafsson et al., 2006).
Tegelijk werd een vrachtwagenverbod uitgevaardigd op een aantal secundaire wegen (Gustafsson et al., 2006).

EFFECTEN TRANSPORTKOSTEN?
De impact van het ingevoerde tarievenschema ziet er als volgt uit (Kveiborg, 2005).
-

Globale kostenstijging wegvervoer: 5,6%.

-

Afzwakking tot 4,2% door:


Organisatorische aanpassingen. Optimalisering zou vooral verlopen via planning,
bundeling of fusies (Kleist en Doll, 2005). Gustafsson et al. (2006) wijzen op meestal
zwaardere voertuigen. Dit gaat zelfs tot illegale praktijken, met overladen voertuigen
en dumping-activiteiten. Weliswaar is het bijkomend effect daarvan beperkt, want
concurrentie zorgt nu al voor dit effect. Bovendien zijn er beperkingen door pakketen frequentie-eisen van verladers, en niet-combineerbaarheid van goederen. 20 à
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40% van Maut-kosten kunnen worden geabsorbeerd door sector zelf (Kleist en Doll,
2005). Anderzijds geven Kveiborg et al. (2004) aan dat de wegvervoermarkt quasi
perfect concurrentieel werkt, dus weinig efficiëntie-verbetering is nog mogelijk.


Meer gebruik van secundaire wegen. Kleist en Doll (2005) verwijzen hiernaar voor
het nationaal vervoer. Voor het internationaal vervoer wordt erop gewezen dat er
meer internationaal wordt omgereden. Korte-afstandsverkeer reageert meer dan
lange-afstandsverkeer; hoewel: op lange afstand alternatieve modi beter uitgewerkt.
Zo geldt dat €0,13/km heffing leidt tot 7% verschuiving naar het onderliggend netwerk in verkeer tot 150km, en 3% verschuiving naar het onderliggend netwerk in het
lange afstandsverkeer. Als ook op het onderliggende netwerk tol wordt geheven,
verschuift maar 2% naar het onderliggend netwerk. Rekeningrijden invoeren in alle
staten leidt tot een terugkeer naar de situatie van voor de Maut in Duitsland. Rekeningrijden invoeren in staten die daarvoor geen tol hadden leidt veel verkeer naar
secundaire net (tussen 5 en 25%). Bij rekeningrijden ook op het secundair net, kan de
trafiekverschuiving naar het secundair net blijven, want transporteurs zoeken de
kortste weg, ook gelinkt aan de dichtheid van het secundaire netwerk.



Compensatie (zie hoger)

Gustafsson et al. (2006) wijst op een prijsstijging tussen 5 en 7%.Voor de stromen richting de havens
geldt volgende impact (Streimelweger, 2003).


€ 0,1278 stijging leidt tot 12,6% kostenstijging voor het Duitse havengebonden verkeer en 9,6% kostenstijging voor het Benelux-havengebonden verkeer.



€ 0,1786 stijging leidt tot 17,3% kostenstijging havengebonden verkeer en 13,4% kostenstijging voor het Benelux-havengebonden verkeer.

Uit de resultaten van een enquête onder verladers m.b.t. gedragsreacties in transportkeuzes blijkt
dat meer dan driekwart van de verladers geen verandering in gedrag meldt. Voor de rest zit de
grootste gedragsverandering in bundeling van stromen.
Gustafsson et al. (2009) geven verder aan dat lege ritten niet kunnen doorgerekend worden. Grote
effecten zijn er op ‘catering’, ‘voeding’, ‘handel’ en ‘marktdiensten’, en een veel kleinere reactie op
‘metaal’, ‘plastics’ en ‘chemie’.
EFFECTEN TRANSPORTVOLUMES?
De effecten op de transportvolumes zien er zo uit: het aantal voertuigbewegingen voor vrachtwagens van meer dan 12 ton ligt de afname globaal rond de 1%, maar het effect wordt proportioneel
groter naarmate het toltarief groter wordt (Streimelweger, 2003).
Van een modusverandering is nauwelijks sprake. Algemeen geldt dat bij niet meer dan 5 à 10% kostendaling bij het spoor, en/of onder een matig wegbeprijzingsscenario, het spoor maar maximum 1%
groeit. Een kwaliteitsverbetering bij het spoor zou 14% spoortoename opleveren (Kleist en Doll,
2005). Eberhard (2000) vindt voor het laag scenario maximum 1% modus-verschuiving, voor het hoog
scenario 1,6% voor geünitiseerde goederen en 9,4% voor bulkgoederen. Het spoor groeit dan met
4,1% voor bulkgoederen, met 9,6% voor general cargo en met 5,8% voor geünitiseerde goederen. De
spoorgroei is het sterkst in het lange afstandsvervoer. In het hoog scenario is er tussen 3% en 15,8%
spoortoename.
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EFFECTEN ECONOMIE?
Het effect op andere sectoren hangt af van de vraag naar transport. Gustafsson et al. (2006) wijzen
op een globale prijsstijging van 0,15%. Kveiborg (2005) wijst voor de hele Duitse economie op 0,11%
prijsstijging. De auteur wijst op een prijsstijging in die tien meest getroffen industriële sectoren tussen 0,07% en 0,18%. Voor voeding bedraagt de prijsstijging volgens de auteur 0,09%, voor papier
0,10%, voor tabak 0,11% en voor hout 0,16%. Tot slot moeten we opmerken dat er bij deze cijfers
volgende beperkingen in de methode gelden.
-

