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Bijlage 1 Beschrijving proces en aanpak 
1.1 Fase 1: Analyse en ordening 

1.1.1 Verschillende beprijzingsvarianten  
Voordat de eerste beschrijving van de Platfomvarianten beschikbaar kwam is een raamwerk opgesteld 
om een diversiteit aan mogelijke beprijzingsvarianten toch enigszins vergelijkbaar te kunnen 
onderzoeken en presenteren. In maatschappij en de politiek leefde immers een breed scala aan 
mogelijke beprijzingsvormen met variaties in keuzes voor doelstellingen, heffingsgrondslagen, het al 
dan niet variabiliseren van bestaande belastingen, terugsluismechanismen van de opbrengsten en 
mogelijke differentiaties naar doelgroepen en voertuigkenmerken. Daarnaast bestaan in het buitenland 
diverse beprijzingssystemen waarvan werd verondersteld dat het Platform deze voorbeelden zou 
kunnen aangrijpen om een Nederlandse variant op te baseren. 
 
De eerste fase van het onderzoek Techniek, Organisatie en Handhaving bestond derhalve uit het 
analyseren en inventariseren van mogelijke varianten en TOH-invullingen los van de – nog niet 
beschikbare – resultaten van het Platform. Deze fase liep van november tot en met februari. De eerste 
Platformvarianten werden eind januari 2005 ontvangen. 

1.1.2 Functies  
Beprijzingsvarianten kunnen zeer verschillend zijn qua doelen, randvoorwaarden en eisen, wensen, 
kosten en technische invulling. Ondanks deze verscheidenheid kunnen in een systeem van beprijzen 
meestal dezelfde hoofdfuncties onderscheiden worden, als weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Tabel 1-1 Systeemfuncties in een systeem van beprijzen 

Functie Omschrijving 
primaire systeemfuncties, hoofdproces beprijzingssysteem 
Bepalen verbruik Bepalen van het aantal eenheden waarover het tarief verschuldigd is. 

(Meten/vaststellen/aangeven van een passage, traject, afgelegde afstand.) 
Bepalen kosten Berekenen van het verschuldigde bedrag aan de hand van het bepaalde verbruik en 

het daarop van toepassing zijnde tarief 
In rekening brengen, 
betalen en innen 

Aan de gebruiker in rekening brengen van het verschuldigde bedrag en het vooruit, 
direct of achteraf voldoen ervan, evenals het invorderen van in rekening gebrachte 
bedragen. 

secundaire systeemfuncties, ondersteunend 
Registreren & installeren Registreren van het voertuig binnen het systeem voor beprijzen ten behoeve van 

toegang, gebruik, afdracht en controle. Aanbrengen, inregelen en startcontrole van 
eventuele OBU.  

Klantrelatiebeheer Ook wel CRM (Customer Relationship Management) genoemd. Proces omvat:  
weggebruikers informeren over de werking en het gebruik van het systeem, 
afhandelen vragen en klachten, faciliteren gebruikersgegevens wijzigen, informatie 
verschaffen over individuele rekeningen, betalingen en sancties.  

Handhaven Fraudebeheersing en controle op de juiste deelname aan het systeem, sanctionering 
van geconstateerde overtredingen.  

tertiaire systeemfuncties, instandhoudend 
Beheer & instandhouden De continue zorg dat alle systeemcomponenten juist blijven functioneren; inspecteren 

onderdelen.  
Vaststellen tarieven Vaststellen en aanpassen van de te tarieven en tarievenstructuur van het systeem.  
Toezicht De zorg dat het geheel voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, 

waaronder de eisen op het gebied van  financiële verantwoording, rechtsgelijkheid en 
bescherming persoonlijke levenssfeer. 

 
Deze systeemfuncties zijn weer verder op te splitsen naar deelfuncties.  
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Van belang is dat afhankelijk van de variant, de gekozen techniek en de gestelde kwaliteitseisen aan 
het totale systeem, de verschillende functies zwaarder of lichter moeten worden aangezet. Neem als 
bijvoorbeeld het proces Registreren en Installeren: wanneer gekozen wordt voor een geavanceerde On-
Board Unit die speciaal moet worden ingebouwd, dan kan vergt dit een organisatie die hiervoor 
zorgdraagt, en wellicht een andere organisatie die toeziet op de kwaliteit daarvan (Toezicht). Bij een 
systeem met een simpele tag die de gebruiker zelf tegen de voorruit kan plakken is voor het 
installatieproces daarentegen niets nodig, maar moet wellicht gezorgd worden voor een gemakkelijke 
en permanente verkrijgbaarheid voor incidentele gebruikers. Bij een inboeksysteem tenslotte speelt het 
proces Installeren en Registreren nauwelijks een rol.  

1.1.3 Basisvarianten 
Het aantal in theorie toepasbare beprijzingsvarianten is vrijwel onbeperkt. Om het geheel werkbaar te 
houden is een set van acht basisvarianten gedefinieerd die het spectrum vrijwel geheel omvatten. 
Andere denkbare varianten zijn vrijwel altijd te zien als variaties hierop. 
 
Om de 8 basisvarianten, maar ook latere andere varianten voor beprijzen op gestructureerde en 
eenduidige wijze te kunnen karakteriseren, worden de eigenschappen “doelgroep”, “geografie”, 
“beprijzingsprincipe” en “tariefparameter” gehanteerd, zie Tabel 1-2.  
 
In Tabel 1-3 worden de acht basisvarianten kort omschreven. Tabel 1-4 bevat een overzicht van de 
eigenschappen die van toepassing zijn op de basisvarianten.  
 

Tabel 1-2 Overzicht gehanteerde eigenschappen beprijzingsvarianten 

Eigenschap Toelichting 
 

Beprijzingsprincipe 
 

Waarover is een tarief verschuldigd? 

Afstand De met een voertuig verreden afstand, aangeduid als het aantal kilometers op een bepaald 
traject of in een bepaald gebied 

Passage De passage van een heffingspunt of heffingscordon 
Verblijf Gebruik van het voertuig op het wegennet binnen een gebied; het tarief is verschuldigd per 

heffingstijdvak waarbinnen het voertuig is gebruikt.  
Tariefparameter 
 

Wat bepaalt de hoogte van het tarief? 

Tijdstip 
 

Tijdstip op een dag of een bepaald tijdsvenster waarbinnen een tarief van kracht is 

Locatie Locaties/trajecten/gebieden waar een tarief van kracht is 
Congestie De daadwerkelijk gemeten (dynamisch) of uit historische gegevens bekende gemiddelde 

(statisch) congestie (intensiteit/capaciteit verhouding per wegvak/traject) 
Voertuigkenmerk Eigenschappen van een voertuig zoals gewicht, brandstofsoort, energieklasse, milieu 

(hoeveelheid uitstoot per gereden kilometer), veiligheidsklasse etc. 
Doelgroep 
 

Op wie is het systeem primair gericht? 

Personenauto’s Personenvoertuigen met een Nederlands kenteken 
Goederenvervoer Vrachtauto’s met een Nederlands of buitenlands kenteken 
Buitenlands  Personenvoertuigen met een buitenlands kenteken. 
Geografie 
 

Waar is het systeem primair van toepassing? 

Hoofdwegennet (HWN) Het Nederlandse snelwegennet (A-wegen), al dan niet op slechts een beperkt aantal punten 
of trajecten 

Onderliggend Wegennet (OWN) Alle overige Nederlandse wegen, al dan niet op slechts een beperkt aantal punten of 
trajecten 

Alle kilometers Het gehele geografische gebied valt onder het systeem, m.a.w. voor iedere verreden afstand 
is het tarief verschuldigd 
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Tabel 1-3 Overzicht basisvarianten voor beprijzing 

No. Naam Toelichting 
I Puntheffing – plat Er is een bedrag verschuldigd voor het passeren van 

een punt, lijn of poortje Het bedrag kan afhangen 
van voertuigkenmerken, maar niet van de tijd van 
passeren. 

II Puntheffing – statisch  Idem, waarbij het tarief echter ook afhangt van de 
tijd waarop gepasseerd wordt.  

III Puntheffing – dynamisch Idem, waarbij het tarief afhangt van de actuele 
gemeten congestie ter plaatse. 

IV Trajectheffing – plat Er is een bedrag verschuldigd voor het afleggen van 
een traject over een weg of afgebakend deel van het 
wegennet (bijvoorbeeld alle snelwegen). Het tarief is 
gebaseerd op de lengte van het afgelegde traject.  

V Kilometerheffing – plat Er is een bedrag verschuldigd voor elke afgelegde 
kilometer binnen Nederland. Het tarief hangt niet af 
van tijd of plaats (maar wel van voertuigkenmerken). 

VI Kilometerheffing – statisch Idem, waarbij het tarief afhangt van de tijd waarop 
en de plaats waar gereden wordt. 

VII Kilometerheffing – dynamisch Idem, waarbij het gehanteerde tarief per kilometer 
afhangt van de actuele gemeten congestie ter 
plaatse. 

VIII Verblijfsheffing Er is een bedrag verschuldigd voor het rijden binnen 
een bepaald gebied, bijvoorbeeld stad of stadsdeel. 
De heffing kan 24 uur of slechts een deel van de dag 
gelden. Parkeren in openbaar gebied kan ook onder 
de heffing vallen.  

 

Tabel 1-4 Overzicht eigenschappen basisvarianten 

Basisvariant Beprijzings-
principe 

Tariefparameter Doelgroep Geografie 
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1. Punt – Plat   X    X X X X 5-200 0-100  
2. Punt – Statisch   X X X  X X X X 5-200 0-100  
3. Punt - Dynamisch   X   X X X X X 5-200 0-100  
4. Traject – Plat X      X   X 1300 0  
5. KMH – Plat X      X X   Elke km in NL X 
6. KMH – Statisch X   X X  X X X X Elke km in NL X 
7. KMH - Dynamisch X     X X X X X Elke km in NL X 
8. Verblijfsheffing  X     X X X X Enkele steden X 
 
Toelichting op de tabel: 

• Bij ‘Doelgroep’ wordt aangegeven op voor welke categorie weggebruikers de beprijzing geldt. 
Hierbij zijn keuzes gemaakt waaraan een realistisch scenario ten grondslag ligt, maar andere 
keuzes zijn ook mogelijk (b.v. een trajectheffing voor personenvoertuigen).  
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• Bij Geografie wordt soms een bereik aangegeven van aantallen heffingspunten/trajecten. Dit 
is slechts bedoeld om een indruk te geven van de omvang van een implementatie voor de 
verdere analyse. Bij trajectheffing wordt in dit document het bijzondere geval beschouwd dat 
de beprijzing van toepassing is op alle trajecten op het HWN (zoals in de Duitse en 
Oostenrijkse LKW-Maut). In principe kan een trajectheffing natuurlijk ook op een deel van het 
netwerk gerealiseerd worden.   

1.1.4 Hoofdsystemen 
De basisvarianten betreffen alleen het ‘wat’ van de beprijzing. Ze leggen niet vast met wat voor 
technisch systeem de beprijzing wordt gerealiseerd. Bij de technisch/organisatorische invulling zijn er 
talloze keuzes mogelijk, die grotendeels in een volgend stadium thuishoren. Een wezenlijke keuze 
betreft echter de basisarchitectuur van het technische systeem. Er is gekozen voor een indeling in drie 
Hoofdsystemen:  
 
α) On-board registrerend systeem  
 
In dit hoofdsysteem speelt het kastje ofwel OBU een cruciale rol. Meestal beschikt het kastje over een 
satelliet positiebepalingscomponent (GPS of Galileo). De positiebepaling kan daarbij op verschillende 
manieren worden gebruikt: 

1. Constateren puntpassage. Het kastje bevat de coördinaten1 van een heffingspunt en 
constateert wanneer het punt wordt gepasseerd. In principe kan dit zowel zonder als met een 
‘digitale kaart’ in de OBU worden opgelost. Het laatste verhoogt de nauwkeurigheid echter 
aanzienlijk. 

2. Registreren afleggen specifieke trajecten. Het kastje constateert dat een bepaald wegsegment 
is/wordt afgelegd. Dit is te vergelijken met het constateren van één of een verzameling van 
puntpassages. Een digitale kaart2 is hierbij meestal noodzakelijk.  

3. Meten van afgelegde afstand. Hierbij wordt uit de opeenvolgende gemeten posities3 de 
afgelegde afstand bepaald. 

 
Meestal wordt het gemeten verbruik meteen vastgelegd in de OBU, om later – al dan niet in 
geaggregeerde vorm - te worden overgedragen naar de verwerkende instantie. Omwille van flexibele 
overdracht (‘altijd en overal’ beschikbaar) wordt vaak uitgegaan van cellulaire mobiele 
datacommunicatie (GSM/GPRS/UMTS)4. Er zijn in principe ook andere mogelijkheden om de 
heffingsgegevens over te dragen: b.v. via DSRC of door het uitlezen van een chipcard5 die uit de unit 
gehaald kan worden.  
 
Belangrijk kenmerk van dit hoofdsysteem is dat er langs de weg geen voorzieningen (‘poortjes’) nodig 
zijn, althans niet voor het primaire proces. Voor de handhaving kunnen overigens wel vaste en 
verplaatsbare opstellingen aan de walkant gebruikt worden om de werking te controleren langs directe 
weg of op een indirecte wijze.  
 

                                                     
1 Vanwege onnauwkeurigheid van de meting wordt het heffingspunt in de praktijk geïmplementeerd 
als een geschikt gekozen rechthoek, cirkel o.i.d.  
2 Een digitale kaart voor dit doel behoeft heeft niet noodzakelijkerwijs de omvang en details te hebben 
van een kaart voor b.v. navigatie.  
3 Bij GPS-ontvangers doorgaans 1 x per seconde. 
4 Dit is ook het uitgangspunt voor de Europese interoperabiliteitsrichtlijn. 
5 Zie de Zwitserse LSVA, [1] 
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Figuur 1-1 On-Board registrerend systeem 

 
β) Off-board registrerende systemen 
 
Bij dit hoofdsysteem vindt de verbruiksbepaling aan de walkant plaats. Meestal gaat het om het 
registreren van het feit dat een voertuig passeert. Hierbij kan een elektronische identificatie 
plaatsvinden (vastleggen van een unieke ID van de tag, waaraan een account is gekoppeld in de 
backoffice) of een optische identificatie (registratie van het kenteken van het voertuig). De 
kentekenregistratie wordt meestal alleen gebruikt als handhavingsmiddel bij een systeem waar een 
voorziening voor elektronische identificatie verplicht is. Omdat een bijna 100% pakkans te realiseren is 
kan de kentekenregistratie ook als reguliere identificatie gehanteerd worden6. Naast een aantal 
technische en procedurele nadelen7 heeft dit laatste wel het aantrekkelijke punt van gebruiksgemak en 
absolute laagdrempeligheid van deelname.  
 
Het moge duidelijk zijn dat bij elektronische identificatie een OBU vereist is. Het gaat daarbij om een 
betrekkelijk eenvoudige unit (‘DSRC-tag’) met een kostprijs van enkele tientjes die door de gebruiker 
zelf tegen de voorruit bevestigd kan worden. 
 
Het is ook mogelijk om direct bij het passeren van het walkantsysteem in plaats van een identificatie, 
een elektronische betaaltransactie uit te voeren, waarbij een tegoed in de OBU (of een chipkaart in de 
OBU) wordt afgewaardeerd. Een dergelijk concept kan betere privacy waarborgen bieden, maar zorgt 
wel voor een grotere complexiteit van het systeem. Zie verder 9.2.4.1. 

 

Langs de wegkant, off-board

factuur

 

Figuur 1-2 Off-board registrerend systeem 

 

                                                     
6 Dit wordt toegepast als aanvullende betaalmethode op de 407 Expressway bij Toronto, Canada en 
was ook voorzien bij de plannen voor Rekeningrijden/Spitstarief. 
7 Het concept scoort niet goed op privacy, maar is denkbaar als ‘vrijwillige optie’, zie ook 5.3.1. 
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γ)  Inboeksysteem.  
 
Tenslotte zijn er inboekingssystemen. De bestuurder geeft op eigen initiatief aan wat het 
(voorgenomen) weggebruik is. Dat kan b.v. een route zijn of een verblijf in een gebied, al naar gelang 
de beprijzingsvariant. Het is daarbij van groot belang dat de aangifte eenvoudig is. Beprijzingsvarianten 
met veel differentiatie of andere nuances in het tariefsysteem lenen zich minder goed voor dit concept.  
Bij dit hoofdsysteem zijn ten behoeve van de heffing geen extra (technische) voorzieningen in het 
voertuig of langs de weg nodig. Er vindt dan ook geen objectieve vastlegging van het werkelijke 
verbruik plaats. 
 
Voor de inboeking zijn diverse kanalen mogelijk. Bij de London Congestion Charge kan inboeking via 
een terminal,  telefonisch of via internet plaatsvinden, in het Duitse LKW-Maut systeem kunnen 
gebruikers zonder voertuigapparatuur inboeken via internet of bij een speciale terminal bij tankstations. 
Doorgaans is er sprake van directe betaling bij de inboeking, maar het bieden van een mogelijkheid 
voor betalen op rekening is ook denkbaar voor bepaalde categorieën gebruikers. 
 
Een inboekingssysteem moet worden aangevuld met een controle op de juiste en volledige aangifte 
door de gebruikers. Daarvoor is separaat handhavingssysteem nodig op basis van kentekenregistratie.  
Tegenover de kostentechnisch aantrekkelijke afwezigheid van investeringen in voertuig- of 
wegkantinfrastructuur staat de noodzaak tot een mogelijk intensieve handhaving. Verder kunnen 
inboekingssysteem veel CRM-capaciteit vergen. Dit heeft te maken met het grote aantal transacties en 
‘confrontaties’ tussen gebruikers en systeem waarbij vragen, problemen en klachten kunnen ontstaan 
 
Inboekingssystemen worden vaak gebruikt als aanvulling op een α- of β-concept. Met name α-
systemen zijn in het algemeen niet geschikt voor incidentele gebruikers, vanwege de kostbaarheid van 
de apparatuur en de noodzaak tot inbouw.  
 

 

Inboeken

Optisch Kenteken

 

Figuur 1-3 Inboeksysteem 

 
Welk hoofdsysteem  voor welke variant ? 
 
Off-boardsystemen zijn efficiënte en in de praktijk bewezen systemen voor punt- en trajectheffingen, al 
dan niet met differentiatie naar tijd, plaats of congestieniveau. Een poortjessysteem is flexibel voor de 
registratie van incidentele gebruikers, omdat het voertuigapparaat (tag) relatief goedkoop is en door de 
gebruiker zelf in een handomdraai in het voertuig is te bevestigen is. Ook bestaat de mogelijkheid om 
kentekenregistratie te hanteren als registratiemethode voor de incidentele gebruikers. Voor een 
landelijke kilometerheffing is een off-boardsysteem niet geschikt, omdat daarvoor een astronomisch 
aantal wegkantsystemen noodzakelijk zou zijn. 
 
On-boardsystemen zijn geschikt voor een heffing met een (zeer) uitgebreide geografische reikwijdte, 
maar zijn een wat omslachtige en kostbare invulling voor varianten die ook met een beperkt aantal 
betaalpoorten uitgevoerd zouden kunnen worden. Wanneer echter alle voertuigen zouden zijn 
uitgerust met een dergelijk voertuigapparaat, kan een switch naar een ander heffingsconcept of een 
toename van het aantal heffingslocaties met een - geautomatiseerde - software-update van de 
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voertuigapparaten relatief snel worden uitgevoerd, even afgezien van eventuele aanpassingen in de 
administratie en extra voorzieningen voor handhaving. Naarmate er meer tariefdifferentiatie naar 
locatie/wegtype wordt toegepast, worden de eisen aan detail en actualiteit van de geografische 
informatie in de OBU hoger. Vanwege de dynamiek en omvang van deze gegevens stelt dit zwaardere 
eisen aan het beheer van de geografische gegevens en de beschikbaarheid en bandbreedte van de 
communicatie met de OBU’s.  
 
Een trajectheffing op het complete hoofdwegennet zit tussen deze extremen in: dit is ook de reden 
waarom voor Platformvariant 3 zowel een on-board als een off-board oplossing is uitgewerkt.  
  
Inboeksystemen kunnen gebruikt worden als ‘totaaloplossing’ voor heffingsvarianten met een beperkte 
geografische reikwijdte en weinig differentiatie. Een van de weinige voorbeelden van een ‘zuiver’ 
inboeksysteem is de verblijfsheffing in Londen. Inboeksystemen worden wel vaak gebruikt als 
voorziening voor incidentele gebruikers bij een on-board of off-board registratiesysteem.  

1.1.5 Relatie basisvarianten en hoofdsystemen 
De ‘verstandige’ combinaties van Basisvarianten en Hoofdsystemen, aangeduid als ‘Systeemconcepten’, 
zijn vervolgens in kaart gebracht. Gezocht is naar praktijkvoorbeelden van deze combinaties bij 
operationele systemen in het buitenland. Een aantal daarvan is opgenomen in onderstaande tabel.  
 

Tabel 1-5 Relatie basisvarianten en hoofdsystemen 

 Hoofdsystemen 

Basisvarianten  α - On board β – Off board γ – Inboeksystemen 

I. Puntheffing – Plat Mogelijk,  maar meestal 
niet kosteneffectief 

Westerscheldetunnel 
Tolring Oslo 
Storebaelt, Öresund  
 

Geschikt voor incidentele 
gebruikers 

II. Puntheffing – 
Statisch 

Mogelijk, maar meestal 
niet kosteneffectief 

[Rekeningrijden] 
 SR91 
[Stockholm] 
407 Toronto 
Singapore 

Onder voorwaarden 
geschikt voor incidentele 
gebruikers 

III, Puntheffing –
Dynamisch 

Mogelijk, maar meestal 
niet kosteneffectief 

I15 San Diego Niet geschikt 

IV. Trajectheffing (plat) Alle trajecten HWN: 
Duitsland LKW 
 
Kosteneffectief als de 
geografische reikwijdte 
zeer groot is.  

Enkele trajecten: 
Melbourne, M6Toll, Via 
Verde Portugal 
Trans Israel Highway 
 
 
‘Alle’  trajecten op HWN: 
Oostenrijk LKW-Maut 
Frankrijk Télepéage 
Italië Telepass 

Alle trajecten HWN: 
Duitsland LKW voor 
incidentele gebruikers 

V. Kilometerheffing – 
Plat 

Zwitserland LSVA (alleen 
vracht) 

Niet geschikt. Zwitserland LSVA (alleen 
vracht) voor incidentele 
gebruikers 

VI. Kilometerheffing – 
Statisch 

[oude plan KMH] 
Geschikt, nog geen 
voorbeelden. 

Niet geschikt. Niet geschikt 

VII. Kilometerheffing – 
Dynamisch 

Geschikt 
 

Niet geschikt. Niet geschikt 

VIII. Verblijfsheffing Geschikt, in sommige 
gevallen kosteneffectief 

[London Congestion 
Charge, phase 2] 
 

Londen Congestion 
Charge 

1.1.6 Uitwerking op aspecten 
Voor een bespreking van de belangrijkste randvoorwaarden/aandachtspunten als privacy, 
betrouwbaarheid, migratiepaden, handhaving, juridisch kader etc. bood het raamwerk van 
basisvarianten en hoofdsystemen voldoende houvast. Voor sommige aspecten bleek een uitwerking per 
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basisvariant het meest geschikt, in andere gevallen was juist de indeling in Hoofdsystemen het meest 
relevant. De indelingen worden in de overige bijlagen daarom door elkaar gebruikt, naar gelang het 
onderwerp. 
 
Voor de kostenramingen en – in mindere mate – de schattingen van de invoeringstijd is expliciet 
uitgegaan van de door het Platform aangedragen varianten. Zie de volgende paragraaf. 
 

