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1.  Context en uitdagingen 
inzake mobiliteit: 

• 2012: Planbureau voorspelt +20% 
personenvervoer, +68% vrachtvervoer 
tegen 2030  

• Lente 2013: OESO raamt congestiekost 
op 1-2% van BBP en pleit voor 
‘congestiebeprijzing’ 

• Zomer 2013: Brussel en Antwerpen 
uitgeroepen tot filekampioen (Inrix)  

• Herfst 2013: 1 ongeval creëert chaos op 
ganse autowegennet in en rond Brussel 
of Antwerpen 

 File = grootste vijand van de auto 
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• 2007: Febiac-visie autofiscaliteit = 
‘bezitter  vervuiler  gebruiker 
betaalt’ 

• Lente 2013: Febiac-principes slimme 
fiscaliteit = uitgangspunten voor betere 
mobiliteit 

• Herfst 2013: Coherent 
maatregelenpakket met 
impactberekening en 
kosten/batenanalyse  

• Juni 2014: Inhoudelijk bijdragen aan 
verkiezingsprogramma’s en 
regeerakkoorden 

 

2.  Achtergrond en doel  
van de studie: 
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B. Presentatie van de studie 
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Frank Dierckx 
Partner PwC 
Tax and Legal Services 
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Mobiliteit 2020 - Droom of realiteit? 
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Congestie 

Minimale vermindering van dagelijkse 

files met 28km 
 

Per jaar staan we 3 dagen 

minder in de file  

Milieu 

Daling van de CO2-uitstoot met 

 1.371.000 ton 

of autopark vergroent met 9% 

2020 

 

 
 

Maatschappelijke kosten dalen globaal met 12%  

of € 0,7 miljard 

Kosten 
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Visie op mobiliteit en fiscaliteit 
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Context en visie op mobiliteit en fiscaliteit 
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Groeiende mobiliteitsvraag bij ongewijzigd beleid leidt tot hogere maatschappelijke kost. 

Uitdagingen: 

• Bereikbaarheid – bestaande transportcapaciteit verzadigd: niet-lineaire toename van congestie  

• Ruimte – creatie extra vervoercapaciteit moeilijker  

• Leefmilieu – luchtkwaliteit, klimaat en energie, veiligheid 

• Sociaal – toegankelijkheid van mobiliteit 

Om voldoende effect én draagvlak te genereren, moeten oplossingen: 

• Vlotter verkeer bevorderen en congestie inperken 

• Milieuvriendelijkere technologieën en verplaatsingen stimuleren 

• Sociaal aanvaardbaar en betaalbaar blijven voor zowel gebruiker als overheid 

 Inwerken op gedrag via mobiliteitsfiscaliteit 

1. Visie op mobiliteit en fiscaliteit 
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Overzicht van financiële mobiliteitstromen 
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1. Visie op mobiliteit en fiscaliteit 
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Mobiliteitsfiscaliteit vandaag 

1. €12 miljard inkomsten uit mobiliteitsfiscaliteit (2010) 

 Meer dan de helft van de verkeersbelastingen uit bezit  

 Amper tot niet mobiliteit sturend 

2. €6 miljard mobiliteitsuitgaven  

 €5 miljard voor het openbaar vervoer, goed voor 10% van de mobiliteit  

 €1 miljard voor het wegennet, goed voor 90% van de mobiliteit  

3. €6 miljard of 50% wordt niet geherinvesteerd in mobiliteit 

4. BAU in 2020: maatschappelijke kosten stijgen tot €6 miljard  

 Kosten inzake congestie, luchtkwaliteit, geluidshinder 

 Mobiliteitsfiscaliteit budgetneutraal hervormen: ‘Tax Shifting’ 
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1. Visie op mobiliteit en fiscaliteit 
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Mobiliteitsfiscaliteit morgen 

Drie ‘Tax Shifts’ doorvoeren binnen dezelfde fiscale enveloppe: 

 ‘Tax Shift 1’: Verschuif belasting op bezit naar slim gebruik 

 Voertuigbezit toegankelijker maken en mobiliteitsgedrag rationaliseren  

 Juiste vervoerwijze(n) stimuleren op juiste momenten en plaatsen 

 ‘Tax Shift 2’: Vervang belasting door (deels) geoormerkte heffingen 

 Geen draagvlak als inkomsten niet ten goede komen van de gebruikers  

 Gebruikers hebben recht op performant en robuust wegennet en op ruim individueel en 
collectief vervoeraanbod  

‘Tax Shift 3’: Heroriënteer mobiliteitsuitgaven 

 Optimaliseer het wegennet en bouw co-modale infrastructuur uit (P&R, 
vervoerdeelsystemen,…) 

 Subsidieer de vraag naar vervoer, eerder dan het aanbod => stimuleer multimodaliteit 