Er is geen vraag-substitutie.

-

De geproduceerde hoeveelheid is gelijk.

Bij het gebruik van de middelen gaat 83% gaat naar wegeninfra. Eberhard (2000) merkt op dat door
rekeningrijden algemeen geen herlocalisatie komt, maar dat die afhangt van regionale eigenschappen en van het soort goederenmarkt. In-house opzetten van transport is een andere optie.
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VERGELIJKBAARHEID?
Het grote verschil tussen Denemarken en België is de perifere ligging van Denemarken. Anderzijds is
de schaal van beide landen wel gelijkaardig, en zijn beide sterk van handel afhankelijk.

MAATREGEL?
Voorlopig geen.
Kveiborg (2005) bekijkt twee heffingsscenario’s.
-

Scenario 1 (HVF in Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en het VK)

-

Scenario 2 (HVF in bovenstaande + Nederland + Zweden + Denemarken)

Kveiborg et al. (2004) bekijken drie alternatieve scenario’s t.o.v. een basisscenario.
-

Basisscenario: situatie 2004 in Europa: aantal landen onder Eurovignet, apart vignet in Oostenrijk, kilometerheffing Zwitserland boven 3,5 ton, en specifieke heffingen en tol op bepaalde wegen.

-

Scenario 1: voorgaande, maar ook infrastructuurheffing Duitsland boven 12 ton, Oostenrijk, Engeland en Noord-Ierland voeren infrastructuurheffing in boven 3,5 ton.

-

Scenario 2: tol gelijkaardig aan UK en Duitsland in Scandinavië, Benelux en Polen boven 3,5 ton.
In Scandinavië: alle wegen; elders: alleen hoofdwegen.

-

Scenario 3: alle tol half zo groot als in scenario 2, behalve in Zwitserland.

EFFECTEN TRANSPORTKOSTEN?
Volgende effecten worden gemeten in Denemarken in Kveiborg (2005).
-

Scenario 1 (HVF in Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en het VK): transportkosten +
6%

-

Scenario 2 (HVF in bovenstaande + Nederland + Zweden + Denemarken): transportkosten + 14%

Volgens Kveiborg et al. (2004) valt bij de transportkosten onder elk scenario een transportkostenstijging waar te nemen, die dubbel zo groot is in scenario 2 als in de andere scenario’s.
EFFECTEN ECONOMIE?
Volgende economische effecten vallen volgens Kveiborg (2005) waar te nemen:
-

Scenario 1 (HVF in Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en het VK)


Prijsverandering + 0,05%
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-



Productieverandering - 0,09%



Verandering export - 0,25%



Verandering exportprijzen + 0,22%



Beschikbaar inkomen - 0,04%



Werkgelegenheid – 1.128 plaatsen

Scenario 2 (HVF in bovenstaande + Nederland + Zweden + Denemarken)


Prijsverandering + 0,21%



Productieverandering - 0,18%



Verandering export - 0,68%



Verandering exportprijzen + 0,58%



Beschikbaar inkomen + 0,19%



Werkgelegenheid – 2.273 plaatsen

Een voorname conclusie is dat in perifere regio’s, het inkomenseffect negatief is.
Elke regio blijkt volgens Kveiborg et al. (2004) een exportprijsstijging te ondergaan, zij het heel bescheiden, die opnieuw dubbel zo groot is in scenario 2. De productprijsstijging in Denemarken ligt
lager dan de exportprijsstijging, maar in scenario 2 ligt ze wel voor heel wat regio’s even hoog of hoger. Het reëel beschikbaar inkomen gaat er in scenario 1 ook meestal op achteruit, terwijl het er voor
de andere scenario’s quasi altijd op vooruit gaat. De werkgelegenheid gaat er in quasi alle regio’s op
achteruit, maar de achteruitgang blijkt telkens relatief beperkt.
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VERGELIJKBAARHEID?
Net als Denemarken is ook Noorwegen meer perifeer dan België gelegen. Het land is minder van
handel afhankelijk, en is groter in schaal.