1.2 Fase 2: Uitwerking platformvarianten  

Door het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit zijn 10 verschillende beprijzingsvarianten voorgesteld, 
die in de loop van het proces enkele malen zijn bijgesteld. Voor de onderzoeken naar verkeerskundige 
effecten, externe effecten, TOH en kosten was vaak een verdere detaillering nodig, waarin diverse 
aannames gedaan moesten worden. Dit leidde ertoe dat sommige varianten soms in een laat stadium 
op detailniveau weer moesten worden aangepast: dan wel omdat de gekozen invulling niet conform de 
wens van het Platform(secretariaat) was, dan wel om tegemoet te komen aan de invoerbeperkingen 
van sommige gehanteerde modellen. 
 
Voor TOH hadden de Platformvarianten en de nadere detaillering daarvan vooral gevolgen voor de 
kostenramingen. De meeste overige aspecten konden op een hoger abstractieniveau worden 
uitgewerkt. 

1.2.1 Platformvarianten gecategoriseerd 
De Platformvarianten zijn ‘afgebeeld’ op het best passende systeemconcept (combinatie van 
basisvariant en hoofdsysteem uit Fase 1). Daarbij waren de volgende kenmerken bepalend: 

• Deelnemers (doelgroep, aantallen, verdeling reismotieven, verdeling reguliere en incidentele 
gebruikers) 

• Heffingsprincipe (passage van een punt, elke gereden kilometer, trajecten) 
• Kenmerken van het geografisch gebied/wegennet waarop het heffingprincipe van toepassing 

is (beperkt traject of fijnmazig, uitgebereid netwerk, “natuurlijke” logische heffingspunten, 
grens van een wegennet of verblijfsgebied).  

 
De resultaten zijn vervat in onderstaande tabel. In veel gevallen is een inboeksysteem meegenomen als 
voorziening voor incidentele gebruikers. 
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Tabel 1-6 Platformvarianten in relatie tot basisvarianten en hoofdsystemen 

 Hoofdsystemen 

Basisvarianten  α - On board β – Off board γ – Inboeksystemen 

I. Puntheffing – Plat  4.Groep van zeven 
tollocaties 

(4 aanvulling) 

II. Puntheffing – 
Statisch 

 6A.Passageheffing bij 
de vier grote steden – 
statisch  
8A.Heffing op 
congestietrajecten – 
dynamisch 

(6 aanvulling) 
(8 aanvulling) 

III, Puntheffing –
Dynamisch 

 6B.Passageheffing 
rond de vier grote 
steden – dynamisch  
8B.Heffing op 
congestietrajecten – 
dynamisch 

(6.aanvulling) 
(8.aanvulling) 

IV. Trajectheffing (plat) 3.Betalen per kilometer 
zware vracht – GPS 

3.Betalen per 
kilometer zware vracht 
– ‘poortjes’ 

(3-GPS aanvulling) 

V. Kilometerheffing – 
Plat 

1.Betalen per kilometer 
2.Hofstraheffing 

  

VI. Kilometerheffing – 
Statisch 

5.Betalen per kilometer 
+ congestietoeslag 

 (5. aanvulling) 

VII. Kilometerheffing – 
Dynamisch 

5.Betalen per kilometer 
+ congestietoeslag 

  

VIII. Verblijfsheffing 7.Aanwezigheidsheffing 
in de vier grote steden 

 (7 aanvulling) 

 

1.2.2 Nadere uitwerking 
In overleg met het Platformsecretariaat en de andere onderzoeksinstanties is gezocht naar werkbare 
aannames. Hierbij bleek dat op het eerste gezicht beperkte wijzigingen toch tot grote 
‘systeemsprongen’ kunnen leiden. Voorbeelden:  

• Het bepalen van de grens van een verblijfsheffing kan van enorme invloed zijn op het aantal 
gebruikers: de keuze om de ring van een grote stad niet of wel in het heffingsgebied op te 
nemen bepaalt of het aantal deelnemers – en daarmee de systeemkosten - exponentieel stijgt.  

• Gedurende het proces is variant 8 omgevormd van “heffing op basis van het aantal kilometers 
in een congestiegebied” naar “heffing op basis van het aantal kilometers op een 
congestietraject”. In dat laatste geval ligt het meer voor de hand om te werken op basis van 
passageheffingen waarbij een koppeling bestaat met de lengte van het gebruikte wegsegment. 
Indien echter sprake zou zijn van alle kilometers in een bepaald congestiegevoelig gebied – 
bijvoorbeeld de Randstad - dan zou gekozen worden voor een on-board systeem omdat het 
niet haalbaar is op elk segment van het hoofd- en onderliggend wegennet een poortje te 
plaatsen. 

1.2.3 Contra-expertise 
Van 1 maart tot 15 maart 2005 is een contra-expertise op de kostenramingen uitgevoerd door NIB-
Consult (hierna ‘NIB’ genoemd), [59]. Deze contra-expertise betrof noodzakelijkerwijs de op de 1 
maart beschikbare gegevens, hoewel deze nog volop in bewerking waren en de onderhavige 
platformvarianten nog in het proces van verdere invulling verkeerden. Uit de contra-expertise werd 
duidelijk dat met name de traceerbaarheid van de op dat moment beschikbare gegevens voor de 
kostenramingen voor verbetering vatbaar waren. NIB concludeerde op basis daarvan, dat de 
kostenramingen niet goed bruikbaar zouden zijn in dit proces omdat men nog geen oordeel kon geven 
over de juistheid van de gebruikte gegevens en de daaruit voortvloeiende eindresultaten. NIB beschikte 
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zelf niet over kostenindicaties voor de belangrijkste kostenposten. Daarnaast werd geadviseerd 
bandbreedtes (zowel qua hoeveelheid als qua prijs) voor de belangrijkste kostenposten te vermelden in 
plaats van bedragen. Eveneens dienden de belangrijkste risico’s en onzekerheden helder te worden 
weergegeven, en een visie ten aanzien van (kosten)ontwikkeling van technologie in de toekomst. 
Hoewel een belangrijk deel van de opmerkingen over de gegevens per 1 maart intern reeds was 
onderkend en in bewerking was, hebben de resultaten daarvan bij de uitvoering van de contra-
expertise helaas geen rol kunnen spelen, mede gezien de sterke nadruk die ten tijde van de contra-
expertise bij het onderzoeksteam moest liggen op het beantwoorden van vragen vanuit het Platform. 
Daar het moeilijk is om een contra-expertise uit te voeren op een nog niet afgeronde studie, m.a.w. 
een “bewegend doel”, is het echter begrijpelijk dat de contra-expertise vanuit praktische overwegingen 
is beperkt tot louter de informatie die per 1 maart beschikbaar was. De contra-expertise is gebruikt om 
de rapportage te verbeteren. In de huidige rapportage en overige documentatie is naar de mening van 
de opstellers tegemoet gekomen aan de kritiekpunten en aanbevelingen van NIB. 

1.2.4 Oplevering resultaten en interactie met Platform 
De eerste versie van de platformvarianten is eind januari ontvangen. De scope van deze varianten was 
aanvankelijk niet helder, hetgeen begrijpelijk is gezien het bestuurlijke niveau waarop het Platform 
diende te opereren. Niettemin diende ervoor gezorgd te worden dat het Platform geïnformeerd zou 
worden over de uitwerking van de varianten.  
 
Deze werkstroom TOH diende antwoorden te geven op de vragen over de technische en 
organisatorische invulling. De aannames voor deze uitwerking moesten worden gehaald uit informatie 
van het Platformsecretariaat (m.n. ter verduidelijking van de doelen van elke variant) en de 
verkeerskundige studies (kenmerken van het wegennet, aantal deelnemers en onderverdeling naar 
motieven, heffingslocaties etc.). Dit leidde er toe dat een aantal iteraties nodig was, terwijl tegelijkertijd 
de behoefte bij het Platform(secretariaat) bestond om vanaf half februari over tussenresultaten te 
beschikken om tijdig te kunnen beginnen met de voorbereiding van het advies. Tussentijds zijn aan het 
Platformsecretariaat aparte notities geleverd over de aanpak van deze studie.  
 
De eerste globale resultaten van TOH werden opgeleverd per 1 maart, waarna nog diverse verfijningen 
zijn uitgevoerd. Een complete versie van het hoofdrapport is op 29 maart aangeboden aan het 
Platform. In de huidige eindrapportage (1 juni) met bijlagen wordt beoogd een completer beeld te 
geven. De gedetailleerde kostenramingen en onderbouwingen zijn opgenomen in een aparte 
rapportage. 

1.3 Samenhang techniek, organisatie en handhaving 

De verdeling van het onderzoek in de drie onderdelen techniek, organisatie en handhaving zijn door de 
opdrachtgever vooral gekozen vanuit communicatief (de onderwerpen die het meeste leven bij 
verschillende partijen als het gaat om het opzetten van een beprijzingssysteem) en organisatorisch 
oogpunt (drie organisaties t.b.v. checks & balances binnen het onderzoek). In eerdere Nederlandse 
beprijzingsprojecten was er vaak een sterk technische focus. Organisatie en handhaving waren veelal 
volgend in de uitwerking. In de huidige aanpak is getracht deze onderdelen van meet af aan dezelfde 
aandacht te geven. 
 
In plaats van een verdeling naar techniek, organisatie en handhaving, is een oriëntatie op  aspecten 
(b.v. kosten, interoperabiliteit, privacy) soms eenvoudiger om aandachtspunten voor het voetlicht te 
brengen. Hierbij geldt dat de aspecten vaak niet in isolatie gezien kunnen worden, maar onderlinge 
afhankelijkheden hebben. Ook is er vaak zowel een technische als organisatorische kant.  
 
Beide oriëntaties zijn in dit rapport terug te vinden. In de volgende twee paragrafen worden twee 
voorbeelden gegeven van de samenhang tussen de verschillende aspecten.  
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Figuur 1-4 Samenhang van aandachtspunten en invloedsfactoren 

1.3.1 Voorbeeld: naleving  
Een hoge mate van naleving is nodig om de effecten en opbrengsten te realiseren maar ook belangrijk 
voor het behoud van het maatschappelijk draagvlak. Handhaving is een belangrijk middel om de 
naleving te optimaliseren. De naleving wordt immers voor een goed deel bepaald door de pakkans – 
afhankelijk van systematiek en de omvang van het handhavingsapparaat – en de strafmaat bij een 
geconstateerde overtreding. Bij de uitwerking blijken echter ook andere aspecten een relatie te hebben 
met naleving en handhaving:  
 Een verkeerde techniekkeuze kan er toe leiden dat onterecht heffingen worden opgelegd: een 

voertuig is bijvoorbeeld in de buurt geweest van een verblijfszone, maar niet erin, terwijl het 
systeem toch heeft vastgelegd dat het voertuig in de heffingszone is geweest. Dit kan gevolgen 
hebben voor de discipline van de gebruikers: ‘als het systeem niet eerlijk is, ben ik het ook niet’.  

 Indien bekend is dat het systeem ‘niet betrouwbaar’ is, kan dit ertoe leiden dat gebruikers massaal 
bezwaar maken en procederen tegen opgelegde heffingen. Dit kan zorgen voor een zware 
belasting van het juridische apparaat en daarmee samenhangende hoge maatschappelijke kosten.  

 De effectiviteit en efficiëntie van de handhaving is gebaat bij een centrale vastlegging van 
gedetailleerde verplaatsingsgegevens. Dit vergroot de mogelijkheden om te controleren of het 
elektronisch geregistreerde verbruik overeenkomt met het bij controle geconstateerde gebruik. Om 
te voldoen aan de privacy-wetgeving is er echter een noodzaak om bij een minimale vastlegging te 
blijven. Een oplossing die aan beide belangen tegemoet komt lijkt mogelijk, maar is meestal niet de 
meest eenvoudige en goedkoopste.   

 Een onderdeel van het nalevingsvraagstuk betreft de verantwoordelijkheidsverdeling: wie moet 
ervoor te zorgen dat de techniek goed werkt? De heffingsorganisatie moet er natuurlijk in eerste 
instantie voor zorgen dat het systeem in totaliteit van goede kwaliteit is. Volledig uitsluiten van 
defecten van de voertuigapparatuur (100% beschikbaarheid) is echter nooit mogelijk. Het 
afdichten van alle mogelijkheden tot moedwillig buiten gebruik stellen of verstoren is in de praktijk 
ook niet haalbaar. Het verdient daarom aanbeveling de gebruiker een zorgplicht voor de 
apparatuur op te leggen: een defect moet b.v. gerapporteerd worden en zo snel mogelijk 
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verholpen. Ondertussen moet er een terugvalspoor zijn om het verbruik te bepalen/aan te geven. 
Deze zorgplicht moet echter wel voor brede lagen in de samenleving ingevuld kunnen worden 
(‘hoe zie ik dat hij het niet doet?’) en niet meer dan minimaal ongemak met zich mee te brengen. 
Een te moeilijke of belastende procedure kan weer zorgen voor afbrokkeling van het draagvlak. 
Voor met name een landelijk systeem van kilometerheffing is dit een organisatorische uitdaging. 

 

1.3.2 Voorbeeld: kosten, markt en interoperabiliteit 
Het onderscheid tussen off-board registrerende (poortjes met DSRC) en on-board registrerende (met 
GPS) systemen komt op verschillende plaatsen terug in dit rapport. De eerste categorie kan zonder 
meer als ‘proven technology’ beschouwd worden. Het concept is echter niet goed schaalbaar naar een 
kilometerheffing op alle wegen. On-board registrerende systemen zijn hiervoor wel geschikt en worden 
gezien als de technologie van de toekomst. Het Duitse LKW-Maut systeem, is voorlopig het enige 
operationele voorbeeld van een off-board systeem op basis van GPS. Inmiddels lijkt het systeem redelijk 
te werken, waarmee een belangrijke stap is gezet op de weg naar volwassenheid van de technologie. 
Toepassing voor een kilometerheffing voor alle voertuigen op alle wegen komt technisch binnen bereik, 
maar is een volgende stap die nog geen enkel land heeft durven maken. Politieke en 
technisch/organisatorische risico’s zijn daar natuurlijk debet aan, maar een belangrijke hobbel is ook de 
grote investering voor de voertuigapparatuur (OBU).  
 
Zoals aangegeven in 6.3.2 is wel te verwachten dat de prijs binnen afzienbare termijn flink zal dalen 
door goedkoper worden en verdere integratie van de elektronische componenten. Een nog sterkere 
prijsdaling is mogelijk wanneer het ‘beprijzingskastje8’ op Europees niveau gestandaardiseerd wordt, 
waardoor het in massa geproduceerd kan worden. De Europese standaardisatie zal echter – ondanks de 
sterke promotie door de Europese Commissie - een lastig en mogelijk langdurig proces zijn, waarin 
nationale (industriële) belangen een belangrijke rol zullen spelen.  
 
Een volgende stap na succesvolle standaardisatie en lagere prijzen kan zijn dat overheden in 
verschillende landen voortvarend tot implementatie overgaan. Massale toepassing kan voor de auto-
industrie/-handel vervolgens reden zijn de functionaliteit als standaardvoorziening op te nemen, zeker 
gezien de mogelijke synergie met andere functies zoals navigatie en verkeersinformatie. De 
automobielindustrie zal naar verwachting volgend en niet leidend zijn in dit proces: er is in de branche 
nog sprake van terughoudendheid met het openlijk ondersteunen van ‘auto-onvriendelijke’ 
toepassingen. Wanneer op langere termijn een geschikte standaardvoorziening in elk voertuig 
aanwezig zou zijn, is de ‘kostenhobbel’ vrijwel weggenomen.  
 
Samenvattend kan gesteld worden dat voor een kilometerheffing voor alle voertuigen de technische en 
organisatorische risico’s afnemen naarmate er projecten gerealiseerd worden, dat die in afwachting zijn 
van standaardisatieresultaten en kostendalingen, die  uiteindelijk weer kunnen leiden tot support vanuit 
de auto-industrie en daarmee en verdere verlaging van de invoeringsdrempel. 
 
 
 
 

                                                     
8 Het is beter om te spreken van ‘beprijzingsfunctie’, aangezien de beoogde apparatuur ook andere 
functies kan vervullen. 
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Bijlage 2 Kosten 
2.1 Toelichting op de kostenramingen 

 
Voor de verschillende varianten van een systeem voor beprijzen zijn kostenramingen gemaakt om zicht 
te verkrijgen op de omvang en samenstelling van de met elke variant gemoeide investerings-, 
afschrijvings- en exploitatiekosten. Aan de hand van deze kostenramingen en bijv. de door het CPB 
berekende welvaartseffecten kan vervolgens een kosten-baten analyse worden gemaakt als 
beoordelingscriterium in aanvulling op de (elders binnen de projectorganisatie samengestelde) niet-
financiële effectenrapportage. 
 
De kostenramingen inventariseren dan ook uitsluitend de kosten die zijn gemoeid met het “optuigen 
en exploiteren” van een beprijzingsvariant, en geen opbrengsten. 
 
Daarnaast worden de kosten slechts naar hun omvang en samenstelling in kaart gebracht. De allocatie 
ervan wordt beschouwd als politieke keuze voor een latere fase, en is daarom nadrukkelijk buiten 
beschouwing gelaten. 
 
Omdat het opstellen van een kostenraming vereist dat de globale contouren van een variant voor 
beprijzen concreet worden ingevuld tot een mogelijke realisatievorm voor de desbetreffende variant, 
moeten er op tal van onderdelen keuzes worden gemaakt. Die keuzes moeten niet alleen het optellen 
van een prijskaartje mogelijk maken, maar dienen eveneens zoveel mogelijk aan te sluiten bij de in 
ontwikkeling zijnde consensusvorming binnen de projectorganisatie en betrokken belangengroepen, en 
de daaropvolgende verwachte politieke besluitvorming. 
Met name de beschikbare verkeersgegevens, maar ook details van de in de modellen gehanteerde 
uitgangspunten zijn gedurende het onderzoek dan ook noodzakelijkerwijs aan wijziging onderhevig 
geweest; om de mogelijke uitwerking daarvan inzichtelijk te maken, is onderstaand voor variant 8 een 
gevoeligheidsanalyse opgenomen . 
 
Om een verantwoorde vergelijking tussen de kostenramingen van de verschillende varianten mogelijk 
te maken, zijn zoveel mogelijk uitgangspunten en keuzes uniform gehouden. Deze zijn allemaal  per 
rubriek verzameld in het parameter-overzicht dat voorafgaat aan de calculaties, zodat aanpassingen 
relatief eenvoudig en snel kunnen worden doorgevoerd en het effect ervan direct doorwerkt in elk van 
de varianten waar de gewijzigde parameter een rol speelt. 
 

2.1.1 Algemene uitgangspunten en keuzes 
 
Als belangrijkste van de algemene uitgangspunten en keuzes kunnen worden genoemd: 
 
Free-flow 
In alle doorgerekende varianten voor een systeem van beprijzing is uitgegaan voor een free-flow 
systeem, waarbij het verkeer zonder oponthoud een heffingspunt kan passeren, danwel van een 
heffingstraject gebruik kan maken. Frequente deelnemers systeem aan het systeem kunnen daarbij 
gemakshalve of vanuit kostenoogpunt kiezen voor een tag of On Board Unit, incidentele deelnemers 
dienen door inboeken zelf melding te maken van de verschuldigde heffing. Om het inboekers daarbij 
zo gemakkelijk mogelijk te maken om op de vereiste wijze aan het systeem deel te nemen, wordt in 
elke variant een reeks aan methoden geboden om in te boeken, uiteenlopend van het betaalautomaten 
langs de weg bij heffingslokaties, tot melding via internet of mobiele telefoon. 
 
Aantal frequente deelnemers vs. incidentele deelnemers 
Deze aantallen dienen op basis van o.a. beschikbare verkeersgegevens voor elke variant te worden 
ingeschat door zorgvuldige afstemming op het desbetreffende heffingsregime. 
Zo zal bij een systeem voor Kilometerheffing, waarbij (een deel van) de MRB en BPM wordt 
gevariabiliseerd (1 en 2) iedere personenauto/bestelbus/motorfiets met een OBU moeten zijn uitgerust, 
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en zijn vrachtauto’s en buitenlandse verkeersdeelnemers geen heffing verschuldigd; maatgevend is 
immers het al dan niet op een voertuig van toepassing zijn van de reductie van de vaste MRB en BPM. 
In variant 5 wordt aan het platte tarief van de Kilometerheffing uit 1 en 2 een congestiecomponent 
toegevoegd, die –afhankelijk van plaats en tijd- voor alle voertuigen verschuldigd geldt. Ook de 
Nederlandse vrachtauto’s worden dan met een OBU uitgerust; gezien het zakelijk karakter van het 
vrachtautogebruik is inboeken immers geen realistische optie. Buitenlandse deelnemers kunnen 
inboeken, omdat een OBU weinig realistisch is gezien het incidentele karakter van hun gebruik van het 
Nederlands wegennet. De frequenter en doorgaans zakelijk in Nederland rijdende buitenlandse 
systeemdeelnemer zal mogelijk wel kiezen voor een OBU om de Nederlandse heffing te voldoen.  
 
Vanuit de verwachting dat de Europese Interoperabiliteitsrichtlijn voor beprijzingssystemen van kracht 
zal zijn op het moment dat een Nederlandse Kilometerheffing kan worden ingevoerd, is in de 
calculaties uitgegaan van de mogelijkheid om de dan in het buitenland gebruikte tags/OBU’s ook 
binnen het Nederlandse systeem te gebruiken. 
 
Bij de puntheffingssystemen (4, 6 en 8) is het aantal taghouders (dus de frequente systeemdeelnemers) 
afgestemd op het aantal uren per dag dat de heffing van kracht is, en het aantal en de lokatie van de 
heffingspunten; naarmate het dagelijks aantal passages waarvoor een verkeersdeelnemer heffing 
verschuldigd is toeneemt, zal de keuze voor het gemak van een tag meer voor de hand liggen. Zeker 
als door de systeemexploitant aan taghouders een korting op het verschuldigde tarief wordt geboden 
om het taggebruik (met z’n lagere transactiekosten) te stimuleren. Daarentegen heeft de exploitant 
geen belang bij het verstrekken van een dure tag aan weinig frequente systeemdeelnemers, waardoor 
er mogelijk middels een aanschafbedrag een drempel wordt ingebouwd. 
 
Ook bij de verblijfsheffing (7) komt aan de hand van een dergelijk krachtenspel een balans tot stand 
tussen het aantal taghouders en het aantal inboekers. 
 
Bij de trajectheffing (3) voor zware vrachtauto’s op het HWN lijkt het vanuit het zakelijk karakter van 
het voertuiggebruik realistisch dat alle Nederlandse voertuigen worden voorzien van een DSRC-tag. 
Deze staat op naam van de kentekenhouder, welke maandelijks een factuur ontvangt met daarop het 
gespecificeerde totaal van de heffing gedurende de afgelopen maand. Voor de buitenlandse zware 
vrachtauto’s zal eveneens de groep frequente gebruikers van het Nederlands hoofdwegennet kiezen 
voor zo’n postpaid DSRC-tag en een maandelijkse factuur, de overige systeemdeelnemers kunnen op 
gunstig gelegen lokaties langs het HWN een prepaid-tag aanschaffen en deze laden met een bepaald 
bestedingstegoed; het verschuldigde heffingsbedrag wordt naar rato van de op het HWN afgelegde 
afstand van het bestedingstegoed afgeboekt. 
 
Betaling van de verschuldigde heffing 
Incidentele deelnemers beschikken niet over een voertuig-apparaat om de verschuldigde heffing vast te 
stellen en aan de back-office door te geven; zij moeten door inboeken zelf de verschuldigde heffing 
melden. Omdat er geen factuurrelatie met deze incidentele deelnemers bestaat, dienen zij het 
verschuldigde bedrag direct bij het inboeken te voldoen, hetzij via een betaalterminal, hetzij met een 
creditcard via het internet, hetzij via de telefoonrekening. 
 