 Bied mobiliteitsvoordelen aan wie het nodig heeft (focus op lage inkomens)  

2013 Febiac 
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1. Visie op mobiliteit en fiscaliteit 



PwC 

Concrete maatregelen 
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‘Mobility 6-pack’: pakket van 6 concrete maatregelen 
en hun interactie met de ‘Tax Shifts’ 
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Tax Shift 1 
Belast gebruik,  

niet bezit 

Tax Shift 2 
Van belasting naar 

oormerking (partieel) 

Tax Shift 3  
Ondersteun 

co-modaliteit 

0. Kilometerheffing voor zware voertuigen 
(in werking vanaf 2016)* 

  

1. Kilometerheffing voor lichte voertuigen   

2. Parkeerbeleid   

3. Fiscale tweewielers   

4. Mobiliteitsbudget  

5. Virtuele mobiliteit  

6. Clean vehicle technologie  

* Onze studie gaat ervan uit dat de geplande kilometerheffing voor vrachtwagens in werking zal treden in 2016 en, na het op punt 
stellen van het systeem , vrij makkelijk kan uitgebreid worden naar lichte voertuigen. 

2. Concrete maatregelen 
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A. Kilometerheffing voor lichte voertuigen 
Principes 

2013 Febiac 

Slide 14 

• Vereenvoudig de mobiliteitsfiscaliteit  

 Schaf BIV, JVB en accijnzensurplus af 

• Gebruiker betaalt 

 Betalen per gereden kilometer en op het ganse wegennet 

 Voertuigbezit wordt goedkoper, -gebruik wordt prijsbewuster 

• Gedragssturend 

 Variabele tarieven op basis van tijd, plaats en milieukenmerken voertuig 

• Globaal budgetneutraal 

 Indien de gebruikers hun gedrag (deels) aanpassen 

 

2. Concrete maatregelen 
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A. Kilometerheffing voor lichte voertuigen 
Technische realisatie 
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• Basistarief: €0,037/km  

 Dit tarief compenseert inkomsten uit BIV, JVB en accijnzensurplus  

 €3,1 miljard inkomsten worden verschoven 

 Van toepassing op alle wegen en in gebieden zonder structurele congestie 

• Milieucorrectie op het basistarief  

 Basistarief differentiëren a rato marginale milieukost (€0,03/km)  

• Piektarief: €0,087/km  

 Basistarief stijgt a rato marginale congestiekost (€0,05/km) 

 €1,3 miljard extra inkomsten uit piektarief 

 Enkel geldig tijdens de spitsuren en in gebieden met structurele congestie  

• Sociale compensatie op het piektarief  

 

2. Concrete maatregelen 
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A. Kilometerheffing voor lichte voertuigen 
Milieucorrectie op basistarief a rato marginale milieukost (€0,03/km) 
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Leeftijd 

voertuig 
Euronorm 

Correctie op  

basistarief (€) 

Ouder  

dan 8 jaar 

0 

+ 0,0075  
1 

2 

3 

4 tot 8 jaar 4    0,0000 

Jonger  

dan 4 jaar 

5 
 - 0,0075 

6 

CO2 Klasse (g/km) 

(normverbruik) 

Correctie op 

basistarief (€) 

<= 30  - 0,0075 

31 - 50  - 0,0060 

51 - 70  - 0,0045 

71 - 90  - 0,0030 

91 - 110  - 0,0015 

111 - 130    0,0000 

131 - 150  + 0,0015 

151 - 170  + 0,0030 

171 - 190  + 0,0045 

191 - 210  + 0,0060 

> 211  + 0,0075 

2. Concrete maatregelen 

Bonus/malus op basistarief in functie  
van de Euronorm en CO2-uitstoot van het voertuig:  
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A. Kilometerheffing voor lichte voertuigen 
Sociale compensatie: verlaagde piektarieven 
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Principe: 

• Verlaagde piektarieven voor een substantieel deel van de gezinnen 

• Sociaal compenseren op basis van gezinsinkomen, niet van wagentype 

Technische realisatie: 

• Verlaagde piektarieven tijdens de spits en in gebieden met structurele 
congestie 

• Geen sociale correctie op basistarief 

• Verlaagde piektarieven op basis van gezinsinkomen T-1 en van nummerplaat1  

• In ons voorstel: 

 Heeft 80% van de gezinnen recht op verlaagde piektarieven 

 Wordt hieraan meer dan €700 miljoen besteed, of meer dan 50% van de 
meeropbrengst uit het piektarief 

1 Geldt niet voor bedrijfswagens, behalve als de werkgever de kost van de km-heffing doorrekent aan de werknemer. In dit geval moet een attest van de 
werkgever toegevoegd worden aan de aanvraag  