MAATREGEL?
De modaliteiten waarop een Noorse kilometerheffing geanalyseerd is, zien er als volgt uit.
-

Zowel passagiers als vracht worden beprijsd.

-

Marginale kostprijszetting geldt voor vervuiling, ontwaarding, geluid, ongevallen en congestie

-

Er is een lump-sum subsidie aan producenten en consumenten van toepassing.

(Kveiborg, 2005)
Beperkingen zijn de volgende.
-

Er is geen ruimtelijke differentiatie

-

Er wordt geen onderscheid gemaakt naar type voertuig

EFFECTEN ECONOMIE?
Volgende resultaten worden geobserveerd onder twee mogelijke scenario’s, uitgedrukt in €mio.
-

Scenario MCP op alle modi toegepast:
o

Consumentensurplus – 13

o

Externe kosten + 66

o

Ontvangsten: 679

- Scenario MCP alleen wegvervoer:
o

Consumentensurplus – 6

o

Externe kosten + 60

o

Ontvangsten: 389
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VERGELIJKBAARHEID?
Zwitserland is heel vergelijkbaar met België qua schaal, handelsrelaties en ligging.

MAATREGEL + DOELSTELLING?
Aanleiding voor het invoeren van een heffing op vrachtvervoer via de weg is de volgende. (Gustafsson et al., 2006).
-

Vraag naar hoger toegelaten gewicht aan EU

-

Een poging om alleen transit te belasten, maar niet aanvaard

-

Financiering spoortunnels + Alpiene trafiek

-

Modusverschuiving

Modaliteiten bij de invoering waren de volgende (Streimelweger, 2003).
-

Iedereen krijgt een gratis OBU

-

De heffing wordt in de prijs verwerkt

-

6,22% kostenstijging wordt door de sector nipt geaccepteerd

-

17% kostenstijging wordt niet begrepen

-

23,22% kostenstijging wordt niet geaccepteerd

EFFECTEN TRANSPORTVOLUMES?
Gustafsson et al. (2006) merken op dat er eerst en vooral geen modusverschuiving is, want wegtransport compenseert de tol volledig met een hogere efficiëntie door een hoger toegelaten gewicht.
Verder zijn brandstofprijzen veranderd, en is de markt naar Oost-Europa open gegaan. Om modusverschuiving te bereiken, zijn heel hoge tarieven nodig: €0,5 - €1 / voertuigkm (McKinsey, 2005; Bundesamt für Güterverkehr, 2005). BMT zelf wijst op lagere tarieven. Er treedt in Zwitserland geen route-verandering op , want op hele netwerk valt er te betalen.
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VERGELIJKBAARHEID?
Oostenrijk is qua type land heel vergelijkbaar met Zwitserland, en dus qua schaal, handelsrelaties en
ligging heel sterk aan België.

MAATREGEL + DOELSTELLING?
Gustafsson et al. ( 2006) geven aan wat de aanleiding is voor het invoeren van de heffing in Oostenrijk.
-

Het gaat om infrastructuurfinanciering.

-

Nevenaanleidingen zijn een streven naar minder vrachtvervoer en een efficiëntere markt.

Kummer en Einbock (2003) geven de modaliteiten aan waaronder de heffing is ingevoerd.:
-

Ze is van toepassing op het hoofdwegennet.

-

Ze geldt vanaf 3,5t.

-

Ze is gedifferentieerd naar assen, totaal gewicht en afstand.

-

Er geldt een gemiddeld tarief van €0,22 per km, opgesplitst naar verschillende assentypes.

In 2009 vond een herzieningplaats (Schuler en Reisch, 2009).

EFFECT TRANSPORTKOSTEN?
De impact van de heffing wordt door Kummer en Einbock (2003) weergegeven o.b.v. een enquête
die werd afgenomen onder bedrijven uit productie, handel en transport. Naar sector blijkt dat de
mediaanwaarde van het aandeel van transportkosten verreweg het grootst is in de sector ‘steen,
aarde en keramiek’, en het laagst in de sector ‘machines en rijtuigen’.
De directe impact van de heffing in Oostenrijk hangt af van:
-

afstand

-

gewicht

-

beladingsgraad

-

aantal leegritten

-

aandeel van de Maut-wegen.