Alleen bij de trajectheffing voor het zware vrachtverkeer is rekening gehouden met de mogelijkheid om 
bij een betaalterminal een prepaid tag aan te schaffen: het verschuldigde heffingsbedrag wordt naar 
rato van de op het HWN afgelegde afstand van het “op de tag geladen” bestedingstegoed afgeboekt. 
Frequente systeemdeelnemers beschikken in alle varianten over een op naam van de kentekenhouder 
geregistreerde tag of OBU, aan de hand waarvan het verschuldigde heffingsbedrag wordt vastgesteld. 
Maandelijks wordt vanuit de back-office een gespecificeerde factuur aan de kentekenhouder 
gezonden. Betaling geschiedt vanuit kostenoogpunt bij voorkeur middels automatische incasso, maar er 
is in de calculaties ook rekening gehouden met het feit dat een deel (10%) van deze kentekenhouders 
de betalingstermijn overschrijdt. 
 
Handhaving 
Van voertuigen welke niet beschikken over een tag/OBU en waarvoor evenmin is ingeboekt, wordt 
een beeldregistratie van het kenteken gemaakt vanaf vaste portaalopstellingen op het HWN, 
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verplaatsbare opstellingen of vanuit controlevoertuigen. Slechts een beperkt deel (ca. 2%) van die 
beeldregistraties kan niet geautomatiseerd worden ingelezen en verwerkt. 
 
In elke variant is de in te zetten hoeveelheid controlemiddelen afgestemd op het aantal 
systeemdeelnemers, het aantal heffingslokaties en de geografische reikwijdte van de heffing. Daarbij is 
in aanmerking genomen dat naleving van voorschriften in sterke mate wordt bepaald door de 
perceptuele pakkans: controle moet verrassend zijn, altijd en overal kunnen plaatsvinden, soms 
nadrukkelijk zichtbaar, maar òòk onzichtbaar, bijv. steekproefsgewijs in de back-office door 
beoordeling van de plausibiliteit van actuele heffingsgegevens aan de hand van de historische 
aangiftegegevens. 
 
In de calculaties is er van uitgegaan dat in het eerste exploitatiejaar van een variant controle op de 
naleving van de voorschriften extra “aandacht” vergt om deze op het gewenste niveau te krijgen. 
Uitgangspunt is dat een 95% ‘natuurlijke compliance’ met de juiste handhavingsstrategie naar 98% 
kan worden gebracht. Als gevolg van die additionele handhavingsinspanning gedurende die eerste 
periode, zal er sprake zijn van initiële hogere handhavingskosten, zowel voor wat betreft de inzet van 
personeel, als het aantal verzonden sancties 
 
Diversen 
In de kostengroep “diversen” is als opslagpercentage op de totale netto investeringskosten een 
inschatting opgenomen voor de kosten van projectvoorbereiding/planvorming en 
marketingcommunicatie. Bij de “kleinere/goedkopere” varianten is een hoger opslagpercentage 
gehanteerd, om te voorkomen dat de lagere investeringsbedragen zouden leiden tot een zodanig laag 
niveau voorbereidingskosten, dat daarvan op voorhand gesteld kan worden dat deze onvoldoende 
zullen zijn gezien de reikwijdte/doelgroep van de variant. 
 
Prijspeil 2005 
Voor alle ramingen, de omvang en samenstelling van het wagenpark en de verkeersstromen is 
uitgegaan van een situatie anno 2005. Dit betekent dat bij een daadwerkelijke toekomstige invoering 
van een systeem de aantallen deelnemers en passages veelal hoger zullen zijn dan aangenomen. 
Daarentegen geldt voor bepaalde componenten dat over enkele jaren de prijs ervan beduidend lager 
zal kunnen liggen dan nu. Zo zijn inmiddels de DSRC/GPRS/GPS OBU’s voor vrachtwagens al in de UK 
aangeboden voor ca. € 240,- en zal de prijs van vergelijkbare OBU’s voor personenauto’s wellicht snel 
kunnen dalen van de ingeschatte € 180,- naar ca. € 50,- wanneer er na het totstandkomen van harde 
Europese Interoperabiliteitsspecificaties een Europese markt voor die OBU’s ontstaat, en deze mogelijk 
zelfs standaard in nieuwe auto’s aanwezig zullen zijn. 
 
In de navolgende paragrafen is voor elke variant een overzichtstabel opgenomen met daarin de 
omvang en samenstelling van investeringskosten, afschrijvingen en de jaarlijkse exploitatiekosten 
aangegeven. Voor de totale kosten is steeds een bandbreedte gegeven, aangezien er in de huidige 
projectfase vanzelfsprekend onzekerheden in de raming zitten, bijvoorbeeld met betrekking tot de 
juistheid van de aannames die noodzakelijk waren om te komen tot concrete varianten die kunnen 
worden doorgerekend. 
 

2.1.2 Toelichting op de kostengroepen 
In de kostenramingen zijn de totale investerings- en exploitatiekosten zijn onderverdeeld in een zestal 
uniforme kostengroepen: 

• Voertuigapparaat 
Hieronder vallen de kosten van de voertuigapparatuur, inclusief de kosten van distributie, 
uitgifte, registratie en inbouw. 

• Wegkantsysteem 
De groep behelst de kosten van de portalen en wegkantapparatuur. Bij de trajectheffing voor 
het zware goederenvervoer zijn aan een deel van de normale wegkantportalen faciliteiten 
aangebracht voor de handhavingsfunctie; de kosten van die additionele voorzieningen zijn 
opgenomen in de kostengroep ‘Controle en handhaving’. 
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• Aangifte, inboeken en helpdesk 
Hieronder vallen de kosten van datacommunicatie in verband met het doorgeven van 
heffingsgegevens, kosten verbonden aan de inboekfaciliteiten voor incidentele 
systeemdeelnemers, en kosten van de helpdesk voor afhandeling van vragen en klachten. 

• Facturatie en betaling 
Dit zijn de kosten die zijn verbonden aan het verwerken van de geregistreerde 
verbruiksgegevens en het aanmaken van facturen. Ook vallen hieronder de kosten van het 
betalingsverkeer, het debiteurenbeheer en de kosten van invorderingstrajecten. 

• Controle en handhaving 
Deze groep bevat de kosten van alle binnen een systeemvariant gehanteerde 
handhavingsapparatuur, kosten verbonden aan een eventuele periodieke keuring van de 
voertuigapparatuur, en de kosten die zijn gemoeid met het opleggen van sancties bij 
geconstateerde overtredingen. 

• Diversen 
In deze groep zijn ondermeer de kosten opgenomen van kantoor- en back-office 
voorzieningen, de kosten van ondersteunend personeel, en (op nadrukkelijk verzoek van het 
NIB) als opslagpercentage een inschatting van de kosten van initiële planvorming en 
projectvoorbereiding en de noodzakelijke marketingcommunicatie. 

 
Tenslotte dient te worden opgemerkt, dat in de vermelde exploitatiekosten geen afschrijvingen zijn 
opgenomen. De afschrijvingen zijn wel apart vermeld ten behoeve van de door het Centraal 
Planbureau uitgevoerde studie. 
 

2.2 Cost drivers en trends 

Navolgend zullen de kostenramingen per variant meer in detail worden toegelicht, daarbij nader 
ingaand op de samenstelling van de kostenbedragen, de meest sterke kostendrivers en eventuele 
trends ten aanzien van de specifieke systeemkosten voor de desbetreffende variant. Ter illustratie van 
de kostendrivers, is voor de kostenramingen van Tol (variant 4) en de Congestieheffing (variant 8) een 
gevoeligheidsanalyse weergegeven. 
 

2.2.1 Kilometerheffing, varianten 1 en 2  

Tabel 2-1 Samenvatting raming Platformvarianten 1 en 2 

1 en 2: Kilometerheffing Hoev. Investering Afschrijving/jr. Exploitatie/jr.
  Voertuigapparaat 7.499.000 85% 63% 35% 
  Wegkantsysteem 0 0% 0% 0% 
  Aangifte, Inboeken en Helpdesk   2% 3% 15% 
  Facturatie en Betaling   2% 2% 14% 
  Controle en Handhaving 187 6% 6% 29% 
  Diversen   5% 25% 7% 
Totaal, in miljoenen €   2100-3800 400-700 400-1100 

 
 
De Kilometerheffing in deze systeemvariant is gebaseerd op het verplichte gebruik van een 
GPS/GPRS/DSRC OBU door alle Nederlandse personenauto’s, bestelbussen en motorfietsen, 
uitgezonderd de groep klassiekers (geschorst of ouder dan 25 jaar en daardoor vrijgesteld van MRB) en 
exportvoertuigen. Vrachtauto’s en buitenlandse verkeersdeelnemers zijn van de heffing vrijgesteld. Er is 
dus geen sprake van wegkantsystemen, en inboeken is met name een vangnet voor kentekenhouders 
wier OBU defect is. 
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Gezien het aantal benodigde OBU’s en het ingeschatte prijsniveau ervan (€ 180,- excl. distributie, 
inbouw en BTW) vormt de kostengroep voertuigapparaat verreweg de sterkste kostendriver. Daar staat 
tegenover, dat wanneer er eenmaal sprake is van een Europese markt voor OBU’s en de prijs ervan 
mogelijk daalt tot ca. € 50,- , de geraamde investeringskosten en afschrijvingen met ca. 50% zullen 
kunnen afnemen, zie ook 2.3.  
 
Het grote aantal OBU’s betekent welhaast automatisch ook veel helpdeskvragen en weegt tevens door 
in de kosten van de helpdesk facturatie- en betalingskosten: met de gehanteerde facturatiefrequentie 
van eenmaal per maand zullen er jaarlijks zo’n 100 miljoen facturen moeten worden opgemaakt, 
verzonden, en geïncasseerd. 
 
Voor controle en handhaving wordt gebruik gemaakt van 187 handhavingsportalen op het 
hoofdwegennet, 170 verplaatsbare opstellingen en 25 controlevoertuigen. Het relatief hoge aandeel 
van de controle en handhaving in de exploitatiekosten komt met name voor rekening van de 
opgenomen kosten voor een jaarlijkse keuring van de OBU, waarbij wordt gecontroleerd of deze nog 
op de juiste wijze de verschuldigde heffing bepaalt en registreert. Wanneer die keuring zou worden 
gecombineerd met de jaarlijkse APK-keuring, kost dit naar schatting jaarlijks ca. € 11,- per OBU, in 
totaal meer dan 95 miljoen per jaar, inclusief de kosten van de keuringsapparatuur bij zo’n 3000 
keuringsstations en garages. Hoewel het denkbaar is dat een dergelijke keuring overbodig zou kunnen 
zijn met een zorgvuldig uitgekiend ontwerp van de OBU, is zo’n meevaller zekerheidshalve nog niet in 
de raming opgenomen. 
Overigens, wanneer er ieder uur een voertuig van een OBU wordt voorzien, kost het die 3000 
inbouwstations ruim een jaar tijd om met 2 FTE per station volcontinu OBU’s in te bouwen… 
 
Tenslotte kan worden vastgesteld dat het aandeel in de afschrijvingen van de kostengroep “Diversen” 
opmerkelijk hoog is. Reden hiervoor is gelegen in de voorbereidings- en en marktcommunicatiekosten, 
welke voor deze omvangrijke, landelijk in te voeren systeemvariant als opslagpercentage resulteren in 
een totaalbedrag van ca. 75 miljoen. Deze zijn als aanloopkosten geheel in het eerste jaar 
afgeschreven. 
 

2.2.2 Kilometerheffing Vracht, variant 3 - GPS 

Tabel 2-2 Samenvatting raming Platformvariant 3, o.b.v. GPS 

3: Kilometerheffing vracht GPS Hoev. Investering Afschrijving/jr. Exploitatie 
  Voertuigapparaat 220.000 55% 42% 29% 
  Wegkantsysteem 0 0% 0% 0% 
  Aangifte, Inboeken en Helpdesk   5% 6% 14% 
  Facturatie en Betaling   1% 2% 7% 
  Controle en Handhaving 160 34% 24% 42% 
  Diversen   5% 26% 8% 
Totaal, in miljoenen €   180-365 35-70 35-90 

 
 
In deze variant wordt gebruik gemaakt van een GPS/GPRS/DSRC OBU om de heffing te bepalen die 
verschuldigd is door zowel binnen- als buitenlandse zware vrachtauto’s op het Nederlands 
hoofdwegennet. De minder frequente buitenlandse gebruikers wordt de mogelijkheid geboden om in 
te boeken bij 200 betaalterminals op strategische lokaties langs het hoofdwegennet. 
 
Gezien de huidige prijs van een OBU voor vrachtauto’s, ca. € 350,- excl. distributie, inbouw en BTW, 
weegt deze zwaar door op het totale investeringsbedrag. Daarbij zij opgemerkt, dat een in april 2005 
bekend geworden aanbieding in Groot-Brittannië aanleiding geeft te verwachten dat deze prijs in de 
nabije toekomst al met ca. 30% zal kunnen dalen. Wanneer krachtens de Europese 
Interoperabiliteitsrichtlijn ook buitenlandse OBU’s, zoals die van het Duitse Mautsystem, zouden 
kunnen worden gebruikt binnen het Nederlandse heffingssysteem, kunnen de kosten van het 
voertuigapparaat nog verder worden teruggebracht.  
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Doordat in deze variant een OBU wordt gebruikt, is er geen wegkantsysteem nodig. Wel zijn er voor 
controle en handhaving 160 handhavingsportalen op het hoofdwegennet voorzien, aangevuld met 30 
verplaatsbare opstellingen en 24 controlevoertuigen, tezamen binnen deze kostengroep 
verantwoordelijk voor zo’n 30% van de exploitatiekosten en ca. 90% van investeringstotaal. Zo’n 35% 
van de exploitatiekosten en het restant van de investeringen binnen deze groep komen voor rekening 
van de in de raming opgenomen jaarlijkse keuring van de OBU’s. Maar evenals bij varianten 1,2 en 5 
geldt voor deze keuring, dat deze bij een zorgvuldig uitgekiend ontwerp van de OBU mogelijk 
overbodig kan blijken te zijn. 
 
Het naar verhouding tot de investeringsomvang grote aandeel van de groep “Diversen” in de 
afschrijvingen, wordt verklaard door het als aanloopkosten geheel in het eerste jaar afschrijven van de 
projectvoorbereidings- en initiële marketingkosten. 
 
 

2.2.3 Betalen per kilometer Vracht, variant 3 – ‘Poortjes’ 

Tabel 2-3 Samenvatting raming Platformvariant 3, o.b.v. DSRC 

3: Kilometerheffing Vracht 
DSRC Hoev. Investering Afschrijving/jr. Exploitatie 
  Voertuigapparaat 240.000 4% 7% 0,3% 
  Wegkantsysteem 1.283 79% 48% 29% 
  Aangifte, Inboeken en Helpdesk   3% 5% 8% 
  Facturatie en Betaling   0% 0% 4% 
  Controle en Handhaving 160 8% 9% 49% 
  Diversen   6% 31% 10% 
Totaal, in miljoenen €   300-360 45-60 60-160 

 
 
Als alternatief op het gebruik van een OBU, wordt in deze systeemvariant gebruik gemaakt van DSRC-
tags en 1283 portalen op het hoofdwegennet (één per wegsegment) om de door alle zware 
vrachtwagens verschuldigde heffing te bepalen. Nederlandse en frequente buitenlandse 
systeemdeelnemers kunnen op factuur betalen, de minder frequente buitenlandse deelnemers kunnen 
kiezen voor een prepaid-tag, waarop periodiek een nieuw bestedingssaldo moet worden geladen bij 
een van de 200 betaalautomaten, en waar onderweg bij het passeren van een portaal telkens het 
verschuldigde heffingsbedrag van af wordt geschreven. 
 
Hoewel het aantal taggebruikers in deze systeemvariant groter is dan in de OBU variant van de 
vrachtwagenheffing, is door de veel lagere prijs van de DSRC-tags (€ 28,-) en het onderhoudsvrije 
karakter van de tags het aandeel ervan in de totale kosten zeer gering. Deze kostenpost zou mogelijk 
nog verder terug kunnen worden gebracht, als krachtens de Europese interoperabiliteitsrichtlijn ook 
buitenlandse (bijv. Oostenrijkse, Zwitserse en Duitse) DSRC-tags in het Nederlandse systeem kunnen 
worden gebruikt. Overigens vereist dat meer dan louter technische interoperabiliteit; om de juiste 
heffing aan de juiste taghouder toe te kunnen wijzen, is organisatorische interoperabiliteit zo mogelijk 
nog meer van belang! 
 
Wel vereist deze systeemopzet het gebruik van een groot aantal portalen; deze vormen dan ook het 
leeuwendeel van de investeringskosten en afschrijvingen. En als gevolg van het jaarlijks onderhoud aan 
de portalen en de daar aan bevestigde apparatuur, is ook het aandeel in de exploitatiekosten 
aanzienlijk. Gezien de geringe hoeveelheid apparatuur die in deze systeemvariant aan de portalen is 
bevestigd, zouden de investeringskosten in wegkantsystemen mogelijk sterk kunnen worden 
gereduceerd, wanneer in plaats van de relatief dure A-portalen de aanmerkelijk goedkoper 
kokerprofiel-portalen (zoals in Oostenrijk) voor deze toepassing zouden worden goedgekeurd. 
Daarnaast zouden in beperkter mate kosten kunnen worden bespaard, door daar waar de wegsituatie 
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dat mogelijk maakt één groot portaal voor beide rijrichtingen te nemen, in plaats van een kleiner 
portaal voor elk van de rijrichtingen afzonderlijk. 
 
Als gevolg van het relatief geringe aantal systeemdeelnemers, de bijzonder kleine fractie incidentele 
deelnemers en het zakelijk karakter van alle deelnemers, zijn de kosten van facturatie en inboeken 
relatief gering. Wel is als gevolg van het grote aantal portalen en aanvullende handhavings-
maatregelen de pakkans van overtreders vrij groot, waardoor de exploitatiekosten van controle en 
handhaving er duidelijk uitspringen. 
 
Evenals bij alle voorgaande varianten wordt het graote aandeel van de post “Diversen” in de 
afschrijvingen verklaard door het als aanloopkosten in het eerste jaar afschrijven van de volledige 
planvormings- en marketingkosten. 
 

2.2.4 Tol, variant 4  

Tabel 2-4 Samenvatting raming Platformvariant 4 

4: TOL Hoev. Investering Afschrijving/jr. Exploitatie 
  Voertuigapparaat 1.395.785 49% 54% 1% 
  Wegkantsysteem 35 27% 10% 3% 
  Aangifte, Inboeken en Helpdesk   5% 3% 8% 
  Facturatie en Betaling   0% 0% 39% 
  Controle en Handhaving   5% 7% 40% 
  Diversen   14% 26% 9% 
Totaal, in miljoenen €   100-130 25-35 60-190 

 
Ook bij de tolvariant wordt gebruik gemaakt van DSRC-tags, welke draadloos communiceren met het 
portaal op elk van de 7 heffingslokaties. Om sluipverkeer te weren, zijn eveneens portalen voorzien op 
omliggende lokaties, waardoor het totaal aantal portalen op 35 komt. 
 
Gezien het 24-uurs karakter van het tolheffingsregime lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat het 
aantal taghouders binnen de groep systeemdeelnemers relatief groot is. Als gevolg daarvan is het 
aandeel van de tagkosten dominant in de investeringskosten en de afschrijvingen. Dankzij het 
onderhoudsvrije karakter van de DSRC-tags (batterij leeg betekent vervanging, doorgaans elke 5 jaar) 
is het aandeel in de exploitatiekosten verwaarloosbaar. 
 
Het relatief geringe aantal incidentele deelnemers aan deze systeemvariant wordt gereflecteerd in het 
lage kostenniveau van “Aangifte, Inboeken en Helpdesk”; de investeringen behelzen hoofdzakelijk 
zo’n 75 betaalautomaten bij de tollocaties, en de exploitatiekosten worden voor ca. 90% veroorzaakt 
door de kosten van de helpdesk. 
 
Het hoge aandeel van “Facturatie en Betaling” in de totale exploitatiekosten wordt volledig verklaard 
door het grote aantal transacties dat er wordt verricht, en het eveneens grote aantal taghouders dat 
maandelijks een gebundelde factuur ontvangt met daarop een specificatie van alle gedurende de 
voorgaande maand geregistreerde passages. 
 
Het in relatie tot het aandeel in de investeringskosten grote aandeel van de post “Diversen” in de 
afschrijvingen wordt zoals bij alle andere varianten verklaard door het volledig in het eerste jaar 
afschrijven van de planvormings- en initiële marketingkosten. 
 
 
Gevoeligheidsanalyse 
 
Op basis van de verkeersgegevens uit het LMS is voor alle puntheffingsvarianten, waarbij het passeren 
van een bepaald punt (portaal) de grondslag voor de heffing vormt, het aantal taghouders benaderd 
door na te gaan hoeveel van de dagelijkse passages worden verricht door frequente 
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systeemdeelnemers, en hoeveel passages een gemiddelde taghouder per dag verricht. Bij een dergelijke 
vertaalslag zijn o.a. de samenstelling van de verkeersstroom naar reismotief, de positie van de 
specifieke heffingslokatie in het Nederlands wegennet, en het heffingsregime (tarief voor elke 
voertuigcategorie, de uren waarop de heffing verschuldigd is, rijrichting waarin heffing verschuldigd is, 
etc.) van belang. 
 
Wanneer bij een gelijkblijvend aantal passages per dag, de fractie passages door frequente 
systeemdeelnemers wordt verhoogd van 62% naar 85%, en het dagelijks aantal passages door de 
gemiddelde taghouder van 0,7 (260 passages per jaar bij de 24x7 heffing) naar 1,35 (ca. 490 per jaar 
bij de 24x7 heffing, dus relatief veel woon-werk en recreatief weekend verkeer), dan reduceert dit het 
aantal taghouders van de eerder genoemde 1.395.785 tot 899.977, met daarbij de onderstaande 
kostenraming: 

Tabel 2-5 Gevoeligheidsanalyse Platformvariant 4 

4: TOL Hoev. Investering Afschrijving/jr. Exploitatie 
  Voertuigapparaat 899.977 45% 40% 0% 
  Wegkantsysteem 35 35% 15% 7% 
  Aangifte, Inboeken en Helpdesk   2% 1% 8% 
  Facturatie en Betaling   0% 0% 42% 
  Controle en Handhaving   4% 6% 34% 
  Diversen   14% 37% 10% 
Totaal, in miljoenen €   75-110 15-25 45-75 

 
 
Duidelijk blijkt hieruit dat ondanks lichte onderlinge verschuivingen, de meest dominante kostenposten 
onverminderd dominant blijven. De totaalbedragen zijn allen ruwweg 30% gereduceerd als gevolg van 
het met ca. 30% gereduceerde aantal taghouders. De opvallende reductie aan de bovenkant van de 
bandbreedte van de exploitatiekosten wordt met name verklaard door het feit dat eenzelfde aantal 
passages door een veel geringer aantal voertuigen wordt veroorzaakt, waarvan een aanzienlijk geringer 
deel behoort tot de voor de exploitant relatief dure incidentele systeemdeelnemers. 

2.2.5 Statische Kilometerheffing, variant 5  

Tabel 2-6 Samenvatting raming Platformvariant 5 

5: Statische Kilometerheffing Hoev. Investering Afschrijving/jr. Exploitatie 
  Voertuigapparaat 8.000.000 85% 64% 34% 
  Wegkantsysteem 0 0% 0% 0% 
  Aangifte, Inboeken en Helpdesk   2% 3% 15% 
  Facturatie en Betaling   2% 2% 13% 
  Controle en Handhaving 187 6% 6% 31% 
  Diversen   5% 25% 7% 
Totaal, in miljoenen €   2200-4100 400-800 500-1100 

 
 
Ten opzichte van varianten 1 en 2 onderscheid deze Kilometerheffingsvariant zich doordat het 
verschuldigd kilometertarief nu een naar tijd en plaats gedifferentieerde congestiecomponent bevat. En 
dat congestietarief is verschuldigd door alle verkeersdeelnemers, inclusief het zware vrachtverkeer en 
de buitenlandse verkeersdeelnemers. 
 
Als gevolg hiervan is het totaal aantal OBU-bezitters gegroeid, evenals het aantal incidentele 
deelnemers. En met de groei van het aantal systeemdeelnemers zijn de totale kostenbedragen iets 
gestegen, relatief sterk aan de bovenkant van de bandbreedtes als gevolg van het groter geworden 
aantal incidentele (voor de exploitant relatief dure) systeemdeelnemers. 
 