2. Concrete maatregelen 
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A. Kilometerheffing voor lichte voertuigen 
Effecten van de maatregel in 2020 
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2. Concrete maatregelen 

Maatschappelijke 
kosten  
(€6 mia) 

Inkomsten uit 
mobiliteitsfiscaliteit  
(€12 mia) 
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A. Kilometerheffing voor lichte voertuigen 
Kostsimulatie voor typische benzine- en dieselwagen 

Een greep uit de cijfers 
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2. Concrete maatregelen 

Kleine Euro 4 benzinewagen 

• Neutrale kost (break-even) bij 13.000km aan basistarief (€2.090 per jaar) 

• Milieucorrecties voor Euro 3 en Euro 5 wagen: +€102 (+5%) resp. -€93 (-4%) 

• 10.000km piekrijden = meerkost van €573 (+19%) per jaar  

• Voor gemiddeld en laag inkomen daalt meerkost tot €373 (+12%) resp. €173 (+6%) 

Medium Euro 5 dieselwagen 

• Neutrale kost (break-even) bij 20.000km aan basistarief (€1.980 per jaar) 

• Milieucorrectie voor CO2-zuinige wagen = -€41 (-4%) 

• Milieucorrectie voor Euro 4 wagen = +€156 (+8%) 

• 10.000km piekrijden = meerkost van €692 (+29%) per jaar  

• Voor gemiddeld en laag inkomen daalt meerkost tot €492 (+21%) en €292 (+12%) 

Een set van gedetailleerde voorbeelden is beschikbaar in de studie 



PwC 

Omschrijving van de 5 andere maatregelen 
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1 Parkeerbeleid • Oormerk een deel van de parkeeropbrengsten in de stad voor 
de aanleg van goedkope/gratis P&R in de rand  

2 Fiscale tweewielers • Stel tweewielers vrij van km-heffing en behoud minstens hun 
fiscale voordelen  

• Schakel sociaal statuut van tweewielers gelijk aan hun fiscaal 
statuut 

• Waardeer Voordeel Alle Aard (VAA) bedrijfsmoto forfaitair 
zoals bedrijfswagen 

3 Mobiliteitsbudget • Verruim de vervoerkeuze voor de laagste inkomens en geef hen 
een mobiliteitsbudget vanuit de overheid 

• Verruim de vervoerkeuze voor werknemers en geef hen een 
mobiliteitsbudget vanuit de werkgever waarop geen fiscale of 
sociale bijdragen zijn verschuldigd 

4 Virtuele mobiliteit • Maak telewerk aantrekkelijk door werkgevers een korting te geven 
op RSZ-werkgeversbijdrage van €0,35€/u (a rato marginale 
congestiekost) 

5 Clean vehicle technology • Geef mensen en organisaties (extra) incentives voor schone 
voertuigen(technologie) ter compensatie van de meerkost 

2. Concrete maatregelen 
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Conclusie 
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Mobiliteitsfiscaliteit en maatregelenpakket 

Algemene conclusie: 

De realisatie van drie Tax Shifts en Mobility 6-pack geven perspectief op 
betaalbare mobiliteit, minder congestie en schonere lucht: 

• € 1,3 miljard meeropbrengsten worden integraal geherinvesteerd in 
ruimere vervoerkeuze, -alternatieven en sociale compensaties  

 Globale budgetneutraliteit mits aanpassing van mobiliteitsgedrag 

• € 720 miljoen minder maatschappelijke congestie- en milieukosten  

 Betere bereikbaarheid en schonere lucht  

= meer welvaart & welzijn 

2013 Febiac 
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3. Conclusie 
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C. Slotbemerkingen 
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Luc Bontemps  
CEO Febiac 
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A. Kilometerheffing voor lichte voertuigen 
Kritische succesfactoren en essentiële voorwaarden bij invoering 

Een ‘fair deal’ tussen overheid en weggebruiker is essentieel:  

 Kilometerheffing vervangt bestaande verkeersbelastingen, ze komt er niet bovenop. 

 Wie minder, zuiniger, schoner en/of buiten de spits rijdt, betaalt minder dan vandaag. 
Wie meer, gulziger, vervuilender en/of in de spits rijdt, betaalt meer dan vandaag. 

 Privacy en bescherming van persoonlijke levenssfeer dienen maximaal gewaarborgd.  

 Belasting op gebruik moet gebruiker ten goede komen  oormerking. 