Er is een indirecte impact door het al of niet aanwezig zijn van:
-

voorfinanciering
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-

delcredere-risico

-

administratiekosten

-

controlekosten

-

transactiekosten

De stijging van de transportkosten blijkt naar mediaan het grootst in de chemie, en het laagst in de
bouwsector.
EFFECTEN ECONOMIE?
Naar reactiepatronen wordt het vaakst van alle opties aangegeven dat de extra kosten zullen worden
doorgerekend aan de eigen klanten. Verder wordt vaak vermeld dat de kosten zullen worden opgenomen door leveranciers. Bijna alle sectoren voelen een toename van de bedrijfskosten tussen de 0
en 5% door de heffing, maar de sectoren ‘chemie’, ‘papier’ en ‘hout’ scoren hoger (Kummer en Einbock, 2003; Schuler en Reisch, 2009).
De gemiddelde stijging van de productprijs bedraagt 2,8 à 2,9%. De stijging van de productprijs van
de transportsector bedraagt gemiddeld 14,6%. De gevolgen voor Oostenrijk als vestigingsplaats van
bedrijven zijn als weergegeven in onderstaande figuur. Een overgrote meerderheid van de bedrijven
geeft aan dat er helemaal geen effect zal zijn. De concurrentiepositie t.o.v. andere Oostenrijkse bedrijven in Oostenrijk zou wel voor bijna een derde van de bedrijven negatief beïnvloed worden. De
Concurrentiepositie t.o.v. andere Oostenrijkse bedrijven buiten Oostenrijk zou zelfs in 41% van de
gevallen negatief beïnvloed worden. 61% van de bedrijven acht een uitvlagging van activiteiten mogelijk (Kummer en Einbock, 2003).
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Bijlage 3: Schets evolutie faillissementen
De transportsector is een sector met kleine marges, zo ook de wegvervoersector. De vraag stelt zich
welke impact het invoeren van rekeningrijden kan hebben op het aantal faillissementen binnen de
sector. Enkele observaties worden in deze bijlage aangekaart.
Het aantal faillissementen in de Belgische sector van het beroepsgoederenvervoer over de weg steeg
in 2009 met 43,8% in vergelijking met 2008 (ITLB, 2010). Deze toename is grotendeels te wijten aan
factoren zoals de hoge dieselprijzen en geregelde brandstofprijsverhogingen, de Duitse Maut, de
economische crisis, edm. Een economische studie over de impact van de economische crisis (ITLB,
2010) stelt dat in het eerste kwartaal van 2009 een zware terugval werd genoteerd, iets meer nog in
het internationaal als in het internationaal vervoer.
Voor bedrijven die niet failliet zijn gegaan, zijn er mogelijk liquiditeitsproblemen (zie ook Indicatorenboek, 2010). In 2007 kende gemiddeld één vervoeronderneming op 10 een slechte liquiditeitspositie in vergelijking met één op 6 in 2008 en één op vier in 2009. Het conjunctuuronderzoek van ITLB
(4de kwartaal 2010) geeft weer dat 17,1% van de vervoerders met liquiditeitstekorten kampen. Figuur
3 geeft een overzicht van liquiditeitsmoeilijkheden over de periode 2007 – 2010. De impact van de
crisis op de financiële toestand is duidelijk observeerbaar.

2007
Q1
10,7%
Q1
15,1%
Q1
24,0%
Q1
17,7%

Q2
Q3
10,9%
10,0%
2008
Q2
Q3
19,3%
18,6%
2009
Q2
Q3
22,2%
26,5%
2010
Q2
Q3
20,4%
17,0%

Q4
10,2%
Q4
19,7%
Q4
25,3%
Q4
17,1%

Figuur 3: Aandeel wegvervoerbedrijven met liquiditeitsmoeilijkheden over de periode 20072010

Bron: ITLB, driemaandelijkse conjunctuurenquête
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Het is ook interessant te kijken naar de financiële toestand volgens de grootte van de ondernemingen. Het ondernemersprofiel in termen van aantal motorvoertuigen op 1/01/2011 wordt weergegeven in een taartdiagram (zie figuur 4). Hieruit blijkt in 2011 dat 40% van de ondernemingen beschikt
over één motorvoertuig (klasse 1).

Figuur 4: Profiel vervoersondernemingen naar aantal motorvoertuigen

Van deze kleine wegvervoerbedrijven kampten 10.2 % met liquiditeitsproblemen. Figuur 5 toont de
evolutie voor de ganse sector (T = totaal) en voor de grootteklassen (klasse 1: 1 motorvoertuig; klasse
2: 2 t.e.m. 5 motorvoertuigen; klasse 3: 6 t.e.m. 20 motorvoertuigen; klasse 4: 21 t.e.m. 50 motorvoertuigen en klasse 5: + 50 motorvoertuigen). In het vierde kwartaal van 2010 blijkt klasse 3 te
kampen met aanhoudende liquiditeitsproblemen.

Figuur 5: Liquiditeitsproblemen naar grootteklassen

Bron: gebaseerd op conjunctuurenquête ITLB
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