 23



Het aandeel van de verschillende kostengroepen in elk van de totalen is daarentegen vrijwel gelijk 
gebleven; niet verwonderlijk gezien het gelijk blijven van alle andere kilometerheffingskarakteristieken 
en de bij de variant gehanteerde uitgangspunten. 
 
Zoals al opgemerkt bij varianten 1, 2 en 3, zal de geraamde prijs van de OBU -en daarmee de totale 
investeringskosten- ruim 50% kunnen dalen als er een Europese markt voor interoperabele OBU’s 
ontstaat. Een dergelijke situatie kan bovendien het benodigde aantal OBU’s reduceren, wanneer de 
OBU in buitenlandse voertuigen ook binnen het Nederlandse systeem kan worden gebruikt. 
 
En evenals bij de voorgaande kilometerheffingsvarianten, zullen de kosten van “Controle en 
Handhaving” sterk kunnen worden gereduceerd (in dit geval met ca. 60%, oftewel ca. 20% van de 
totale jaarlijkse exploitatiekosten), wanneer een zorgvuldig uitgekiend OBU-ontwerp de jaarlijkse 
keuring van iedere OBU overbodig kan maken. 
 

2.2.6 Passageheffing, variant 6 

Tabel 2-7 Samenvatting raming Platformvariant 6 

6: Passageheffing 4 steden Hoev. Investering Afschrijving/jr. Exploitatie 
  Voertuigapparaat 172.011 7% 9% 0,2% 
  Wegkantsysteem 133 75% 44% 29% 
  Aangifte, Inboeken en Helpdesk   7% 9% 9% 
  Facturatie en Betaling   0% 0% 16% 
  Controle en Handhaving   1% 2% 30% 
  Diversen   10% 36% 16% 
Totaal, in miljoenen €   115-150 15-25 25-45 

 
 
De kostenraming van variant 6, de passageheffing, is gebaseerd op het gebruik van DSRC-tags die 
draadloos communiceren met elk van de in totaal 133 portalen die op zowel hoofd- als onderliggende 
wegen rond de vier grote steden zijn voorzien. 
 
Alle passanten, ook de zware vrachtwagens en buitenlandse deelnemers, zijn de passageheffing 
verschuldigd. Het aandeel buitenlandse deelnemers zal echter relatief gering zijn, waardoor een 
kostenvoordeel als gevolg van Europese Interoperabiliteit van de gebruikte DSRC-tags eveneens gering 
zal zijn. Wel zou een groter aantal kentekenhouders als gevolg van zo’n Europese interoperabiliteit 
mogelijk besluiten een tag te gaan gebruiken, omdat het ervaren gemak ervan toeneemt met het 
aantal applicatiemogelijkheden. 
 
Deze variant kent zowel qua systeemtechniek als qua kostenstructuur sterke overeenkomsten met de 
tolvariant 4, zij het dat de heffing gedurende een aanzienlijk beperkter aantal uren verschuldigd is, 
slechts in de spits in plaats van 24 uur per dag. Als gevolg daarvan is het te verwachten aantal 
taghouders aanzienlijk geringer; het aantal passages gedurende het beperkte heffingsinterval is immers 
geringer. En slechts diegenen die qua reistijdstip geen andere keus hebben, zullen gedurende dat 
beperkte heffingsinterval van de beprijsde wegen gebruik maken, de rest rijdt buiten het 
heffingsinterval. Dat betekent echter wel, dat vrijwel allen systeemdeelnemers taghouder zullen zijn, 
waardoor de fractie incidentele systeem deelnemers gering is. Het aandeel van “Facturatie en Betaling” 
in de totale exploitatiekosten is ten opzichte van de tolvariant 4 dan ook aanzienlijk kleiner. 
 
Daarnaast leidt het grote aantal portalen in relatie tot het aantal systeemdeelnemers er toe, dat de 
meest dominante kostenpost in de kostentotalen van deze variant wordt gevormd door de 
wegkantsystemen. En omdat ieder portaal noodzakelijkerwijs is voorzien is van handhavingsapparatuur, 
is de pakkans van overtreders relatief groot, waardoor het aantal kentekenregistraties en 
sanctiefacturen relatief groot is, en daarmee het aandeel “Controle en Handhaving” in de totale 
exploitatiekosten. 
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De directe en volledige afschrijving van de voor een “kleine variant” als de passageheffing relatief hoge 
aanloopkosten, de projectvoorbereidingskosten en initiële marketingkosten, verklaart het naar 
verhouding hoge aandeel van deze kostengroep in de afschrijvingen. 
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2.2.7 Verblijfsheffing, variant 7 

Tabel 2-8 Samenvatting raming Platformvariant 7 

7: Verblijfsheffing 4 steden Hoev. Investering Afschrijving/jr. Exploitatie 
  Voertuigapparaat 1.113.010 48% 62% 6% 
  Wegkantsysteem   5% 3% 0,4% 
  Aangifte, Inboeken en Helpdesk   11% 7% 7% 
  Facturatie en Betaling   5% 4% 45% 
  Controle en Handhaving 156 25% 11% 40% 
  Diversen   6% 13% 2% 
Totaal, in miljoenen €   140-270 65-105 265-420 

 
 
Bij de verblijfsheffing in de vier groet steden, variant 7, wordt gebruik gemaakt van het nog niet 
geïmplementeerde concept met een GSM/GPRS modem (OBU) in het voertuig. In het telecom-
netwerk kan aan de hand van informatie uit de netwerkcellen worden afgeleid of het modem -dus het 
voertuig- op enig moment gedurende het heffingsinterval binnen het heffingsgebied is geweest. Op 
basis van die registraties door de telecom-operator kan door de systeemexploitant maandelijks een 
factuur met de gespecificeerde heffingskosten aan de juiste kentekenhouder worden gezonden. 
 
Opmerkelijk is wellicht het feit dat deze systeemvariant kosten kent voor een wegkantsysteem, 
ondanks het gebruik van een OBU; naar verwachting zullen de telecom-operators namelijk aanvullende 
voorzieningen in hun netwerk moeten opnemen alvorens de gewenste informatie met voldoende 
betrouwbaarheid kan worden aangeleverd. 
 
Gezien het heffingsinterval, betaling van 07:00 tot 19:00uur door alle voertuigen binnen het 
heffingsgebied, is het absolute aantal systeemdeelnemers vrij groot, evenals de fractie OBU-bezitters 
daarbinnen. Ondanks de naar verwachting ca. 80% lagere kosten  van de GSM/GPRS OBU in 
vergelijking tot de GPS/GPRS/DSRC OBU, blijft het voertuigapparaat dan ook de meest dominante 
kostenfactor. 
 
De centra van de 4 grote steden kennen een zeer groot aantal incidentele systeemdeelnemers, met elk 
relatief weinig bezoeken, dus weinig transacties per incidentele deelnemer. Als gevolg daarvan is het 
aandeel “Facturatie en Betaling” in de exploitatiekosten groot. Eens temeer omdat die groep 
“incidentelen” een keur aan inboek- en betalingsmogelijkheden moet worden geboden om 
systeemdeelname zo laagdrempelig mogelijk te maken. 
 
Juist ook vanwege de grote groep incidentele deelnemers met weinig transacties per deelnemer, zal een 
relatief groot aantal kentekenhouders niet inboeken, hetzij uit onbekendheid met de werking van het 
systeem, of vanuit de veronderstelling dat het wel onopgemerkt zal blijven. Er is echter voorzien in een 
intensief handhavingsysteem, met per stad o.a. beeldregistratie vanaf zo’n 40 portalen boven 
belangrijke verkeersaders, ca. 50 vaste camera-opstellingen op belangrijke kruisingen en met 5 
rondrijdende controlevoertuigen. De hieruit voortvloeiende hoge pakkans resulteert in een fors aantal 
sancties die dagelijks worden verzonden. 
 
Zoals bij alle voorgaande varianten, resulteert afschrijving van aanloopkosten als projectvoorbereiding 
en initiële marketingkosten in het eerste jaar in een relatief groot aandeel van “Diversen” in de 
exploitatiekosten. 
 

 26



2.2.8 Congestieheffing, variant 8 

Tabel 2-9 Samenvatting raming Platformvariant 8 

8: Congestieheffing Hoev. Investering Afschrijving/jr. Exploitatie 
  Voertuigapparaat 223.860 11% 16% 0% 
  Wegkantsysteem 84 67% 36% 18% 
  Aangifte, Inboeken en Helpdesk   6% 7% 6% 
  Facturatie en Betaling   0,4% 0,4% 21% 
  Controle en Handhaving   4% 6% 41% 
  Diversen   12% 35% 14% 
Totaal, in miljoenen €   80-110 10-20 25-50 

 
De congestieheffing in variant 8 kent zowel qua systeemtechniek als qua kostenstructuur zeer sterke 
overeenkomsten met de passageheffing van variant 6. Ook hier worden DSRC tags gebruikt om de 
passage van een frequente systeemdeelnemer te registreren op een portaal over de weg, en ook hier 
kunnen incidentele deelnemers inboeken bij een betaalautomaat rond elk van de heffingspunten, 
danwel met behulp van hun telefoon of via het internet. 
 
De heffing moet door alle verkeersdeelnemers –ook de zware vrachtwagens en buitenlandse 
verkeersdeelnemers- worden voldaan gedurende de ochtend- en de avondspits. En evenals bij de 
passageheffing, zal ook in de congestieheffing het aandeel buitenlandse deelnemers relatief gering zijn, 
waardoor een kostenvoordeel als gevolg van Europese Interoperabiliteit van de gebruikte DSRC-tags 
gering zal zijn. Wel zou een groter aantal kentekenhouders als gevolg van zo’n Europese 
interoperabiliteit mogelijk besluiten een tag te gaan gebruiken, omdat het ervaren gemak ervan 
toeneemt met het aantal applicatiemogelijkheden. 
 
Zoals bij elk systeem uit de β-familie, is ook bij de congestieheffing de meest dominante kostenpost de 
wegkantapparatuur. 
 
Omdat de congestieheffing maar gedurende een beperkt aantal uren per dag verschuldigd is, zal het 
gros van de passanten behoren tot de groep frequente gebruikers die qua reistijdstip geen andere keus 
heeft. Naar schatting zo’n 75% van de deelnemers is taghouder. Het aandeel van “Facturatie en 
Betaling” in de totale exploitatiekosten is ten opzichte van de overige varianten (met uitzondering van 
de door louter zakelijke berijders verschuldigde vrachtwagenheffing van variant 3) dan ook wat kleiner. 
 
Op basis van de beschikbare verkeersgegevens is het aantal portalen in relatie tot het aantal passages 
en taghouders vrij groot, waardoor het aantal kentekenregistraties en sanctiefacturen relatief groot is, 
en daarmee het aandeel “Controle en Handhaving” in de totale exploitatiekosten. 
 
De directe en volledige afschrijving van de relatief hoge aanloopkosten, de projectvoorbereidings- en 
initiële marketingkosten, verklaart het naar verhouding hoge aandeel van deze kostengroep in de 
afschrijvingen. 
 
 
Gevoeligheidsanalyse 
 
Ter analyse van de effecten op de kostenomvang en –samenstelling is voor de congestieheffing 
eveneens een raming gemaakt op basis van een situatie met ruim meer dan 1 miljoen passages 
(opschaling met een factor 3,5) en bijna driemaal zoveel portalen (227). Het heffingsregime is 
teruggeschaald van 365 dagen per jaar naar 260 dagen per jaar, uitsluitend in geval van daadwerkelijke 
congestie. Als gevolg van het heffingsregime en het aantal portalen, zal het overgrote deel (95%) van 
de passages voor rekening komen van taghouders. De mogelijkheid tot prepaid betaling is komen te 
vervallen, daar vrijwel alle taghouders woon-werk forensen zullen zijn. 
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Tabel 2-10 Gevoeligheidsanalyse Platformvariant 8 

8: Congestieheffing Hoev. Investering Afschrijving/jr. Exploitatie 
  Voertuigapparaat 628.297 12% 13% 0% 
  Wegkantsysteem 227 77% 43% 50% 
  Aangifte, Inboeken en Helpdesk   2% 2% 6% 
  Facturatie en Betaling   0,2% 0,2% 26% 
  Controle en Handhaving   0,3% 1% 7% 
  Diversen   10% 41% 12% 
Totaal, in miljoenen €   200-270 35-50 30-50 

 
Qua kostenstructuur zijn er enkele opmerkelijke verschuivingen opgetreden: 
Het kostenaandeel van de wegkantsystemen is naar verhouding nog verder toegenomen als gevolg van 
het niet-lineair stijgend karakter van de totale kosten. 
 
Als gevolg van het overwegend aandeel taghouders in het totale aantal passages, is het aantal 
verzonden facturen, en daarmee het bedrag aan invorderingskosten, weliswaar gestegen, maar zijn de 
kosten die samenhangen met het aantal incidentele deelnemers sterk gedaald. 
 
De sterke daling van de post controle en handhaving wordt naast het geringe aantal incidentele 
deelnemers met name veroorzaakt door het gewijzigde heffingsregime (heffing alleen in geval van 
spitscongestie op werkdagen) en daarmee het afnemen van de noodzakelijke omvang van het 
handhavingsapparaat, en het verdwijnen van de prepaid-tags, waardoor overtredingen als gevolg van 
het passeren met een te laag saldo zijn uitgesloten. 
Tenslotte is het aandeel van de aanloopkosten (projectvoorbereiding en initiële marketing) in de 
afschrijvingen nog verder gestegen, als gevolg van de relatieve daling van andere componenten. 
 
Deze gevoeligheidsanalyse bewijst, dat in geval van een puntheffingssysteem de kosten per transactie 
het meest gunstig zullen zijn wanneer er sprake is van veel postpaid taghouders die ieder (gemiddeld 
genomen) meerdere transacties per dag verrichten. 
 
Incidentele deelnemers die ieder slechts weinig passages op jaarbasis verrichten zijn relatief kostbare 
systeemdeelnemers, doordat deze naar verhouding in sterke mate helpdesk-, inboekings- en 
handhavingskosten genereren. (Overigens zijn dit kostensoorten die direct kunnen worden gedekt door 
verdiscontering in een tariefstelling, resp. middels een betaald inbelnummer, adminstratiekosten, en 
sanctiekosten). 
Prepaid-taggebruikers tenslotte, bieden weliswaar het voordeel van vooruitbetaling, maar vereisen 
tevens aanvullende maatregelen om tijdig opwaarderen van het prepaid saldo mogelijk te maken en te 
voorkomen dat passage van een heffingspunt met een te laag prepaid-saldo leidt tot een sanctie. 
 

2.3 Kosten voertuigapparaat 2020 

 
Met name in de varianten 1,2 en 5 wordt meer dan 80% van de totale investeringskosten veroorzaakt 
door de kosten van de OBU, als gevolg van het zeer grote aantal voertuigen dat ermee moet worden 
uitgerust en de relatief hoge prijs per stuk. Naar verwachting zal het aantal voertuigen tussen nu en 
2020 alleen nog maar verder stijgen. Maar met betrekking tot de prijsontwikkeling van die 
GPS/GPRS/DSRC OBU mag een dalende tendens worden tegemoet gezien. De mate waarin de 
investeringskosten in het voertuigapparaat zullen dalen, is echter sterk afhankelijk van het al dan niet 
ontstaan van een Europese markt voor interoperabele OBU’s, en de vraag òf –en zo ja, wanneer- zulke 
OBU’s in de toekomst onderdeel zullen uitmaken van de standaarduitrusting in nieuwe auto’s. (In 
Duitsland gaat de TÜV er al van uit, dat OBU’s voor de Duitse LKW Maut spoedig tot de af-fabriek 
leverbare uitrusting van West-Europese zware vrachtauto’s zal gaan behoren.) 
 
Mede op verzoek van het CPB zijn voor de varianten 1,2 en 5 een drietal verschillende scenario’s voor 
de kosten van het voertuigapparaat per 2020 doorgerekend: 
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Scenario 1:  Er ontstaat geen Europese OBU markt, en de OBU gaat geen onderdeel uitmaken 
 van de standaarduitrusting van nieuwe personenauto’s. 
 
Scenario 2: Er ontstaat wel een Europese markt voor interoperabele GPS/GPRS/DSRC OBU’s, 
 maar deze zullen voor 2020 nog geen onderdeel zijn van de standaarduitrusting van 
 nieuwe personenauto’s. 
 
Scenario 3: Er is per 2020 sprake van een Europese OBU markt, en vanaf 2015 worden deze 
 geleverd als onderdeel van de standaarduitrusting in nieuwe personenauto’s. 
 
Omdat in variant 5 sprake is van een door alle verkeersdeelnemers verschuldigde congestiecomponent 
in het kilometertarief, is het aantal systeemdeelnemers –en dus het aantal OBU’s- in deze variant het 
grootst. Aangezien de totale positieve effecten van de te verwachten prijsdaling hierin het meest 
duidelijk naar voren komen, worden onderstaand uitsluitend de drie doorgerekende scenario’s voor 
variant 5 weergegeven. Daarbij is het aantal voertuigen per 2020 geprognosticeerd op 10,2 miljoen, 
inclusief het zware vrachtverkeer. En voor een eenvoudiger vergelijk met de in paragraaf 1.2 genoemde 
kosten, zijn alle bedragen wederom vermeld in Euro’s van 2005. Met uitzondering van de bedragen in 
de gele kolommen (met de opbouw van de stuksprijs), zijn alle aantallen en bedragen gesteld in 
miljoenen. 
 

2.3.1 Scenario 1: geen OBU-markt, en niet standaard aanwezig 

Tabel 2-11 Raming kosten OBU in 2020, scenario 1 

Voertuigapparaat Hoev. € / stuk Inv. Afschr/jr. Explo (ex Afs) 
 OBU GPS/GPRS/DSRC  10,2 76 772 110 77 
 kosten uitgifte en distributie  10,2 8 80 11 0 
 inbouwkosten  10,2 62 635 91 64 
         
Subtotaal   146 1.488 213 141 
Onvoorzien 15% 22 223 32 21 
Totaal   168 1.711 244 162 
BTW 19% 32 325 46 31 
Totaalkosten   200 2.036 291 193 

 
In dit scenario is de prijs van de OBU gedaald tot ca. € 76,- (excl. BTW, distributie en inbouw) als 
gevolg van de reguliere kostendaling van de in de OBU gebruikte electronica. (Waarschijnlijk zal de 
OBU voor zware vrachtauto’s iets hoger zijn geprijsd als gevolg van de vereist mogelijkheid om de 
juiste voertuigklasse door de chauffeur te laten ingeven, maar gezien hun geringe aantal in relatie tot 
de OBU’s voor personenauto’s wordt de gemiddelde OBU-prijs hierdoor niet beïnvloed.) 
Omdat OBU’s niet standaard in nieuwe voertuigen aanwezig zijn, moet het gehele wagenpark van een 
retro-fit OBU worden voorzien. Daarbij dient echter wel te worden opgemerkt, dat hierbij nog geen 
rekening is gehouden met de mogelijke aanwezigheid van buitenlandse OBU’s die krachtens de 
Europese interoperabiliteitsrichtlijn ook binnen het Nederlandse systeem gebruikt zouden kunnen 
worden. Dit aantal zal echter beperkt zijn, vanuit het voor dit scenario karakteristieke uitgangspunt dat 
er geen sprake is van een Europese OBU-markt. 
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2.3.2 Scenario 2: wel OBU-markt, maar niet standaard aanwezig 

Tabel 2-12 Raming kosten OBU in 2020, scenario 2 

Voertuigapparaat Hoev. € / stuk Inv. Afschr/jr. Explo (ex Afs) 
 OBU GPS/GPRS/DSRC  10,2 50 509 73 51 
 kosten uitgifte en distributie  10,2 7 67 10 0 
 inbouwkosten  10,2 62 635 91 64 
         
Subtotaal   119 1.211 173 114 
Onvoorzien 15% 18 182 26 17 
Totaal   137 1.392 199 132 
BTW 19% 26 265 38 25 
Totaalkosten   163 1.657 237 157 

 
In de gele kolom is de door de Europese Commissie geprognotiseerde prijs van € 50,- (excl. BTW, 
distributie en inbouw) aangegeven, die wordt voorzien in geval er een Europese markt voor 
interoperabele OBU’s ontstaat. (Ook nu weer wordt de gemiddelde OBU-prijs niet beïnvloed door het 
geringe aantal duurdere vrachtwagen-OBU’s.) 
 
Omdat in dit scenario de OBU’s nog niet standaard in nieuwe personenauto’s aanwezig worden 
geacht, zal het gehele wagenpark moeten worden voorzien van een retrofit OBU, uitgezonderd de 
groep voertuigen die al beschikt over een buitenlandse OBU. De omvang van die groep is ondermeer 
afhankelijk van het aantal landen dat dan een beprijzingssysteem heeft geïmplementeerd waarin 
gebruik kan worden gemaakt van zo’n interoperabele OBU, en valt momenteel niet in te schatten. De 
uit het gebruik van buitenlandse OBU’s voortkomende reductie van het in Nederland benodigde aantal 
retro-fit OBU’s is daarom niet meegenomen, mede omdat dat een dergelijke inschatting een zuiver 
vergelijk met scenario 3 onnodig zou belemmeren. 
 
Uit bovenstaande tabel mag duidelijk worden, dat de totale kosten voor het voertuigapparaat als 
gevolg van de ontstane Europese markt voor interoperabele OBU’s naar verwachting ca. 20% lager 
zullen liggen dan in scenario 1 waar slechts sprake is van een reguliere prijsdaling. 
 

2.3.3 Scenario 3: wel OBU-markt, en vanaf 2015 standaard aanwezig 

Tabel 2-13 Raming kosten OBU in 2020, scenario 3.  

Voertuigapparaat Hoev. € / stuk Inv. Afschr/jr. Explo (ex Afs) 
 OBU GPS/GPRS/DSRC  7,9 50 396 57 51 
 kosten uitgifte en distributie  7,9 7 52 7 0 
 inbouwkosten  7,9 62 495 71 49 
         
Subtotaal   119 943 135 100 
Onvoorzien 15% 18 141 20 15 
Totaal   137 1.084 155 115 
BTW 19% 26 206 29 22 
Totaalkosten   163 1.290 184 137 

 
Wanneer er niet alleen sprake is van een Europese OBU-markt, maar de OBU ook nog eens vanaf 2015 
onderdeel zou uitmaken van de standaarduitrusting van alle nieuwe personenauto’s, daalt ten opzichte 
van scenario 1 niet alleen de prijs van de OBU, maar ook het benodigde aantal retro-fit OBU’s. Immers: 
er worden jaarlijks ca. 450.000 nieuwe auto’s verkocht, dus per 2020 zouden er –gegeven de aanname 
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dat àlle nieuwe voertuigen standaard worden geleverd met een OBU- al zo’n 2,25 miljoen auto’s 
rondrijden met een af-fabriek aanwezige OBU. “Slechts” de resterende 7,9 miljoen voertuigen zullen 
moeten worden uitgerust met een retro-fit OBU, daarbij omwille van een zuiver vergelijk wederom 
even voorbijgaand aan de qua omvang nog niet in te schatten groep voertuigen die reeds beschikt over 
een buitenlandse OBU. 
 
Als gevolg van deze sitiuatie liggen de investeringskosten voertuigapparaat nog eens ca. 22% lager dan 
in scenario 2. De te verwachten kostendaling ten opzichte van scenario 1 bedraagt zelfs meer dan 
35%. 
 
De daling in de exploitatiekosten voertuigapparaat is iets geringer (bijna 13% t.o.v. scenario 2 en bijna 
30% t.o.v. scenario 1) omdat in alle drie scenario’s het totale aantal systeemdeelnemers met een OBU 
per saldo gelijk is, en voornamelijk de prijsdaling van de OBU en de minder sterk gereduceerde 
inbouwkosten in de exploitatiekosten doorwerkt. 
  