 Transparant, helder communiceren over aanwending van middelen én resultaten:  

1. Het wegennet onderhouden en optimaliseren:                                                                              
KPI’s opleggen inzake capaciteit, doorstroming, kwaliteit, veiligheid, …  

2. Volwaardige, milieuvriendelijke alternatieven voorzien en co-modaliteit 
stimuleren: P&R, mobiliteitsbudgetten, telewerk, incentives voor schone voertuigen 
en technologieën. 
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A. Kilometerheffing voor lichte voertuigen 
Paden naar stapsgewijze vereenvoudiging van mobiliteitsfiscaliteit 

Stap 1: Km-heffing vervangt 2 bestaande verkeersbelastingen (BIV, JVB) en 
 accijnzen surplus 

Stap 2:  Verrekening Voordeel Alle Aard & CO2-bijdrage (bedrijfswagen) 

Stap 3: OBU in wagen registreert beroeps- en (anonieme) privékilometers 

 ‘split bill’:  

– Reële beroeps-km: kost volledig aftrekbaar voor werkgever 

– Reële privé-km: facturatie aan werknemer (geen VAA meer)  

Stap 4:  Graduele afbouw brandstofaccijnzen en integratie in km-tarief 

 maximaal sturend effect = écht slimme km-heffing (EU gebonden) 

2013 Febiac 
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Mobiliteit 2020 - Droom of realiteit? 
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Congestie 

Minimale vermindering van dagelijkse 

files met 28km 
 

Per jaar staan we 3 dagen 

minder in de file  

Milieu 

Daling van de CO2-uitstoot met 

 1.371.000 ton 

of autopark vergroent met 9% 

2020 

 

 
 

Maatschappelijke kosten dalen globaal met 12%  

of € 0,7 miljard 

Kosten 
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D. Vragen? 
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A. Kilometerheffing voor lichte voertuigen 
Kostsimulatie voor typische benzinewagen  
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Kleine, 6 jaar oude benzinewagen (8PK, 8l/100km, Euro4) en jaarlijkse variabele kosten 

1. Effect van aantal gereden km Huidigekost 
Kost met  

km-heffing 
 Verschil 

Vertrekbasis: 13.000 km €2.087 €2.092 + €5 0% 

6.000 km €1.089 €965 - €124 - 11% 

20.000 km €3.085 €3.218 + €133 + 4% 

2. Effect milieucorrectie op basistarief  Verschil 

Vertrekbasis: 13.000 km €2.087 €2.092 + €5 0% 

Auto 2 jaar oud (Euro5) €2.087 €1.994 - €93 - 4% 

Auto 10 jaar oud (Euro3) €2.087 € 2.189 + €102 + 5% 

Verbuik 4l/100km  €1.160 €1.130 - €30  - 3% 

3. Effect van piektarief  Verschil 

Vertrekbasis: 20.000 km €3.085 €3.218 + €133 + 4% 

 Waarvan 5.000 km @ piektarief  €3.085 €3.438 + €353 + 11% 

Waarvan 10.000 km @ piektarief  €3.085 €3.658 + €573 + 19% 

4. Effect sociale compensatie op piektarief  Verschil 

Vertrekbasis: 20.000 km waarvan 10.000 km @ piektarief €3.085 €3.658 + €573 + 19% 

Gemiddeld inkomen €3.085 €3.458 + €373 + 12% 

Lager inkomen €3.085 € 3.258 + €173 + 6% 

Backup / Appendix 
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A. Kilometerheffing voor lichte voertuigen 
Kostsimulatie voor typische dieselwagen  
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Medium, 2 jaar oude dieselwagen (11PK, 5l/100km, Euro5) en jaarlijkse variabele kosten 

1. Effect van aantal gereden km Huidige kost 
Kost met  

km-heffing 
 Verschil 

Vertrekbasis: 20.000 km € 1.975 € 1.981 + € 6 + 0% 

15.000 km € 1.605 € 1.486 - € 119 - 7% 

30.000 km € 2.714 € 3.251 + € 537 + 20% 

2. Effect milieucorrectie op basistarief  Verschil 

Vertrekbasis: 20.000 km € 1.975 € 1.981 + € 6 0% 

Auto 6 jaar oud (Euro4) € 1.975 € 2.131 + € 156 + 8% 

Auto 10 jaar oud (Euro3) € 1.975 € 2.281 + € 306 + 16% 

Verbruik 8l/100km € 2.862 € 2.917 + € 55 + 2% 

3. Effect van piektarief  Verschil 

Vertrekbasis: 25.000 km € 2.344 € 2.476 + € 132 + 6% 

Waarvan 5.000 km @ piektarief  € 2.344 € 2.756 + € 412 + 18% 

Waarvan 10.000 km @ piektarief  € 2.344 € 3.036 + € 692 + 29% 

4. Effect sociale compensatie op piektarief  Verschil 

Vertrekbasis: 25.000 km waarvan 10.000 @ piektarief € 2.344 € 3.036 + € 692 + 29% 

Gemiddeld inkomen € 2.344 € 2.836 + € 492 + 21% 

Lager inkomen € 2.344 € 2.636 + € 292 + 12% 

Backup / Appendix 