2.4 Kosten van buitenlandse systemen 

2.4.1 Inleiding 
Naast de ramingen geeft een blik op de kosten van reeds gerealiseerde buitenlandse systemen inzicht in  
globale kostenniveaus voor een systeem van beprijzen. Ook hier is voorzichtigheid op zijn plaats: 
 

• de gepresenteerde kostenniveaus zijn in sommige gevallen tamelijk recent, in andere gevallen 
echter van enige jaren geleden 

• het betreffende wegnetwerk, de gebruiksintensiteit en het aantal betrokken automobilisten kan 
flink verschillen met de Nederlandse situatie 

• aldaar gemaakte proces- en systeemkeuzes zijn niet altijd te kopiëren naar de Nederlandse 
situatie, o.a. omdat de wettelijke en maatschappelijke context anders is 

• de cijfers zijn in de regel afkomstig van de verantwoordelijke overheden. In beginsel mag 
verondersteld worden dat de cijfers redelijk accuraat zijn, maar het is goed denkbaar dat vooral 
bij publiek uitgevoerde taken de berekening van kosten niet altijd op dezelfde wijze 
plaatsvindt.  

 

2.4.2 Overzicht investerings- en operationele kosten buitenland 
In onderstaand overzicht wordt verder ingezoomd op de investering- en operationele kosten van de 
vier beschreven toepassingen in Europa. In Duitsland, Oostenrijk en Londen is een private organisatie 
belast met de uitvoering en operatie van het systeem. In deze gevallen worden de (openbaar gestelde) 
contractwaarden die tussen de overheid en de uitvoerder zijn afgesproken, weergegeven. 
 
In onderstaande tabel worden de investeringen weergegeven die zijn gemaakt om het systeem 
operationeel te krijgen. De operationele kosten worden zo ver als mogelijk verdeeld naar kosten die de 
overheid en door de uitvoerende organisatie worden gemaakt. De overheid maakt operationele kosten 
op het gebied van handhaving en invordering van gelden. Een voorbeeld hiervan is Duitsland waar de 
handhavingorganisatie een vergoeding betaalt aan de private uitvoerder voor het gebruik van 
voertuigpassage gegevens. Daarnaast kunnen ook kosten gemaakt worden als uitvloeisel van 
contractafspraken op het gebied van toezicht, tariefstelling, controle op naleving en de verdeling van 
verkeers- of inningsrisico’s. 
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Tabel 2-14 Overzicht kosten van operationele buitenlandse systemen 

Beschrijving LKW Maut 
Duitsland 

LKW Maut 
Oostenrijk 

Congestion Charging 
Londen 

LSVA Zwitserland 

Investeringen €700 – €1200 mln 
(schatting) 
 

€250 - €350 mln 
(schatting) 

€250 - €350 mln  
(schatting) 

€ 160 mln 
 
Prijspeil mrt 2005: 138 
mln euro. 

Operationele kosten overheid €8 mld voor 12 jaar, incl. 
investeringen is €600 – 
€700 mln p.jr. 

€750 mln voor 10 
jaar, is 75 mln per jaar 
(incl. afschrijvingen 
van 40 mln) 

Jaar 2003/2004 Schatting: € 
130 M totaal. Operationele 
kosten €97 M incl. €68 M for 
Capita 

€ 16 mln excl. 20M 
afschrijvingen. 
 
Prijspeil maart 2005: 13,8 
mln euro. 

Operationele kosten 
uitvoerder 

Private uitvoering, niet 
bekend. 

Exploitatiekosten €50 
mln. p.jr. (schatting). 

Private uitvoering, niet  
bekend. 

Publieke uitvoering. 
O.b.v 120 personen a 
38.000 euro/jaar is 
aandeel personeel 29% 
van OPEX per jaar. 

Inkomsten € 3000 – € 3400 mln p.jr. 
In feb 2005: 215 mln euro 
(levert 2,6 mld per jaar op). 

€ 600  - € 800 mln 
p.jr. Asfinag raming 
750 mln euro (2005) 

€ 270 mln p.jr (geschat incl. 
waardering tijdsbesparing). 
Netto inkomsten €170M – 
€215 M. In jaar 2003/2004: € 
192 M. met netto resultaat 
van €120 mln 

€ 500 mln p.jr. 
Prijspeil maart 2005: 444 
mln euro (2002) 

 
Bronnen voor genoemde gegevens zijn o.a. [1], [2], [3], [4] en [46].   
 
Toelichting Duitsland 
In Duitsland is Toll Collect (aandeelhouders: Daimler Chrysler, Deutsche Telekom en Cofiroute) belast 
met de uitvoering. De overheid heeft hiervoor een concessiecontract opgesteld. Hierin is vastgelegd dat 
Toll Collect voor €7,7 miljard het systeem realiseert, en voor 12 jaar de uitvoering en het onderhoud 
voor haar rekening neemt. De benodigde investeringen worden geschat tussen de €700 en €1200 
miljoen. Belangrijkste onderdeel van de investering vormen de voertuigapparaten. Daarnaast zijn er 
flinke investeringen voor van handhavingsinfrastructuur (portalen en mobiele controleapparatuur) en 
backoffice. De inbouwkosten worden door de transporteurs zelf gedragen. 
 
Het Duitse systeem is pas operationeel vanaf 1 januari 2005. Mede hierdoor zijn financiële gegevens 
nog niet breed voorhanden. De inschatting is dat de contractvergoeding van €600 à €700 miljoen per 
jaar op zichzelf ruim voldoende is voor een profijtelijke uitvoering van het systeem. Toll Collect heeft 
echter door de opgelopen vertraging extra aanloopkosten moeten maken en ook boetes opgelegd 
gekregen – die overigens veel lager zijn dan op basis van het contract mogelijk was. 
Gezien de belastingmaatregel is handhaving deels bij de BAG belegd. De overheid was vooraf 
uitgegaan van een totale opbrengst tussen de €3 mld. en €3,4 mld. per jaar. In een recent artikel in 
TLN [49] wordt aangegeven dat in februari 2005 een opbrengst is gerealiseerd van €215 miljoen. Op 
jaarbasis betekent dit een opbrengst van ongeveer €2,6 miljard, ca 20% lager dan begroot.  
 
Toelichting Oostenrijk 
In Oostenrijk verzorgt Europass de uitvoering van het trajectheffingsysteem voor vrachtwagens. 
Hiervoor is een contract met de overheid afgesloten voor 10 jaar ter waarde van €750 miljoen. Per jaar 
betekent dit een kostenpost van €75 miljoen voor de overheid. Per jaar wordt naar schatting een 
bedrag van €40 miljoen besteed aan afschrijvingen van de apparatuur. 
 
Bijbehorende investeringen liggen in de orde €250 – €350 miljoen. Ook hier vindt op het gebied van 
handhaving samenwerking plaats tussen overheid en uitvoerder en zullen er aanvullende financiële 
afspraken over vergoedingen hiervan zijn gemaakt. De geraamde opbrengsten bedragen per jaar 
tussen de €600 en €800 miljoen. In 2005 is dit door Asfinag bevestigd met een opbrengst verwachting 
in de richting van €750 miljoen. 
 
Toelichting Londen 
De investeringskosten in Londen zijn onbekend. Een schatting kan worden gemaakt door te kijken naar 
de indicator return-on-investment (ROI). In een presentatie aan het Ministerie V&W in 2003 is 
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aangegeven dat een ROI van 18 maanden op de investering van het systeem haalbaar wordt geacht. 
Op basis van de geschatte opbrengsten van de maatregel kan worden berekend dat de investering zo 
rond €288 miljoen zou moeten liggen.  
 
Het contract tussen TfL (Transport for London) en Capita, verantwoordelijk voor de realisatie van het 
systeem en de meeste uitvoeringstaken, is nogal complex. De totale contractwaarde wordt geschat op 
260 M£ (ca. 390 M€) inclusief 5 jaar uitvoering, zie [46]. De kosten aan Capita bedroegen aanvankelijk 
ongeveer 70% van de totale uitvoeringskosten, maar door later overeengekomen extra betalingen ligt 
dit nog hoger. In [3] wordt aangegeven dat de totale operationele kosten in het eerste jaar ongeveer 
op €135 miljoen liggen (90 M£). De bruto inkomsten voor 2003/2004 werden aanvankelijk geschat op 
€320 miljoen maar later bijgesteld tot €225 miljoen, zie [46].  
 
De maatschappelijke baten (met name reistijdwinst) worden geschat op €270 miljoen per jaar. 
 
Toelichting Zwitserland  
Het Zwitserse LSVA is een publiek ingestelde en uitgevoerde maatregel. De investeringen in het gehele 
systeem bedragen tussen de €138 en €160 miljoen, zie [1]. Hiervan wordt per jaar ongeveer € 20 
miljoen afgeschreven. Operationele kosten bedragen ongeveer €14 à €16 miljoen. De Zwitserse 
overheid geeft zelf aan met 120 personen in de operationele organisatie te werken om het systeem te 
opereren, onderhouden en te handhaven. De douane verricht ook diensten voor het systeem. De 
personele kostenpost van ongeveer 29% van de operationele kosten ligt in lijn met de geraamde totale 
operationele uitgaven per jaar. De opbrengsten per jaar kunnen worden geschat tussen €450 en €500 
miljoen.  

2.4.3 Kosten marketing & communicatie 
De beschikbare informatie over de exacte marketing uitgaven is zeer beperkt en een vergelijking is 
hierdoor lastig te maken. De lokale situaties verschillen. Ter illustratie: uit de aanbesteding van de 
Stockholm Congestion Charging9 kunnen de volgende marketing kosten worden afgeleid (orde 
grootte): 
 

Tabel 2-15 Afgeleide marketing&communicatiekosten Stockholm Congestion Charging 

Operationele marketing kosten  
 

1e jaar 2e jaar  
en volgend 

Media launching (tv/radio) € 2.800.000 
 

- 

Consultancy (branding, communication platform, 
identity, operative platform) 

€ 200.000 
 

€ 100.000 
 

Mediagebruik (tv/radio) € 500.000 
 

€ 500.000 
 

Productiekosten advertising € 250.000 
 

€ 250.000 
 

Mailing en advertising € 500.000 
 

€ 500.000 
 

Totaal € € 4.250.000,00 € 1.350.000,00 
 
Een mogelijke toetsing van operationele marketing uitgaven kan worden verkregen door naar twee 
operators in Orange County (Verenigde Staten) te kijken. Deze twee operators exploiteren gezamenlijk 
een viertal tolwegen. Op basis van het financiële jaarverslag 2002 is nader onderzoek verricht naar de 

                                                     
9 Stockholm betreft een “cordonheffing” (gesloten ring(en) van heffingspunten). De heffing wordt ingesteld vanwege 
milieudoelstellingen. Er zijn twee charging zones: binnenring en buitenring met verschillende tijdsvensters en tarieven. Public 
transport, buitenlandse voertuigen, invaliden voertuigen, hulpdiensten etc. zijn vrijgesteld van de heffing. Er wordt uitgegaan van 
500.000 transacties per dag gedurende het congestie tijdsvenster. Deze worden gemaakt door een doelgroep van 700.000 
voertuigen. 
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marketing uitgaven. Door de Transportation Corridor Agencies zijn marketing uitgaven gedaan in de 
orde van 4% tot 8% van de totale operationele kosten (jaarlijks). Bovenstaande uitgaven zijn tot stand 
gekomen bij een systeem met meer dan 82 miljoen transacties per jaar die worden voortgebracht en 
verwerkt op vier tolwegen. De totale omzet van de twee interoperabele (en gezamenlijk opererende) 
operators bedraagt ongeveer € 100 miljoen per jaar.  
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Bijlage 3 Doorlooptijd 
 

3.1 Inleiding 

De tijd die nodig is om een beprijzingsvariant ‘op de weg te krijgen’ wordt bepaald door vele factoren. 
Sommige daarvan zijn – gegeven een keuze voor een bepaalde beprijzingsvariant – met redelijke 
zekerheid in te schatten. Sommige andere factoren, met name in het traject van politieke 
besluitvorming/wetgeving, hebben een moeilijk te voorspellen karakter. Bijgevolg hebben inschattingen 
van de doorlooptijd in alle gevallen nog een grote bandbreedte.  
 
Ongeacht details van de beprijzingsvariant kunnen de volgende stappen onderscheiden worden: 

• Politieke besluitvorming / Wetgeving 
• Aanbesteding 
• Ontwerp en realisatie  
• Uitrol. 

In principe worden de fasen in deze volgorde doorlopen, maar in bepaalde gevallen kan een volgende 
fase gestart worden zonder dat de vorige fase compleet afgerond is. 
 

3.2 Doorlooptijd per projectfase 

3.2.1 Wetgeving 
De doorlooptijd voor het wetgevingstraject wordt zoals boven opgemerkt sterk bepaald door onzekere 
politieke factoren. De inschattingen hiervoor moeten gezien worden als een educated guess, gevoed 
door ervaringen uit het verleden.  
 
Tol 
Voor tolheffing zijn tenminste enkele aanpassingen van de Wet Bereikbaarheid en Mobiliteit 
noodzakelijk. Gezien de ten opzichte van andere beprijzingsvarianten verwachte beperkte impact is 1,5 
jaar (eind 2006) een natuurlijke doorlooptijd. Wanneer er enige complicaties optreden is de kans echter 
groot dat de behandeling pas na de verkiezingen (mei 2007) en de vorming van een nieuw kabinet zal 
plaatsvinden. In dat geval kan de wetgeving naar verwachting pas in de loop van 2008 worden 
vastgesteld. 
 
Congestievarianten (platformvarianten 6, 7, 8) en trajectheffing zware vracht 
Bij de congestievarianten en de trajectheffing voor zware vracht is de politieke impact wat groter dan 
bij tol en bedraagt de natuurlijke doorlooptijd ca. 2 jaar. Vanwege de verkiezingen zou 
kamerbehandeling van de wetgeving dan niet eerder dan in 2008  plaatsvinden.  
 
Kilometerheffingsvarianten 
Een landelijke kilometerheffing, waarbij ook afschaffing/verlaging van andere belastingen aan de orde 
is, is het meest ingrijpend. Het is het goed denkbaar dat een wet die kilometerheffing mogelijk maakt 
pas in 2009 kan worden afgerond.  
 
Snelle procedure 
Voor alle varianten geldt dat in een zeer optimistisch scenario waarbij alle betrokken partijen 
eendrachtig en voortvarend te werk gaan, de Kamer de hoogste prioriteit geeft aan de 
wetsbehandeling en een maatschappelijk debat nauwelijks hoeft plaats te vinden, de wetgeving medio 
2006 (doorlooptijd 12-14 maanden) gereed zou kunnen zijn. Met een iets voorzichtigere benadering 
en wat meer ruimte voor debat wordt de doorlooptijd 18 maanden. 18 maanden is voor alle varianten 
als ondergrens gehanteerd. 

3.2.2 Aanbesteding 
Uitgangspunt is dat voor de realisatie een aanbesteding moet plaatsvinden. Wat precies aanbesteed 
hangt natuurlijk af van het doel van de beprijzingsvariant en een eventuele voorkeur voor een 
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bepaald systeemconcept. Daarnaast is de vraag of alleen de levering van een systeem wordt 
aanbesteed, of de complete realisatie en uitvoering van een beprijzingsdienst. Verder kunnen er nog 
redenen zijn de dienst ‘in één stuk´ of juist in percelen aan te besteden. De vraag die allereerst 
beantwoord moet worden is uiteraard welke taken de overheid in eigen hand wil houden, en welke 
taken duidelijk gebaat zijn bij aanbesteding.   
 
Met het bepalen van wat precies aanbesteed wordt, aan welke (output-)eisen de dienst of levering 
moet voldoen en welke criteria en wegingsfactoren gebruikt zullen worden om de economisch meest 
gunstige aanbieding(en) te kunnen selecteren, is een groot belang gemoeid. Bijgevolg kan met het 
voorbereiden van een aanbesteding veel tijd gemoeid zijn. Het ligt wel voor de hand dat dit 
grotendeels parallel kan plaatsvinden aan het wetgevingstraject.  
 
Gezien de orde van grootte van de gemoeide bedragen zal een Europese aanbestedingsprocedure 
onvermijdelijk zijn. Hierdoor worden bepaalde minimum termijnen in de fasering opgelegd. Op het 
moment dat alle aanbestedingsdocumentatie en de benodigde fiattering gereed is, kan publicatie 
plaatsvinden. Daarna volgt – enigszins afhankelijk van de gekozen procedurele variant -  een periode 
van ca. 2 maanden waarin marktpartijen hun belangstelling kunnen kenbaar maken en een 
aanbieding kunnen indienen. Vervolgens moeten de aanbiedingen getoetst en beoordeeld worden. 
Hierbij zijn verschillende aspecten aan de orde. De besluitvorming zal vanwege de omvang op een 
hoog ambtelijk niveau plaatsvinden. Een doorlooptijd van enkele maanden is derhalve reëel. Daarna 
volgen nog onderhandelingen en contractvorming met de gekozen aanbieder(s), waarvoor ook 
rekening gehouden moet worden met zeker enkele maanden doorlooptijd. Al met al is een jaar 
doorlooptijd voor de aanbesteding een redelijke indicatie, ervan uitgaande dat er geen complicaties 
optreden, zie ‘risico’s’.  
Vanwege de voorziene grote omvang en complexiteit van een aanbesteding voor een landelijke 
kilometerheffing voor alle voertuigen is de doorlooptijd bij die varianten geschat op 1,5 jaar. 

3.2.3 Ontwerp en realisatie 
In het algemeen zijn de volgende hoofdactiviteiten te onderscheiden: 

• Eventuele voorstudie / proof-of-concept fase 
• Globaal ontwerp 
• Ontwerp en productie OBU’s 
• Realisatie en installatie walkantsystemen.  
• Realisatie backoffice (systemen en organisatie) 
• Realisatie handhavingsapparatuur en inrichten handhavingsorganisatie 
• End-to-end testen. 

 
Afhankelijk van het systeemconcept hebben deze onderdelen een ietwat verschillend gewicht en 
inhoud. De onderdelen kunnen deels parallel uitgevoerd worden. Bij een project waar nieuwe 
weginfrastructuur eerst nog aangelegd moet worden (tol) vormt de realisatie van het tolsysteem 
meestal niet de bottleneck.  
 
Wanneer er nog onvoldoende zekerheid is over de technische haalbaarheid van het te leveren 
systeem, zal aan de feitelijke realisatie een proof-of-concept fase vooraf moeten gaan. Hiermee kan 
veel tijd gemoeid zijn, uiteraard afhankelijk van de technische voortgang. Een doorlooptijd voor deze 
fase ligt vaak in de orde van 1-2 jaar. Bij off-board registrerende systemen en inboeksystemen kan 
een proof-of-concept vaak achterwege blijven of bescheiden van omvang zijn: er is al veel ervaring 
mee opgedaan bij projecten elders. Bij met name de meer complexe varianten van on-board 
registrerende systemen is dit veel minder het geval en ligt een uitgebreide proof-of-concept fase voor 
de hand. Zie ook Bijlage 8 voor een nadere toelichting op de systeem concepten. 
 
Voor wat betreft de voertuigapparatuur is de ontwerp- en produktietijd afhankelijk van aantallen, en 
de aard van eventuele bijzondere wensen waarvoor bestaande ontwerpen moeten worden 
aangepast. Voor 500.000 standaard DSRC tags is een levertijd van 6 maanden een goede indicatie. 
Bij een meer complexe OBU zal de doorlooptijd langer zijn (12-18 maanden). Tot op zekere hoogte 
kan in de produktiefase tijd ‘gekocht’ worden. 
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Realisatie wegkantsystemen, handhavingsapparatuur en backoffice kan vaak parallel met ontwerp en 
productie van de voertuigapparatuur plaatsvinden en zullen meestal niet de bottleneck zijn. Voor de 
feitelijke realisatie van portalen moet gedacht worden aan een periode tussen 3 voor enkele portalen 
en 12 maanden voor b.v. 100 stuks (bron: Bouwdienst RWS). Het technische en bestuurlijke 
voorbereidingstraject voor de portalen heeft een natuurlijke doorlooptijd tussen 5 en 9 maanden, 
wederom afhankelijk van de aantallen. In het bestuurlijke traject bestaat het risico van vertraging 
door bezwaarprocedures.   
 
Voordat het geheel in gebruik genomen wordt zullen end-to-end testen plaatsvinden waarbij alle 
deelsystemen worden beproefd in onderlinge samenhang. Voor de feitelijke testen moeten de 
afzonderlijke systemen al gereed (‘productierijp’) zijn. Het is natuurlijk niet noodzakelijk dat 
levering/installatie van de volledige leveringsomvang al heeft plaatsgevonden: de test kan dus 
overlappen met de productiefase voor de voertuigapparatuur en de realisatie van walkantsystemen. 
Een indicatieve doorlooptijd voor deze fase is 2 maanden. Om nog voldoende tijd te hebben voor 
eventuele aanpassingen, vindt de end-to-end test bij voorkeur 4-6 maanden voor werkelijke 
ingebruikname plaats. 

3.2.4 Uitrol 
De tijd die hiermee gemoeid is hangt sterk af van het systeemconcept. Bij een systeem waar het 
gebruik van een OBU vrijwillig is, kan het een keuze zijn om met een lage OBU-populatie te 
beginnen en in de operationele fase de penetratiegraad gaandeweg op te voeren. Een stapsgewijze 
introductie kan onderdeel zijn van een strategie van doelgroepsgewijze invoering van de beprijzing – 
bijvoorbeeld onder gelijktijdige afbouw of reductie van BPM en MRB voor die doelgroepen.  
Wanneer bij introductie slechts een klein deel van de voertuigvloot een OBU behoeft te hebben is de 
benodigde doorlooptijd voor distributie en installatie meestal beperkt, b.v. enkele maanden.  
 
Sommige systeemconcepten vergen echter dat alle voertuigen bij start van de invoering al volledig 
zijn uitgerust. Dit kan een flinke logistieke uitdaging zijn. Wanneer er bovendien een professionele 
inbouw noodzakelijk is – zoals bij on-board registrerende systemen voor de hand ligt – moet 
rekening gehouden worden met een lange uitrolperiode. Uiteraard hangt dit af van de omvang van 
de doelgroep. In het extreme geval dat elk Nederlands voertuig voorzien moet worden van een 
complexe OBU met enigszins bewerkelijke inbouw, zoals bij de landelijke kilometerheffingsvarianten, 
moet rekening gehouden worden met een lange doorlooptijd. Het heeft kostenvoordelen de inbouw 
te combineren met de jaarlijkse APK keuring. In dat scenario zou de totale doorlooptijd 12-18 
maanden bedragen. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat er aanzienlijke 
capaciteitsuitbreiding bij garages/inbouwstations nodig is om dit waar te kunnen maken. Op basis 
van de bestaande inbouwcapaciteit heeft AVV berekend dat er ca. 3 jaar nodig is om alle voertuigen 
te voorzien. Het inbouwen kan normaliter al wel gestart worden in de productiefase, d.w.z. nadat 
een eerste produktiebatch geleverd is. Productie- en inbouwfase zullen elkaar dus overlappen. 
 
Bij de congestie- en tolvarianten bestaat de voertuigapparatuur doorgaans uit een eenvoudige ‘tag’ 
die door de gebruiker zelf tegen de voorruit kan worden geplaatst. Er hoeft dan slechts rekening 
worden gehouden met een periode van ca. 2 maanden ten behoeve van de voorverkooop / 
distributie van de tags.  

3.3 Voorbeelden planning 

Hieronder zijn als voorbeeld drie planningsscenario’s geschetst voor een landelijke kilometerheffing 
voor personenvoertuigen. Niet alle noodzakelijke activiteiten zijn weergegeven, de nadruk ligt op de 
activiteiten die op het kritisch pad (kunnen) liggen. Benadrukt wordt dat het slechts gaat om een eerste 
algemene indicatie die in een volgende projectfase getoetst en verfijnd dient te worden.  
 
Uiterst pessimistisch scenario. Hierin wordt ervan uitgegaan dat het wetgevingstraject de bovengrens 
van 4 jaar in beslag neemt. Binnen 3 maanden nadat de wetgeving is afgerond vindt de feitelijke 
aanbesteding plaats. De voorbereiding daarvoor is dan al eerder gestart.  
De proof-of-concept activiteit maakt in dit geval deel uit van de aanbesteding voor levering (+ 
eventuele services). De mogelijkheid bestaat de proof-of-concept niet door één, maar enkele 
voorgeselecteerde partijen te laten uitvoeren, waarbij daarna pas definitieve selectie en gunning 
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plaatsvindt. Nadat de proof-of-concept fase is uitgevoerd (inclusief evaluatie en evt. eindselectie) wordt 
definitief ontwerp / produktie van de OBU gestart. Na ruim een jaar zijn voldoende OBU’s beschikbaar 
om bij de APK inbouw te laten plaatsvinden. Daarna is nog een half jaar gerekend om de niet-APK-
plichtige voertuigen uit te rusten.  
De overige activiteiten kunnen parallel aan de bovengenoemde plaatsvinden. 
 
 
Betalen per kilometer, pessimistisch 
scenario        1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11
Wetgeving                                                           
Voorbereiding aanbesteding                                                           
Aanbesteding & gunning                                                           
Proof of concept / systeemontwerp                                                           
Ontwerp en produktie OBU                                                           
Distributie/inbouw OBU                                                           
Installatie walkantsystemen                                                           
Inrichten organisatie & BO                                                           
Integratietest                                                           

Figuur 3-1 Doorlooptijd betalen per kilometer, pessimistisch scenario 

 
Geoptimaliseerd pessimistisch scenario. Een voor de hand liggende versnelling in het vorige scenario is 
de aanbesteding eerder te starten, en de proof-of-concept al uit te voeren voordat de wetgeving 
gereed is. De aanname voor dit scenario is dat (flinke) voorbereidingskosten gemaakt mogen worden 
voordat de wetgeving gereed is en dat pas bij ‘selectie&gunning stap 2’ afgeronde wetgeving nodig is, 
waarna produktie kan starten. Een risico is dat wijzigingen in scope die gaandeweg het 
wetgevingstraject naar voren komen, kunnen nopen tot het afblazen van de lopende aanbesteding (en 
uitschrijven van een nieuwe). 
 
Betalen per kilometer, geoptimaliseerd 
pessimistisch scenario        1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11
Wetgeving                                                           
Voorbereiding aanbesteding                                                           
Aanbesteding & gunning fase 1                                                           
Proof of concept / systeemontwerp                                                           
Selectie & gunning stap 2                                                           
Ontwerp en produktie OBU                                                           
Distributie/inbouw OBU                                                           
Installatie walkantsystemen                                                           
Inrichten organisatie & BO                                                           
Integratietest                                                           

Figuur 3-2 Doorlooptijd betalen per kilometer, geoptimaliseerd pessimistisch scenario 

 



Optimistisch scenario. In dit scenario wordt ervan uitgegaan dat het wetgevingstraject in 1,5 jaar kan 
worden doorlopen. Verder wordt de proof-of-concept al tijdens het wetgevingstraject gestart. Hiervoor 
is nu een separate aanbesteding voorzien. Deze is kleiner van omvang en minder complex, zodat de 
doorlooptijd beperkter is dan voor de aanbesteding van de levering/services. De doorlooptijd voor 
proof-of-concept inclusief bijbehorende aanbesteding en voorbereiding is gesteld op 2 jaar. 
Verder wordt de inbouw een kwartaal eerder gestart dan bij de vorige scenarios.  
 
Betalen per kilometer,  optimistisch  scenario        1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11
Wetgeving                                                           
Voorbereiding aanbesteding                                                           
Aanbesteding & gunning                                                           
Proof of concept / systeemontwerp                                                           
Ontwerp en produktie OBU                                                           
Distributie/inbouw OBU                                                           
Installatie walkantsystemen                                                           
Inrichten organisatie & BO                                                           
Integratietest                                                           

Figuur 3-3 Doorlooptijd betalen per kilometer, optimistisch scenario 

 

3.4 Overzicht doorlooptijden per variant 

In onderstaande tabel zijn de geschatte doorlooptijden per variant en per hoofdfase weergegeven.  
 

Tabel 3-1 Overzicht schattingen doorlooptijd per variant (in jaren) 

Variant Wetgeving Aanbesteding Realisatie en 
uitrol 

Totaal 

1/2. Betalen per kilometer 1.5 – 4 1.5 3 – 5 6 – 10.5 
3. Betalen per kilometer, 
zware vracht 

1.5 – 3 1 1.5 – 2.5 4 – 6.5 

4. Tolcases10 1.5 – 3 1 1.5 – 3.5 4 – 7.5 
5. Betalen per kilometer + 
congestiecomponent 

1.5 – 4 1.5 3 – 5 6 – 10.5 

6. Passageheffing rond 4 
grote steden 

1.5 – 3 1 1.5 – 2.5 4 – 6.5 

7. Aanwezigheidsheffing in 
4 grote steden 

1.5 – 3 1 1.5 – 2.5 4 – 6.5 

8. Heffing op 
congestietrajecten 

1.5 – 3 1 1.5 – 2.5 4 – 6.5 

 

                                                     
10 Realisatietijd wordt bepaald door  aanleg infrastructuur 
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3.5 Cases buitenlandse implementaties 

Hieronder zijn van een aantal min of meer recente beprijzingsprojecten, de doorlooptijden voor de  
verschillende fases weergegeven. De doorlooptijden voor het wetgevingstraject en overige 
voorbereiding waren in niet alle gevallen te achterhalen, en in de meeste gevallen niet doorzichtig.  

Tabel 3-2 Overzicht invoeringsperioden uit de praktijk 

Land - project Datum go-live Beprijzingsvariant  / 
kenmerken 

Omvang 
 

Invoeringsperiode  
 

Oostenrijk 
LKW-Maut 
 

1-1-2004 Betalen per kilometer voor 
vrachtauto’s op 
hoofdwegennet. 
Off-Board registrerend 
systeem. 

- 2000 km 

hoofdwegennet 

- alle vrachtauto’s 

en bussen >3,5 ton 

- 400.000 

voertuigen 

- 400.000 tags 

- 700 

heffingspunten 

- 100 vaste 

controlepunten 

- 20 verplaatsbare 

controles 

- 32 controle 

voertuigen 

- 1,5 jaar tussen 

publicatie en gunning 

(2,5 jaar gerekend 

vanaf de eerdere, 

afgebroken tender 

LKW-Maut) 

- 1,5 jaar voor bouw 

en uitrol. 
 

Duitsland 
LKW-Maut 

1-1-2005 Betalen per kilometer voor 
vrachtauto’s op 
hoofdwegennet. On-
Board registrerend 
systeem met GPS. 

- 12.000 km 

hoofdwegennet 

- alle vrachtauto’s en 

bussen >12 ton  

- 1.200.000 tot 

1.400.000 voertuigen 

- 400.000 OBU’s in 

eerste instantie 

- 4000 virtuele 

heffingspunten 

- 3500 

inboekterminals 

- 300 vaste 

controlepunten 

- 280 controle 

voertuigen 

- 2,75  jaar tussen 

publicatie en 

gunning, flinke 

vertraging door 

rechtzaken 

benadeelde 

aanbieders en 

bezwaren EC  

- 2,5 jaar voor bouw 

en uitrol (invoering 

3x uitgesteld) 

- Totale doorlooptijd 

8 jaar vanaf start 

feasibility study tot 

go-live. 

Zwitserland 1-1-2001 Betalen per kilometer voor 
vrachtauto’s op alle 
wegen. On-Board 
registrerend systeem met 
tachograafkoppeling. 

- alle wegen 

- vrachtwagens en 

bussen > 3,5 ton 

- 260.000 

voertuigen 

- 60.000 kastjes 

- 18 vaste controle 

punten 

- 80 

grenscontroleposten 

- 1 controle voertuig 

- 3 jaar tussen 

referendum en 

wetsvoorstel 

- 1,5 jaar proof of 

concept 

- 2,5 jaar 

aanbesteden, bouw 

en uitrol 

- Totale doorlooptijd 

vanaf referendum 7 

jaar 

Engeland – 1-2-2003 Verblijfsheffing in - 250.000 betalingen - 1 jaar tussen 
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London 
congestion 
charging 

binnencirkel Londen. 
Inboeksysteem. 

per dag 

- inboeksysteem via 

telefoon en internet 

- handhaving d.m.v. 

camera’s 

publicatie en gunning 

- < 1,5 jaar bouw en 

uitrol  

Engeland – 
LRUC 

1-1-2009 
(plan) 

Betalen per kilometer – 
vrachtverkeer.  
 

- alle wegen 

- vrachtwagens en 

bussen > 3,5 ton 

- 1,5 jaar tussen 

tender publicatie en 

verwachte datum 

gunning 

- 3 jaar tussen 

verwachte gunning 

en door Minister 

genoemde datum go-

live 

Zweden - 
Stockholm 
Congestion 
Charging Trial 

1-8-2005 
(plan, 
inmiddels 
uitgesteld) 

Congestieheffing – in 
eerste instantie een proef, 
daarna referendum. 
Off-Board registrerend 
systeem. 

 

 

- 1 jaar tussen 

publicatie tender en 

gunning 

- 1 jaar tussen 

gunning en 

oorspronkeljk 

geplande start 

- naar verwachting 

0,5 jaar vertraging 

door procedure 

benadeelde 

aanbieder 

Rekeningrijden 
II 

1-1-2002 
(afgebroken) 

Congestieheffing. Off-
board registrerend 
systeem met 
tag+Chipknip. Ook 
betalen op kenteken 
mogelijk. 

- 74 heffingspunten 

- 500.000 OBU’s 

- cordons rond de 4 

grote steden 

- 80 M passages per 

jaar 

 

- 2 jaar 

voorbereiding tender, 

techn. assessment, 

PvE, voorbereiden 

wetgeving 

- 3 jaar tussen 

publicatie tender (jan 

1998) en 

contractering 1 

leverancier (begin 

2001, afgebroken). 

Getrapt ontwerp- en 

selectieproces 

inclusief proof-of-

concept + field trials.  

- 1 jaar vanaf 

definitief ontwerp tot 

voorziene 

invoeringsdatum. 
- Totale doorlooptijd 

6 jaar vanaf start 

projectteam.  
 
Bronnen voor deze gegevens zijn o.a. [1], [3], [5], [6], [7], [8] en [9]. 
 
Uit het overzicht kan opgemaakt worden dat de doorlooptijd vanaf moment van aanbesteden tot ‘go-
live’ in het gunstigste geval van de voorbeelden 2,5 jaar bedraagt. Dit komt overeen met de in de tabel 
van 3.4 aangegeven ondergrens voor de meeste varianten. In het minst gunstige geval (Duitse LKW-
Maut) was deze periode ruim 5 jaar.  
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De totale doorlooptijd voor het Duitse LKW-systeem bedroeg 8 jaar, enigszins buiten de ingeschatte 
bandbreedte voor variant 3 (bovengrens 6.5 jaar). Dit verschil lijkt gerechtvaardigd aangezien de 
uitgebreide haalbaarheidsstudie en de aanvankelijke technische problemen in het Duitse systeem een 
duidelijke samenhang hebben met de toenmalige ‘nieuwheid’ van het concept. Het realiseren van een 
vergelijkbaar systeem zou nu waarschijnlijk sneller gaan.  Van ‘nieuwheid’ is op dit moment nog wel 
sprake bij varianten van betalen per kilometer voor alle voertuigen op alle wegen. Dit is ingecalculeerd 
in de bandbreedtes in het overzicht in paragraaf 3.4.  

3.6 Risico’s 

Bij de realisatie van elke beprijzingsvariant is er ondanks zorgvuldige planning een zeker risico op 
vertraging. We onderscheiden vier soorten planningsrisico’s voor de invoering van een 
beprijzingsvariant: politieke, procedurele, technische en externe risico’s. Slechts tot op zekere hoogte 
zijn de risico’s verdisconteerd in de bandbreedtes voor de inschattingen. 
 

• politieke risico: het is goed denkbaar dat de politieke behandeling leidt tot wijzigingen op de 
aanvankelijke juridische uitwerking, de beoogde belegging van taken en/of het 
beprijzingsconcept. Dit leidt meestal tot vertraging in het wetgevingstraject, en mogelijk bij de 
voorbereiding van de aanbesteding. Het politieke risico is uiteraard groter naarmate de 
beoogde maatregel meer controversieel is of een grotere impact heeft – afhankelijk van 
omvang doelgroep, invoeringskosten, eventuele verplichting tot inbouw, financiële gevolgen 
en eventuele gedragsalternatieven voor deelname. 

• procedureel risico: in de fase van aanbesteding en gunning is er een risico van juridische 
complicaties. Aanbieders die zich onrechtmatig benadeeld voelen kunnen een procedure 
aanspannen bij het Europese hof. Dit zorgt meestal voor grote vertraging, omdat de 
werkzaamheden stil moeten worden gelegd totdat er een uitspraak is. Het procedureel risico is 
groter bij grote en/of complexe aanbestedingen. In het aanbestedingsproces van de Duitse 
LKW-Maut werd door verschillende leveranciers een procedure aangespannen. Dit zorgde 
ervoor dat uiteindelijk ruim 2.5 jaar nodig was om tot contractering te komen, gerekend vanaf 
de datum van publicatie, zie [6]. Ook tegen de uitgevoerde selectie voor de levering van het 
systeem in Stockholm is bezwaar gemaakt, met tenminste enkele maanden vertraging als 
gevolg. Procedurele risico’s van een andere aard zijn bezwaarprocedures bij de aanleg van 
nieuwe infrastructuur of het plaatsen van portalen op bestaande infrastructuur. Doorlooptijden 
in de rechtspraak kunnen bijzonder lang zijn. 

• technisch risico: zowel in ontwerp, produktie als installatie kunnen fouten gemaakt worden die 
pas later – b.v. bij een integratietest - aan het licht komen en dan hersteld of ‘gepatched’ 
moeten worden.  Afhankelijk van de ernst en de ‘diepte’ van de fouten, moeten activiteiten 
opnieuw uitgevoerd worden, met hogere kosten en vertraging als gevolg. Het technisch risico 
is bij nieuwe systeemconcepten aanzienlijk groter dan bij systeemconcepten die al uitgebreid in 
de praktijk zijn beproefd.  

• externe risico’s: wanneer het systeem voor beprijzen afhankelijk is van nog te realiseren 
externe (dwz buiten de invloedssfeer van het beprijzingsproject liggende) systemen en/of 
organisaties, heeft een vertraging aldaar meteen gevolgen voor het beprijzingsproject. 
Voorbeelden zijn Galileo of een landelijk dekkend UMTS-netwerk. 
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Bijlage 4 Betrouwbaarheid 
4.1 Inleiding 

Geen enkel systeem en geen enkele organisatie is in staat altijd een juist resultaat (‘100% 
betrouwbaarheid’) te garanderen. Dat geldt ook voor een systeem van beprijzen. Wanneer de aard en 
frequentie van fouten waar burgers mee te maken krijgen in negatieve zin afwijkt van wat men 
gewend is, zal het toch al kwetsbare maatschappelijk draagvlak snel kunnen afbrokkelen. Omgekeerd is 
het zo dat zeer hoge betrouwbaarheidseisen moeilijk of slechts tegen (onevenredig) hoge kosten te 
realiseren zijn. Er is dus een belang mee gemoeid zo goed mogelijk vast te stellen wat een ‘voldoende 
mate van betrouwbaarheid’ is. Het moge duidelijk zijn dat de grens niet scherp aan te geven is, en zal 
afhangen van de verdere invulling van de beprijzingsmaatregel.  
 
In deze bijlage wordt ingegaan op de minimum eisen aan de betrouwbaarheid/nauwkeurigheid die 
gesteld moeten worden vanuit een oogpunt van maatschappelijke acceptatie. Dergelijke eisen hebben 
betrekking op fouten/onnauwkeurigheden die kunnen optreden bij de uitvoering van de 
beprijzingsmaatregel en die ongewenste gevolgen hebben voor burgers, bedrijven of de schatkist. Om 
een voorbeeld te geven van de scope van de eisen:  

• een leesfout bij van de automatische kentekenherkenning die vervolgens wordt gecorrigeerd 
via handmatige nacontrole is niet van belang omdat er geen externe ‘schade’ is. 

• een rekening op een verkeerd adres door een fout adres in de GBA wordt wél meegerekend 
omdat het ongemak oplevert voor de geadresseerde.  Strikt genomen is e.e.a. niet te wijten 
aan het beprijzingssysteem, maar omdat het daarmee geassocieerd zal worden is het van 
invloed op de maatschappelijke perceptie. 

4.2 Fouten en onnauwkeurigheid 

Bij de verdere bespreking wordt een onderscheid gemaakt tussen Systeemfalen (hoe vaak treden 
bepaalde fouten op) en de onnauwkeurigheid van het systeem. Dit laatste heeft specifiek betrekking 
op de onzekerheid in de meting van het verbruik. 
 
Systeemfalen 
 
Hieronder worden ongewenste resultaten verstaan bij de uitvoering van de beprijzingsmaatregel. 
Fouten kunnen zowel veroorzaakt worden door het technische systeem als door de organisatie. 
Voorbeelden van systeemfouten11 zijn: 
 
- een defecte tag of tag met lege batterij waardoor geen transactie plaatsvindt en het kenteken 

wordt geregistreerd. De houder krijgt een boete (β−systeem) 
- een gemiste voertuigdetectie waardoor van een voertuig zonder OBU geen kenteken kan worden 

vastgelegd.  
- een kenteken dat verkeerd wordt herkend zodat een verkeerde kentekenhouder een rekening of 

boete krijgt  
- het ‘uit de lucht zijn’ van een centraal inboeksysteem waardoor gebruikers niet kunnen inboeken 

(γ−systeem) 
- verouderde geografische informatie in de OBU zodat er op een bepaald traject een te hoge (of te 

lage) heffing plaatsvindt (α−systeem) 
- een langdurig niet-beschikbaar zijn van de positie-informatie (GPS) waardoor het verbruik niet 

(juist) wordt geregistreerd. Gevolg kan zijn dat de gebruiker goedkoop uit is, maar ook ongemak 
of een onterechte boete zou het gevolg kunnen zijn. 

- een passage of overtreding door een voertuig met valse kentekenplaten waardoor de rechtmatige 
houder van het kenteken een aanslag of boete krijgt. 

 
Onnauwkeurigheid van de verbruiksbepaling 
 

                                                     
11 De opsomming is verre van volledig en heeft betrekking op verschillende systeemconcepten.  
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Dit is een fenomeen dat vooral bij een afstandsgerelateerde heffing op basis van een on-board 
registrerend systeem (α−systeem) een rol speelt. Bij β− en γ−systemen speelt onnauwkeurigheid geen 
grote rol: het verbruik (door geregistreerd passagefeit of inboeking) is exact bepaald. Er kunnen 
natuurlijk wel zaken misgaan, maar dat rekenen we tot ‘systeemfalen’, zie boven.  
 
Bij een afstandsgerelateerde heffing met een on-board registrerend systeem moet nog onderscheid 
worden gemaakt naar concepten waarin de afstand daadwerkelijk gemeten wordt (Zwitserland LSVA) 
en concepten waarin vastgesteld wordt dat een segment of punt wordt gepasseerd waaraan vervolgens 
een vaste afstand of prijs is gekoppeld. Bij een meting van de afstand speelt onnauwkeurigheid een rol. 
Gedacht moet worden aan een haalbare fout in de totaal gemeten afstand in de orde van 0.1 – 1 %. 
Zie 9.2.2 voor een verdere bespreking.  
 
Welke betrouwbaarheid van de meting nu minimaal noodzakelijk is, is een interessante vraag. In eerste 
instantie zal vanuit de politiek wellicht gevraagd worden om een zeer hoge nauwkeurigheid. 
Interessant is in dat kader dat de Engelse overheid bij de aanbesteding van de LRUC (kilometerheffing 
voor vrachtwagens) de grenzen duidelijk lager (5%) heeft durven stellen om vooral prijsgunstige 
oplossingen te stimuleren.  
In 4.4 wordt ingegaan op de vraag of er verschillen zijn in de minimale betrouwbaarheidseisen bij een 
private versus een publieke heffingsgrondslag..  

4.3 Formuleren van eisen 

Een werkwijze is om de bij vergelijkbare processen geldende eisen (of geaccepteerde betrouwbaarheid 
in de praktijk) te abstraheren en kwantificeren in termen waarin ook eisen aan ABvM kunnen worden 
uitgedrukt. Direct vergelijkingsmateriaal is moeilijk te vinden aangezien ABvM nog steeds een vrijwel 
nieuw fenomeen is in Nederland. Niettemin biedt de gang van zaken bij andere processen in de relatie 
overheid-burger wel enig houvast.  In het verleden is door V&W in samenwerking met de TU Delft , zie 
[10] en [51], een dergelijke exercitie uitgevoerd om tot ‘output’ betrouwbaarheidseisen aan een 
systeem van beprijzen te komen. Deze zijn in gecomprimeerde vorm weergegeven in Tabel 4-1.  
 
De cijfers van destijds zijn niet zonder meer over te nemen voor een willekeurige beprijzingsmaatregel 
anno 2010. Afhankelijk van omvang, aard en systematiek van de maatregel is absoluut een 
heroriëntatie nodig. Herbruikbaar is de aanpak om tot de eisen te komen, en de formulering en 
categorisering van de eisen. 
 
In de tabel wordt een onderscheid gemaakt naar verschillende perspectieven: 

1. de gebruiker (burgers en/of bedrijven die gebruik maken van het systeem) 
2. ‘derden’ (burgers en/of bedrijven die geen gebruik maken van het systeem maar er door 

systeemfouten toch hinder van ondervinden) 
3. de overheid (of private tolgaarder) die verantwoordelijk is voor de heffing/inning.  
 

De gevolgen voor de verschillende stakeholders zullen immers verschillen, en ook de tolerantie voor 
bepaalde gevolgen kan verschillend zijn.  Verder zijn natuurlijk niet alle soorten fouten zijn even ernstig. 
Er wordt bij de eisen daarom een onderscheid gemaakt naar enerzijds de aard van de gevolgen en 
anderzijds de partij die de gevolgen ondervindt. 
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Tabel 4-1 ‘Overall’ betrouwbaarheidseisen  

De waarden tussen haakjes in de 4e kolom zijn uitkomsten als destijds bij Rekeningrijden gehanteerd. Ze zijn uitgedrukt in de 
gemiddelde kans om er als individu (deelnemer of derde) in een jaar mee te maken te krijgen: 1% betekent dus gemiddeld 1 x 
per 100 jaar.  

Perspectief (of 
‘gedupeerde’) 

Cat Soort schade  Eis t.a.v. max 
frequentie (per 
individu per 
jaar, muv cat 3) 

Voorbeeld 

Deelnemer/ 
gebruiker 

1A Grote onterechte 
financiële gevolgen 

(0,02%) Een onterechte boete (en 
protest helpt niet) 

 1B Kleine onterechte 
financiële gevolgen 

(1%) Een onterechte administratieve 
opslag van enkele euro’s 

 2A Aanzienlijk ongemak (2%) Deelnemer moet onverwijld 
langs garage om 
voertuigapparaat te laten 
repareren 

 2B Gering ongemak (25%) Een verkeerd geadresseerde 
rekening, een inboekfaciliteit 
die enkele uren niet 
beschikbaar is. 

‘Derde’ 1A Grote onterechte 
financiële gevolgen 

(0,001%) Een onterechte boete voor 
iemand die geen gebruik maakt 
van het systeem (en protest 
helpt niet). B.v. als gevolg van 
een vals kenteken. 

 1B Kleine onterechte 
financiële gevolgen 

(1%) Een rekening voor een klein 
bedrag (en protest helpt niet) 

 2A Aanzienlijk ongemak (1%) Een onterechte boete voor 
iemand die geen gebruik 
gemaakt van het systeem. Na 
uitgebreide correspondentie 
waarin gedupeerde bewijs 
moet leveren wordt de boete 
vernietigd.  

 2B Gering ongemak (5%) Een onterechte rekening die na 
een telefoontje met de 
helpdesk wordt rechtgezet. 

Overheid / 
operator 

3 Verlies aan inkomsten 
(geen heffing/inning) 

(1% van alle 
inkomsten) 

Hierin zijn destijds ook 
oorzaken inbegrepen die buiten 
het domein van 
systeembetrouwbaarheid 
vallen. B.v. fraude/ontduiking, 
onleesbare kentekens, valse 
kentekens, ‘hopeloze’ 
debiteuren. 

 
In een volgende stap kan voor een specifiek systeem aan de hand van een ‘foutenboom’ bepaald 
worden welke fouten daadwerkelijk zullen optreden, met welke geschatte frequentie en in welke 
categorie ze thuishoren. Per categorie kan dan bezien worden of de gestelde eis gehaald kan worden. 
 
Naast de ‘kwaliteit’ van de organisatie en het technische systeem is de gevolgde aanpak daarbij een 
belangrijke factor: een bepaalde technische fout kan in het ene concept een minder ernstig gevolg 
hebben dan in het andere waardoor deze in een andere categorie valt. Om een wat simplistisch 
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voorbeeld te geven: er kan a) gekozen worden voor een aanpak waarbij een defecte OBU automatisch 
een hoge boete tot gevolg heeft, b) een alternatief waarbij er alleen sprake is van een administratieve 
opslag of c) zelfs een aanpak waarbij de gebruiker alleen een waarschuwing krijgt dat de OBU 
nagekeken moet worden12.  
 
Naarmate de gevolgen kleiner zijn, zal een hogere frequentie van voorkomen acceptabel zijn. Door een 
andere aanpak te kiezen kan met hetzelfde basale systeem soms wel voldaan worden aan de eisen. 
Uiteraard kan niet ‘geïsoleerd’ naar betrouwbaarheid gekeken worden, de bedoelde proceskeuzes 
hebben vrijwel altijd weer een invloed op andere aspecten, zoals operationele kosten en handhaving.   

4.4 Verschillen bij publieke/private uitvoering  

Het is evident dat de acceptatie van een bepaald service- of betrouwbaarheidsniveau gekoppeld is aan 
de relatie die de betrokkene heeft met de partij die verantwoordelijk is voor dat serviceniveau. De 
relatie burger-overheid is wat dat betreft een zeer gevoelige, zeker als het om maatregelen gaat die de 
burger in de portemonnee treffen. Maatregelen op een nationale schaal, zoals een kilometerheffing of 
een uitgebreide congestieheffing, moeten voor wat betreft de effecten voor burgers gezien worden in 
die sfeer, ongeacht de mate waarin de uitvoering bij private partijen is belegd: de verwachting is dat de 
tolerantie van de burger voor ervaren nadeel van een duidelijk door de overheid opgelegde maatregel 
niet wezenlijk verandert wanneer de overheid een taak uitbesteedt aan een marktpartij of ZBO. 
Voor wat betreft de eisen aan de categorie ‘verlies aan inkomsten’ voor de ontvangende partij lijkt er 
wel een verschil te zijn: een private uitvoerder zal tot op zekere hoogte een afweging kunnen maken of 
de kosten van een hogere betrouwbaarheid opwegen tegen de extra inkomsten. Wanneer het Rijk 
daarentegen de uitvoerder is, wordt de lat al snel gelegd op het hoge niveau dat bij andere belastingen 
en heffingen wordt gehaald.   
 
Bij beprijzing op kleinere schaal lijkt er wat meer ruimte te zijn om aan te sluiten bij de variëteit aan 
serviceniveaus die consumenten in een vrije markt gewend zijn13. Belangrijke voorwaarde is wel dat er 
enige perceptie van een vrije keuze aan ten grondslag ligt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een 
expresbaan (spitsstrook) of bij tol, waar nog steeds een redelijk alternatief bestaat in de vorm van de 
niet-beprijsde infrastructuur. Het is daarbij ook van belang dat de overheid niet direct wordt 
geassocieerd met de uitvoering: een private uitvoerder past beter in die perceptie. 
 
Voor wat betreft maatregelen die alleen gericht zijn op het vrachtvervoer zijn er accentverschillen 
aangezien het zich vooral afspeelt in de sfeer van overheid en private onderneming. In die relatie lijkt 
de overheid - in vergelijking met de relatie met particulieren – zich meer ruimte te kunnen permitteren 
om een door haar gewenste  systematiek op te leggen. Hierbij speelt ook mee dat deze 
gebruikersgroep een grotere complexiteit van processen en apparatuur aan kan en gewend is aan een 
‘strengere’ overheid. 

4.4.1 Verschillen tussen systeemfamilies 
Het valt buiten de scope van dit rapport om in detail in te gaan op de fouten die in de vele mogelijke 
systeemconcepten kunnen optreden. Voorlopig wordt volstaan met het identificeren van de 
hoofdonderdelen/aspecten die vanuit betrouwbaarheidsperspectief specifieke aandacht verdienen.  
 
Systeemfamilie A 

                                                     
12 Bij het oorspronkelijke project Rekeningrijden (1988-91) was het uitgangspunt dat elke deelnemer bij 
passage van een tolpoort moest beschikken over een werkende OBU op straffe van een boete. Een 
defecte OBU (waar de gebruiker weinig aan kan doen) zou in principe ook leiden tot een boete. Aan de 
frequentie van voorkomen werd daarom een heel hoge eis gesteld: dit zou niet vaker dan 1 x per 1 
miljoen passages mogen plaatsvinden, een zware eis aan het technische systeem. Bij het latere vervolg 
van dit project (1996-2001) werd uiteindelijk gekozen voor een duaal aangiftesysteem waarbij betalen 
op kenteken tegen geringe meerkosten mogelijk zou zijn. Bijgevolg kon de eis veel lager gesteld 
worden: 1 maal in 10.000 passages.   
13 Lagere serviceniveaus blijken in een private omgeving volkomen acceptabel als verwachtingspatroon 
en het prijskaartje daarmee in overeenstemming zijn. 
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• De OBU speelt hierbij per definitie een zeer belangrijke rol. Vanwege het aantal onderdelen en 
interfaces is de intrinsieke betrouwbaarheid duidelijk lager dan bij een DSRC-tag.  

o Wanneer een defect optreedt, zal er een tijd zonder verbruiksmeting gereden worden. 
Voor die situatie is een tijdelijk simpel alternatief nodig, b.v. een telefonische 
inboeking, zonder dat dit leidt tot groot financieel voordeel (misbruik) of nadeel voor 
de betrokkene. 

o Er is een procedure nodig om gebruikers een defect te laten rapporteren en te zorgen 
voor herstel, met minimaal ongemak voor de betrokkene. 

 
Systeemfamilie B 

• Het niet of niet goed werken van de OBU (tag) kan een vervelend gevolg hebben: b.v. een 
boete of opslag op het tarief. Vaker dan een ‘echt’ defect zal een lege/zwakke batterij de 
oorzaak zijn, of een verkeerde bevestiging door de gebruiker. Met procedurele maatregelen 
(b.v. OBU geeft een piep bij een passage met een zwakkere batterij) kan het voorkomen van 
beide problemen flink gereduceerd worden. 

• In het specifieke geval van een chipkaart met tegoed (On-Board Account) die in de OBU 
gestoken moet worden, moet rekening gehouden worden met typische gebruikersfouten als 
‘onvoldoende saldo’, ‘kaart vergeten in te steken’, ‘kaart verkeerd ingestoken’. Dit heeft de 
gebruiker uiteraard aan zichzelf te danken, maar niettemin is het zaak te proberen de situatie 
zoveel mogelijk te voorkomen en de gevolgen voor de gebruiker beperkt te houden. 

• In het specifieke geval dat betaling op basis van kentekenregistratie wordt ondersteund 
(Rekeningrijden, ETR 407 Toronto, zie ook 9.2.3) ontstaat de noodzaak van massale 
verwerking van kentekenregistraties. Hierbij moet rekening gehouden worden met: 

o leesfouten. Zowel bij OCR als bij handmatige herkenning zullen leesfouten 
voorkomen. Met twee kentekenregistraties of een combinatie van handmatige en 
automatische herkenning kan een acceptabel betrouwbaarheidsniveau bereikt 
worden. Leesfouten kunnen leiden tot een rekening aan de verkeerde houder. Het 
probleem is meestal gemakkelijk te corrigeren na appèl van de geaddresseerde. 

o onleesbare kentekens. Er is dan geen heffing mogelijk. 
o valse kentekens. Hierdoor komen rekeningen bij de verkeerde houder terecht. Dit leidt 

tot flink ongemak, want de bewijslast ligt in beginsel bij de houder. 
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Bijlage 5 Privacy aspecten 
5.1 Inleiding 

Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) is vastgelegd in internationale [15], 
Europese ([16] en [14]) en nationale wetgeving [17]. De wetgeving heeft betrekking op alle mogelijke 
vormen van verwerking van persoonsgegevens. De precieze implicaties voor een systeem van beprijzen 
zijn – mede door het ontbreken van specifieke jurisprudentie - niet scherp te bepalen. Duidelijk is wel 
dat het kunnen bieden van vergaande privacy waarborgen voor de weggebruikers ingrijpende 
randvoorwaarden stelt aan uitwerkingen van een systeem van beprijzen. 

Bij eerdere initiatieven voor beprijzing in Nederland (Rekeningrijden I&II, Kilometerheffing, 
Expressbanen) is steeds veel aandacht geweest voor privacy aspecten. Daarbij is veelvuldig contact 
geweest met het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP, voorheen ‘Registratiekamer’), zie [11], 
[12], [12a] en [13]. Het CBP heeft een wettelijk verankerde rol bij het toezicht op de naleving van de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het CBP kiest vanuit die rol begrijpelijkerwijs voor een 
‘strenge’ interpretatie, waarin aan andere maatschappelijke belangen dan privacy minder gewicht 
wordt toegekend.  

In deze bijlage wordt getracht zo concreet mogelijk aan te geven of een systeem/systematiek voor 
beprijzing past binnen de WBP dan wel daarmee duidelijk strijdig is. Over blijft een flink grijs gebied 
waar de weging van alternatieven en het maatschappelijk belang uiteindelijk de doorslag zal geven. De 
standpunten die het College in het verleden heeft ingenomen inzake beprijzen van weggebruik worden 
weergegeven voor zover bekend.  Tenslotte wordt aan de hand van een aantal voorbeelden 
aangegeven hoe in buitenlandse implementaties wordt omgesprongen met privacy. 

5.2 Wettelijk kader  

Sinds medio 2000 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens [17] van kracht. Deze wet is een 
implementatie van de Europese richtlijn 95/46/EG (‘privacyrichtlijn’, [14]). Belangrijke elementen van 
die wet voor een systeem van beprijzing zijn: 
 

1. Wanneer er gegevens worden verzameld die herleid kunnen worden tot een natuurlijke 
persoon, is er sprake van ‘verwerking van persoonsgegevens’ waaraan allerlei voorwaarden zijn 
gesteld. Of de gegevens bij de verwerking ook daadwerkelijk worden gekoppeld aan een 
persoon maakt strikt genomen geen verschil voor de beoordeling of er sprake is van 
‘verwerking van persoonsgegevens’.  

2. Verwerking van persoonsgegevens moet ‘toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig 
zijn’.  

 
De tweede bepaling is cruciaal. Volgens het CBP impliceert deze zowel een proportionaliteitstoetsing 
(‘staat het middel wel in redelijke verhouding tot het doel’) als een subsidiariteitstoetsing (‘kan het niet 
op een andere manier, waarmee de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen beter beschermd is’). De 
discussie heeft zich bij beprijzen van weggebruik steeds op de subsidiariteit toegespitst vanuit de 
verwachting dat aan beprijzen – zo het politiek haalbaar is – een groot maatschappelijk belang wordt 
toegekend.   
De subsidiariteitstoetsing kan leiden tot de vraag of elke prijs opweegt tegen een marginale verbetering 
van de privacywaarborgen. De prijs kan uitgedrukt zijn in hogere systeem- of verwerkingskosten, maar 
zich ook vertalen in verminderde handhaafbaarheid. etHetHet is voorstelbaar dat de rechtspraak een 
dergelijke afweging uiteindelijk aan de politiek over laat. 
 
Bij de toetsing aan de WBP spelen nog vele belangrijke, zij het minder fundamentele, aspecten een rol, 
o.a.: 

1. de aard van partijen die toegang hebben tot de informatie en het toezicht op die partijen 
2. duidelijkheid richting betrokkene over doel van de verwerking van de persoonsgegevens en 

aard van de gegevens 
3. de termijn waarop gegevens worden bewaard (niet langer dan strikt nodig voor de uitvoering 

van het primaire doel) 
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4. mogelijkheid van inzage door het individu waarop de gegevens betrekking hebben, en 
eventuele foute gegevens te laten corrigeren  

5. maatregelen om misbruik uit te sluiten. Voorbeeld: een functiescheiding waarbij de gegevens 
waarover individuele organisaties (b.v. middels een TTP) beschikken weinig onthult over een 
individu, en een meer gedetailleerd inzicht pas mogelijk is na samenvoegen van die informatie. 
De functiescheiding geeft een zekere waarborg dat het samenvoegen van de informatie niet 
kan plaatsvinden (opsporingsdiensten uitgezonderd). 

5.3 Implicaties voor systemen van beprijzen 

5.3.1 Classificatie van Privacy-risico’s 
In het algemeen kan gesteld worden dat een eventueel privacy-probleem bij varianten van betaald 
rijden te maken hebben met de vastlegging van verplaatsingsgegevens met betrekking tot een individu 
(mobilist of kentekenhouder). Onder een verplaatsingsgegeven wordt verstaan de aanwezigheid op 
een bepaalde plaats (of in een gebied) met informatie over tijd en datum. Het zal daarbij in de 
perceptie nog een behoorlijk verschil zijn of de gegevens bij wijze van spreken een enkel passagefeit 
per week betreffen, of een compleet verplaatsingspatroon met alle gereden routes. 

Het is zoals in de inleiding al gesteld niet mogelijk om exact aan te geven wat wel of niet is toegestaan. 
Volstaan wordt daarom met een inschatting van risico’s, geclassificeerd in verschillende categorieën 
tussen ‘geen risico’ en  ‘onhaalbaar’. Dit risico betreft de ingeschatte kans op serieus verzet van het 
CBP en/of maatschappelijke organisaties en/of een strijdigbevinding met de WBP door de rechter. De 
inschatting is gebaseerd op de inhoud van de WBP, uitspraken van het CBP uit het verleden en in 
mindere mate buitenlandse implementaties. 

Geen risico: 

1. Zowel bij de registratie van het verbruik als bij de betaling wordt geen uniek tot een natuurlijk 
persoon herleidbaar gegeven vastgelegd. Daarmee is de anonimiteit volledig gewaarborgd. Een 
voorbeeld hiervan is een passage op een tolplein met cash betaling. Een betaling met een 
wegwerpchipkaart met een pre-paid tegoed kan ook tot dit geval gerekend worden (tenminste 
zolang de koppeling met de gebruiker zwak is, d.w.z. een beperkt aantal passages met 
dezelfde kaart). 

 
Weinig risico: 

2. Er worden verplaatsingsgegevens vastgelegd met een uniek gegeven dat 1 op 1 of in elk geval 
‘sterk gecorreleerd’ is aan een natuurlijk persoon. De feitelijke identificatie (NAW) van die 
persoon is echter op basis van vastgelegde gegevens niet mogelijk, ook niet door koppeling 
met bestanden die door andere organisaties beheerd worden. Een voorbeeld hiervan is betaling 
vanaf een pre-paid Central Account, waarbij geen gegevens over de houder van het Account 
worden vastgelegd (vgl. pre-paid mobieltje). Een ander voorbeeld is een anonieme cash card 
die herladen kan worden bij een oplaadterminal. De kanttekening moet gemaakt worden dat 
wanneer de in beginsel onbekende koppeling tussen uniek gegeven en natuurlijk persoon met 
een beperkte inspanning gemaakt kan worden, de privacywaarborg veel zwakker is – 
vergelijkbaar met categorie 6 of 7. 

3. De gegevensverwerking is niet anoniem, maar er worden geen verplaatsingsgegevens 
vastgelegd - anders dan over een langere periode (b.v. 1 maand) geaccumuleerde 
verbruikseenheden.  Een voorbeeld hiervan is een α−systeem waarbij alleen geaggregeerde 
verbruiksgegevens terecht komen bij de verwerker (die geen beschikking heeft over 
verplaatsingsgegevens). 

4. Er zijn niet-anonieme gebruiksmodaliteiten waarbij verplaatsingsgegevens worden vastgelegd 
(categorie 6, 7 of 8) maar er is daarnaast een mogelijkheid om anoniem deel te nemen 
(categorie 1 of 2). Deze mogelijkheid is in principe voor iedereen toegankelijk en tegen 
dezelfde kosten als de niet-anonieme varianten (m.a.w. het recht op privacy mag voor de 
betrokkenen geen prijs hebben).  

5. Er zijn louter niet-anonieme gebruiksmodaliteiten waarbij verplaatsingsgegevens worden 
vastgelegd (categorie 6, 7 of 8). Het gebruik van de betaalde infrastructuur kan echter 
aangemerkt worden als een ‘vrijwillige keus’ omdat er een goed alternatief is in de vorm van 
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nabijgelegen infrastructuur waarvoor niet betaald hoeft te worden. Een dergelijke situatie kan 
b.v. aan de orde zijn bij een betaalstrook.  

 
Aanzienlijk risico: 

6. Er worden wel verplaatsingsgegevens centraal opgeslagen, en er wordt een unieke identificatie 
aan gekoppeld. Deze unieke identificatie is door de verantwoordelijke (in de zin van de WBP) 
of in opdracht van de verantwoordelijke opererende verwerkers niet te herleiden tot een 
persoon. Door koppeling met bestanden van andere, niet bij de verwerking betrokken partijen 
zou het echter mogelijk zijn de persoon te identificeren.  

7. Als 5., waarbij de gegevensverwerking van de verantwoordelijke zowel verplaatsingsgegevens 
als de bijbehorende persoonsgegevens omvat, maar waarbij de verwerking is uitbesteed aan 
twee onafhankelijke partijen zodanig dat elk van de partijen slechts beschikking heeft over een 
‘niet kritisch’ deel van informatie (ofwel verplaatsingsgegevens zonder de bijbehorende 
identificatie, ofwel identificatiegegevens zonder verplaatsingsgegevens).   

 
Niet haalbaar: 

8. Het vastleggen van verplaatsingsgegevens die door de verwerker direct te herleiden zijn tot 
een natuurlijk persoon, b.v. een geregistreerde rekeninghouder. Een voorbeeld hiervan is een 
β−systeem met tags en daaraan gekoppelde post-paid Central Accounts. Zoals bij 4. 
opgemerkt, is een dergelijk systeem met daarnaast een anonieme betaalmethode (cash, stored 
value card of pre-paid Central Account) niet per se problematisch. Evenzo, zie 5., wanneer een 
gelijkwaardig alternatief bestaat waarvoor niet betaald hoeft te worden. 

 
In het algemeen kan gesteld worden dat bij een beprijzingssysteem dat alleen gericht is op het 
vrachtvervoer privacy-issues een wat ander karakter hebben. Het gaat daarbij immers om 
verplaatsingen die onder werktijd en in opdracht van de werkgever worden uitgevoerd, zie ook 5.5.4. 

5.3.2 Hoofdsysteem α 
Kenmerk voor Hoofdsysteem α is dat basisinformatie voor het verbruik in het voertuigapparaat wordt 
verkregen. We gaan ervan uit dat er vervolgens een vorm van aangifte van dit verbruik plaatsvindt 
naar een verwerkende centrale partij. Dit leidt – uiteindelijk - tot een rekening, aanslag of afwaardering 
van een centraal tegoed14. De ‘aangifte’ kan b.v. via GPRS plaatsvinden.  
Een voor de privacy zeer belangrijke keuze betreft de frequentie en de inhoud van de aangifte, die 
immers iets zegt over het verplaatsingsgedrag van de kentekenhouder/bestuurder. Ter illustratie 
beschouwen we hieronder twee extreme en wat gesimplificeerde concepten15 voor een 
kilometerheffing voor personenvoertuigen, geïmplementeerd met een α−systeem.   
 
Concept 1 : ‘aangifte per wegsegment’.  
 
Bij elk afgelegd wegsegment of iedere keer dat een afstand van b.v. 5 km verreden is wordt via 
mobiele communicatie een bericht verstuurd naar de backoffice. Het bericht bevat een uniek gegeven 
dat gekoppeld kan worden aan het kenteken van het voertuig, en een lijst met gemeten posities en 
tijdsstempels. In de backoffice (b.v. een Trusted Third Party) worden de posities gematched aan een 
wegenkaart en wordt het verschuldigde verbruik bepaald. Bij een controle worden videoregistraties 
gemaakt van passerende kentekens en vastgelegd met tijd en datum. Door deze controlegegevens te 
vergelijken met de doorgegeven ‘aangiften’ voor het betreffende voertuig (is er wel een aangifte 
binnengekomen waarin het geconstateerde weggebruik is terug te vinden) is een effectief 
handhavingsmiddel voor handen. Het concept vereist echter dat gedetailleerde verplaatsingsgegevens 
centraal worden vastgelegd. Deze verplaatsingsgegevens zijn te relateren aan een specifiek kenteken 
en moeten daarom aangemerkt worden als persoonsgegevens, zelfs wanneer de primair verwerkende 
partij niet over de koppeling met de kentekens of houders beschikt.  
Het is te verwachten dat het CBP een dergelijk concept zal afwijzen. 

                                                     
14 Het is in beginsel ook denkbaar de betaling in het voertuig plaats te vinden, b.v. van een pre-paid 
tegoed op een chipcard.  
15 In geval 1 wordt het verbruik strikt genomen niet in het voertuig bepaald maar in de backoffice en zit 
daarmee ‘op de rand’ van de α−familie.  
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Concept 2: ‘aangifte per maand’ .  
Bij elke afgelegde 100 meter voert de OBU een ‘onherroepelijke’ registratie van het verbruik uit. Dit is 
voor te stellen als een interne aangifte naar een beveiligd geheugen in de OBU. Daarin wordt het totaal 
verbruik decentraal bijgehouden, als een soort gasmeter. Periodiek, b.v. 1 x per maand, verricht de 
OBU een aangifte met de totaalstanden. Dit wordt verwerkt tot een rekening, afboeking van een 
vooruitbetaald tegoed of correctie op een voorlopige aanslag.  
Bij een controle wordt de OBU vanaf de wegkant of vanuit een controlevoertuig uitgevraagd via DSRC. 
Daarmee kan in elk geval vastgesteld of de OBU aan staat en goed functioneert. Er zijn ook 
mogelijkheden om vast te stellen of de OBU niet alleen op dat moment maar ook in een zekere periode 
voorafgaand aan de controle goed heeft gewerkt16 en of er bepaalde bijzondere situaties zijn 
opgetreden. Klopt er iets niet, dan wordt een videoregistratie gemaakt van het kenteken. De 
mogelijkheid om een goede vergelijking te maken tussen het bij controle geconstateerde verbruik en de 
daadwerkelijke aangifte ontbreekt hier echter omdat de informatie in de aangifte daarvoor 
onvoldoende is. In dit geval is de informatie die verzameld wordt over het individuele verbruik beperkt: 
het gaat slechts over totalen over een langere periode, waar en wanneer is gereden wordt niet 
vastgelegd. Ook bij de controle worden alleen kentekenregistraties gemaakt wanneer er sprake is van 
(vermoeden van) fraude of defect. Het CBP heeft destijds (project Kilometerheffing, 2002) aangegeven 
dat deze aanpak voor haar acceptabel is, met een voorbehoud voor details van de uitwerking. 
 
Conclusie 
 
In het algemeen kan gesteld worden dat concept 1 duidelijk meer mogelijkheden en zekerheden voor 
de handhaving biedt dan concept 2. Bij concept 1 worden echter structureel gedetailleerde 
verplaatsingsgevens verzameld van de betrokkenen en het zal daarmee zeker een negatief advies van 
het CBP krijgen. Tussen de beschreven ‘extreme concepten’ is een heel spectrum aan varianten 
denkbaar, met een hogere frequentie van en/of meer details in de aangifte dan bij Concept 2. Dit ten 
gunste van meer mogelijkheden in de handhaving. In de visie van het CBP is het noodzaak om dicht bij 
de minimale vastlegging te blijven.  

5.3.3 Hoofdsysteem β 
In een β-systeem wordt per definitie een passagefeit geregistreerd. Omwille van de verantwoording zal 
behalve de lokatie ook tijd en datum bij het passagefeit worden vastgelegd. Dit zijn gedetailleerde 
verplaatsingsgegevens die – indien herleidbaar tot een natuurlijk persoon – aangemerkt moeten 
worden als persoonsgegevens. In de maatschappelijke perceptie zal het daarbij veel uitmaken of er 
alleen op sporadische lokaties ‘tolpoorten’ staan of bijvoorbeeld op alle belangrijke wegen. Naarmate er 
meer punten zijn kan immers een completer beeld van individueel verplaatsingsgedrag worden 
verkregen. In alle gevallen zal het CBP naar waarschijnlijkheid aandringen op het bieden van een 
betaalwijze die anoniem gebruik mogelijk maakt en zonder meerkosten t.o.v. eventuele niet-anonieme 
betaalwijzen. 

Elektronische betaling 
 
Bij passage van de betaalpoort met een tag wordt een unieke identificatie vastgelegd. Wanneer de 
betaling achteraf (Post-paid Central Account) moet kunnen plaatsvinden is anoniem gebruik niet 
mogelijk: de debiteur moet immers geïdentificeerd kunnen worden. Anoniem gebruik kan wel worden 
gefaciliteerd op basis van een pre-paid Central Account. Zolang er voldoende saldo is, behoeft de 
organisatie niet te weten welke persoon, of welk kenteken aan dat saldo gekoppeld is. Een andere 
mogelijkheid is het gebruik van een On-Board Account, b.v. een niet persoonsgebonden ‘telefoonkaart’ 
die in de OBU gestoken kan worden en die bij de passage via DSRC-communicatie wordt afgeboekt. In 
het algemeen zal bij de transactie omwille van fraudebeheersing wel een uniek gegeven van het On-
Board Account worden vastgelegd. Dit gegeven is in dit geval echter niet herleidbaar tot een natuurlijk 
persoon.  
 
Betaalmethode via kentekenregistratie 
 

                                                     
16 Dit om tegen te gaan dat een OBU alleen voor de controle even wordt aangezet.  
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In dit geval kan op rekening betaald worden zonder voertuigapparatuur. Het gefotografeerde kenteken 
leidt tot de vaststelling van het verbruik en een rekening aan de kentekenhouder. Anoniem gebruik van 
deze betaalmethode is feitelijk niet mogelijk aangezien een kenteken via het kentekenregister te 
koppelen is aan de geregistreerde houder - die in veel gevallen de bestuurder is.  
Wanneer betalen via kentekenregistratie de enige mogelijkheid is, zal het CBP hiertegen waarschijnlijk 
bezwaar maken op grond van het subsidiariteitsbeginsel. Er is wederom in beginsel geen probleem 
wanneer gebruikers hier vrijwillig voor kiezen, zolang er daarnaast een gelijkwaardige anonieme 
betaalmethode geboden wordt. 
 
Handhaving via kentekenregistratie 
 
Wanneer elektronische betalen/registreren met de OBU verplicht is, zal kentekenregistratie als 
handhavingsmethode gebruikt worden. De vastgelegde kentekenregistraties hebben dan betrekking op 
overtredingen. Omdat een sanctie moet worden opgelegd is identificatie sowieso noodzakelijk. Hierbij 
is geen privacy-probleem aan de orde.   

5.3.4 Hoofdsysteem γ 
Bij een inboeksysteem moet het verbruik aangegeven worden bij de verwerkende instantie. Om 
controle mogelijk te maken moet daarbij een kenteken worden opgegeven. Wanneer de inboeking 
betrekking heeft op een dagelijks verbruik - b.v. passage van een punt of cordon, verblijf in een 
afgebakend gebied of het afleggen van een traject op de snelweg - is de redelijk vergelijkbaar met 
familie β. Het feit dat de inboeking niet bewijst dat de passage of het verblijf ook daadwerkelijk heeft 
plaatsgehad, is slechts een marginaal verschil. Het is dus te verwachten dat het CBP hiertegen bezwaar 
zou maken.  

De London Congestion Charging is overigens een voorbeeld van een dergelijk systeem. Nu is de Britse 
Data Protection Act niet exact hetzelfde als onze WBP, maar het is ten minste interessant dat het 
concept daar - zij het op kleine schaal - haalbaar is gebleken. Dit overigens wel onder luid protest van 
maatschappelijke organisaties.  

De situatie voor wat betreft privacy is anders wanneer de inboeking betrekking heeft op een langere 
periode, b.v. een maand. De gegevens verschaffen dan veel minder informatie over het 
verplaatsingsgedrag en de situatie verschuift in de richting van het bij Systeemfamilie α beschreven 
Concept 2. 

Wanneer een γ-systeem wordt gebruikt als een aanvulling op een α- of β-systeem waarin wel een voor 
iedereen toegankelijke gebruiksmodaliteit met ‘voldoende privacywaarborgen’ voor handen is, zijn de 
bezwaren van het CBP in principe niet aan de orde. 

5.4 Ervaringen privacy & betaald rijden in Nederland 

5.4.1 Rekeningrijden I 
Bij de eerste concrete plannen voor Rekeningrijden (1988-1991) bestond er nog geen WPR of WBP. 
Niettemin werd het van groot belang geacht dat er geen centrale vastlegging van 
verplaatsingsgegevens van weggebruikers zou plaatsvinden. Daarom werd uitgegaan van een On-
Board Account17 in de vorm van een chipcard. Deze chipcard zou met cash geld bij speciale automaten 
kunnen worden opgewaardeerd. Dit zou het mogelijk maken om geheel anoniem deel te nemen aan 
Rekeningrijden. (Alleen bij overtreders wordt het kenteken geregistreerd.) 

In termen van de classificatie uit paragraaf 5.3.1 zou dit concept in categorie 2 vallen.  

5.4.2 Rekeningrijden II 
Bij Rekeningrijden II (1996-2001) werd wederom betaling vanuit een saldo op een chipcard als 
uitgangspunt genomen. Belangrijkste reden hiervoor was wederom privacybescherming.  

                                                     
17 Een On-Board Account is een betaalwijze waarbij het saldo lokaal (in voertuigapparaat of op separate 
chipcard) wordt bijgehouden. Bij de afwaardering van het saldo (betaling) is dan geen koppeling met 
de backoffice nodig. Dit in tegenstelling tot een Central Account  waarbij het saldo alleen in de 
backoffice bekend is. Zie verder 9.2.4. 
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Tijdens dit project bood de introductie van Chipper en Chipknip de kans om On-Board Accounts te 
realiseren zonder te hoeven investeren in chipcards, beheer en uitgifte daarvan, oplaadautomaten, 
clearingsysteem etc. Technisch had de inpassing van Chipper en Chipknip in een systeem voor 
draadloze transacties in rijdend verkeer overigens nog wel wat voeten in aarde, zie [55]. Maar zowel 
banken als overheid waren gedreven om de samenwerking tot een succes te maken. 
Het gebruik van Chipper en Chipknip bleek onverwacht op een bezwaar van het CBP te stuiten:  

1. bij elke transactie wordt een zogenaamde purse-ID meegestuurd die de elektronische 
portemonnee uniek identificeert 

2. de purse-ID is door financiële verwerker Interpay (c.q. ING/Postbank destijds voor Chipper) in 
principe te koppelen aan een bankrekeningnummer en de bijbehorende NAW-gegevens 

3. er zijn elektronische betaalsystemen ontworpen die ontraceerbaarheid garanderen. Op grond 
van het subsidiariteitsbeginsel zou de overheid die moeten implementeren.  

 
Het verweer van overheid en banken kwam hierop neer: 

• in de betalingsverwerking vindt geen identificatie plaats. De koppeling purse-ID – 
rekeningnummer wordt alleen gehanteerd voor saldoreconstructie bij een defecte chipcard en 
in incidentele gevallen waarbij vermoeden van fraude bestaat. 

• de banken zouden niet beschikken over informatie waar een bepaalde Rekeningrijden-passage 
zou zijn gemaakt. De Belastingdienst zou hierover wel beschikken, maar geen koppeling 
kunnen maken met bijbehorende rekeningnummers.  

• geen bank wil voor een open betaalsysteem18 het risico van niet-traceerbare transacties dragen, 
het is m.a.w. geen reëel alternatief. 

 
CBP nam hiermee geen genoegen en gaf aan zich tot het uiterste tegen het toenmalige wetsvoorstel19 
te zullen verzetten. Opmerkelijk detail was dat de ANWB het bezwaar van het CBP omarmde in haar 
offensief tegen Rekeningrijden. Uiteindelijk kon aan de bezwaren van het CBP tegemoet gekomen 
worden met de extra mogelijkheid om een ‘disposable Chipknip’ te gebruiken voor de betaling, een 
niet-oplaadbare variant die niet gekoppeld is aan een rekening20.  Los daarvan hield het CBP vast aan 
haar eis dat anonimiteit van deelname in de wet betaald rijden moest worden opgenomen.  
 
In dat stadium werd het project om politieke redenen gestaakt, waarbij het vooral om andere bezwaren 
ging dan privacy.   
 
In termen van de classificatie uit paragraaf 5.3.1, is het oorspronkelijke concept in te delen in categorie 
7. Met de toevoeging van de ‘disposable Chipknip’ hoort het concept thuis in categorie 4/1. 

5.4.3 Kilometerheffing 
De basis voor het concept van kilometerheffing (2001-2002) werd gelegd door het rapport van Roel 
Pieper. Omwille van privacy werd het verbruik in de OBU geaggregeerd, d.w.z. details van passages 
zouden louter in de OBU bewaard worden en alleen inzichtelijk zijn voor de gebruiker/kentekenhouder. 

Dit uitgangspunt is overeind gebleven gedurende de verdere uitwerking van het concept in het project 
Kilometerheffing van V&W/Financiën. In de architectuur werd uitgegaan van een periodieke 
automatische aangifte door OBU, waarbij alleen totalen van verbruik (‘100 km rood tarief, 50 km geel 
tarief, 100 km blauw tarief’) aan de heffingsinstantie doorgegeven zouden worden. De 
heffingsinstantie zou daardoor informatie hebben over het aantal verreden kilometers in een bepaalde 
periode, en zeer beperkte informatie over het soort wegen en tijden21 maar geen inzicht hebben in 

                                                     
18 Kenmerk van een open betaalsysteem is dat het tegoed voor allerlei aankopen is te gebruiken en dat 
er verschillende onafhankelijke acceptanten zijn. Voorbeelden: chartaal geld, PIN, Chipknip, credit card. 
Voorbeelden van een gesloten betaalsysteem: telefoonkaart, strippenkaart, schrapkaart in de 
sportkantine. 
19 Het CBP was van mening dat anonimiteit van de deelnemers in de Wet Rekeningrijden moest 
worden vastgelegd, zie [12] en [13]. 
20 Dit alternatief werd primair voor de introductie van Chipknip-only-parkeren in Rotterdam 
ontwikkeld, om ook automobilisten zonder bankrekening in staat te stellen parkeergeld te betalen. 
21 In hoeverre er dit soort informatie uit de aangifte te halen is, hangt af van het aantal verschillende 
tarieven, en de wijze waarop ze worden toegepast.  
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verplaatsingspatronen van de kentekenhouder. De kentekenhouder zou – middels een log in de OBU – 
zelf wel kunnen beschikken over detailinformatie, en dit eventueel kunnen overleggen als bewijs bij een 
conflict met de heffingsinstantie. Meer informatie over deze aanpak is te vinden in [18].  

Het concept werd voorgelegd aan het CBP, zie [11]. Het College kon zich vinden in dit concept, het 
werd zelfs gezien als een schoolvoorbeeld van PET (‘privacy-enhanced technology’). De 
geaccumuleerde gegevens over weggebruik die bij de heffingsinstantie terecht zouden komen, werden 
door het CBP gezien als minimaal, d.w.z. ‘niet overmatig’ in de zin van de WBP.  

5.5 Ervaringen privacy & betaald rijden buitenland 

EU landen hebben privacy-wetgeving die afgeleid is van dezelfde Europese richtlijn. De inhoud van de 
teksten verschilt slechts in detail. Wel zijn er verschillen te zien in de maatschappelijke aandacht voor 
het thema privacy. Ook de houding en de bevoegdheden en houding van de betreffende 
toezichthouders verschillen per lidstaat. 

In westerse niet-EU landen bestaat altijd een vorm van wel privacy-wetgeving, die qua intentie veelal 
vergelijkbaar is met de Europese, maar in de uitwerking flink kan verschillen.  

5.5.1 Telepéage, Telepass 
In Frankrijk en Italie is het overgrote deel van het snelwegennet voorzien van tol. Gebruikers kunnen 
een tag aanschaffen, waarbij NAW en creditcard gegevens centraal worden vastgelegd. Er worden 
verplaatsingsgegevens opgeslagen en de gegevens zijn door de operator te koppelen aan een identiteit. 

Naast het elektronische systeem is er echter altijd nog de mogelijkheid van cash betalen, categorie 4/1.  

5.5.2 Melbourne City Link 
De gebruiker heeft in eerste instantie de keus tussen het gebruik van een tag of inboeken (incidenteel 
gebruik). Bij gebruik van een tag, kan gekozen worden voor een  anoniem pre-paid Central Account. 
Daarmee is er sprake van categorie 4/2. 

5.5.3 London Congestion Charge  
Bij de LCC is inboeken verplicht. Hierbij moet het kenteken worden doorgegeven. Daarnaast worden 
de kentekens van vrijwel alle voertuigen die het gebied binnenrijden en rondrijden ‘geflitst’ en met tijd 
en datum vastgelegd ten behoeve van de bewijsvoering voor het geval dat later blijkt dat er geen 
inboeking heeft plaatsgevonden. Als er wel een inboeking wordt gevonden, worden de gegevens 
verwijderd. Niettemin is er sprake van verwerking van persoonsgegevens, categorie 6. Het is duidelijk 
dat aan privacy bij deze implementatie niet het grootste gewicht is toegekend. Transport for London 
heeft hiervoor de Big Brother Award gekregen, zie [19]. 

5.5.4 Duitse LKW-Maut 
Alle betaalmethoden, ook bij gebruik van de OBU, zijn gekoppeld aan het kenteken. De 
kentekenhouder/rekeninghouder is in het algemeen geen natuurlijk persoon. Niettemin kan de 
transporteur, die informatie ontvangt over het verplaatsingsgedrag van een bepaald kenteken, deze 
informatie gemakkelijk herleiden tot een chauffeur. Strikt genomen gaat het dus om geval 8, waarbij de 
transporteur beschikt over zowel persoonsgegevens als verplaatsingsgegevens. Omdat het hier echter 
louter gaat om beroepsmatige verplaatsingen, lijkt er geen sprake van een overmatige inbreuk op de 
privacy. Hierbij speelt mee dat tracking & tracing systemen in deze sector gangbaar en geaccepteerd 
zijn, m.a.w. ‘de thuisbasis’ beschikt vaak al over gedetailleerde verplaatsingsgegevens van het 
materieel.  

5.5.5 Toronto Expressway 407 
De gebruiker kan kiezen tussen betalen via kentekenregistratie, ofwel gebruik van een tag. Bij acquisitie 
van de tag wordt zowel kenteken als naam, adres, woonplaats vastgelegd. Er is dus geen mogelijkheid 
om anoniem deel te nemen. Er is echter een goed alternatief in de vorm van een ‘gratis’ highway. 
Categorie 5.  
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5.5.6 Singapore ERP 
In Singapore wordt een tijdsafhankelijk tarief geheven voor motorverkeer in de stad. Hierbij maakt het 
overgrote deel van de mobilisten gebruik van een In-Vehicle-Unit met smart card. De smart card bevat 
een herlaadbaar saldo en kan anoniem zijn: een Autopass Cash Card kaart kan worden aangeschaft 
zonder dat er persoons- of kentekengegevens geregistreerd worden. Categorie 2. 

5.5.7 Feasibility Study Road User Charging UK 
In de medio 2004 verschenen Feasibility Study RUC waarin het Britse Department for Transport een 
visie neerlegt op een toekomstig nationaal systeem van beprijzen voor personenvoertuigen, met 
maximale bevoegdheden voor de regionale autoriteiten, zie [20]. In dit document wordt slechts 
beknopt ingegaan op privacy-aspecten. De claim is dat het voorgestelde Business Model op zichzelf 
voldoende waarborgen voor de privacy biedt. In dit business model is een duidelijke functiescheiding 
gemaakt tussen On-Road Service Providers, Clearing Operators en Payment Service Providers. Deze 
rollen worden door verschillende onafhankelijke partijen ingevuld. De ORSP’s en CO’s kunnen 
beschikken over gedetailleerde verplaatsingsgegevens maar beschikken niet over de identiteit van de 
mobilist. De PSP beschikt over de NAW-gegevens van de klanten, maar krijgt alleen geaggregeerde 
bedragen door van de CO.  
 
Deze aanpak – ervan uitgaande dat gedetailleerde verplaatsingsgegevens zouden worden vastgelegd – 
is in te delen in categorie 7. In de Nederlandse context zou dit een ‘aanzienlijk risico’ betekenen. Het 
lijkt er op dat er in de UK wat gemakkelijker wordt omgegaan met privacy, zie ook de London 
Congestion Charge, [3] en [19]. Verder gaat het nog om een feasibility study: het is goed denkbaar dat 
in een volgende fase de eisen worden aangescherpt. 

5.6 Conclusies  

Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) is vastgelegd in internationale, 
Europese en nationale wetgeving. De implicaties voor een systeem van beprijzen zijn niet exact en niet 
met zekerheid aan te geven. Er kan slechts gesproken worden over risico’s. 
 
Voor zover het gaat om de uitvoering van een publieke taak, is de hamvraag of de aard van de 
gegevens en de wijze waarop de verwerking plaatsvindt aangemerkt kan worden als ‘bovenmatig’. Het 
CBP beschouwt een verwerking van persoonsgegevens in elk geval als bovenmatig wanneer er een 
reëel alternatief bestaat dat geen of een beperktere inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van 
betrokkenen inhoudt. Een dergelijk alternatief mag – in de visie van het CBP – best (aanzienlijk) 
duurder zijn of andere nadelen hebben. Duidelijk is dat andere stakeholders dan het CBP tot een 
andere weging van belangen kunnen komen. 
 
In het algemeen kan gesteld worden dat er bij beprijzen van weggebruik zonder een mogelijkheid van 
handmatige betaling ter plaatse, vrijwel altijd sprake is van het vastleggen/verwerken van 
verplaatsingsgegevens. Wanneer deze direct of indirect (b.v. via kentekenregister) herleidbaar zijn tot 
een natuurlijk persoon kan een spanning met de WBP ontstaan. Deze spanning lijkt te worden 
weggenomen wanneer: 
 

1. de gebruiker tenminste op verzoek ook anoniem kan deelnemen, 
2. wanneer er voor de voorziening waarvoor betaald moet worden op zichzelf een goed 

alternatief is, of 
3. wanneer de verwerkte verbruiksgegevens met betrekking tot het weggebruik zodanig 

geaggregeerd zijn dat er niet of nauwelijks informatie over verplaatsingen uit herleid kan 
worden. 

 
Hierbij kunnen diverse nuances gemaakt worden. Bij een verdere uitwerking van een beprijzingsvariant 
verdient het aanbeveling aandacht te besteden aan privacy-aspecten en hierover vroegtijdig van 
gedachten te wisselen met het CBP. 

 55



Bijlage 6 Internationale ontwikkelingen 
6.1 Inleiding 

Binnen de huidige politieke aandacht voor beprijzen gaat de aandacht vanzelfsprekend primair uit naar 
oplossingen voor (gevoelde) nationale problemen. Ondertussen vinden er ook buiten Nederland 
relevante ontwikkelingen plaats. Op de eerste plaats in Europa, voor wat betreft regelgeving en 
bindende standaarden. Daarnaast zijn er wereldwijd technologische ontwikkelingen, die in sterke mate 
bepalend zijn voor de toekomstige mogelijkheden en kosten van apparatuur. 
 
Op beide terreinen zijn ontwikkelingen gaande die het bestaande landschap van beprijzingssystemen 
op een termijn van 5-10 jaar flink kunnen veranderen: systemen waaraan nu nog technische 
onzekerheid en een hoog prijskaartje hangt komen de komende jaren waarschijnlijk beter binnen 
bereik. De Europese Commissie heeft ambitieuze plannen om de lidstaten te bewegen tot het invoeren 
van betalen naar verbruik en heeft een proactieve rol genomen om interoperabiliteit van apparatuur 
daarbij af te dwingen.  
 
Het is natuurlijk zaak om zo goed mogelijk rekening te houden met al deze ontwikkelingen bij het 
bepalen van een visie en strategie voor beprijzen in Nederland.  
 
“One thing is certain – the next ten years of technical development of Electronic Fee Collection, 
interwoven with charging policy development, will be as difficult to predict as the future was in 
1994.” 
 (Andrew Pickford, ‘Ten years after’, [21]).  

6.2 Europese harmonisatie 

Al sinds medio jaren 90 zijn in Europees en groter internationaal verband pogingen gedaan om tot 
standaardisatie van elektronische tolheffingsystemen te komen. Dit ten eerste vanuit de gevoelde 
noodzaak om internationaal verkeer niet op te zadelen met een veelheid aan voertuigapparatuur 
(OBU’s). Niet minder belangrijk de intentie om de toepassing van elektronische tolheffing te stimuleren 
door het creëren van een meer aantrekkelijke volwassen markt, met lagere prijzen, minder complexiteit 
van implementatie en uitwisselbaarheid van produkten van verschillende systeemleveranciers.  
 
Nieuwe systeemconcepten (met name de ‘on-board registrerende systemen’, systeemfamilie α) en 
politieke initiatieven (interoperabiliteitsrichtlijn) hebben de discussie over interoperabiliteit een nieuwe 
dimensie gegeven.  

6.2.1 Standaardisatie DSRC / Electronic Fee Collection 
Tot enkele jaren geleden waren de ontwikkelingen met betrekking tot standaardisatie/harmonisatie 
voor elektronische tolheffing geheel gericht op Off-board registrerende systemen (β−systemen), en dan 
met name de draadloze communicatie tussen voertuigapparaat en walkant (DSRC).  
 
DSRC 
 
Dedicated Short Range Communications is ontwikkeld als techniek om draadloos een beperkte 
hoeveelheid gegevens uit te wisselen tussen een systeem langs de weg (of op een tolplein) en een 
apparaat in het voertuig. Hoewel er meerdere toepassingen mogelijk zijn, werden de eisen vooral 
bepaald door de toepassing voor elektronische tolheffing: 

• communicatie moet bij hoge snelheid en in korte tijd kunnen plaatsvinden: dit vereist een 
korte set-up tijd en een behoorlijke bandbreedte (orde van grootte tussen 100 kbps en 1 
Mbps) 

• de voertuigapparatuur moet goedkoop geproduceerd kunnen worden (b.v. enkele tientjes) 
• hoge betrouwbaarheid (systeemfalen kan immers leiden tot opstoppingen of onterechte 

sancties) 
• laag stroomverbruik (batterijtje moet jaren meegaan) 
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• mogelijkheid om het voertuigapparaat nauwkeurig te lokaliseren (om de ontvangen gegevens 
te kunnen koppelen aan de juiste detectie van een fysiek voertuig). 

 
Deze eisen leidden tot een keuze voor microgolf transponder technologie. Vanwege ‘drukte’ in de 2.45 
GHz band werd – althans in Europa – gekozen voor de 5.8 GHz frequentieband. Aanvankelijk werd ook 
een infrarood DSRC variant meegenomen in de standaardisatie. Wegens gebrek aan brede 
belangstelling van de industrie is deze in het Europese standaardisatieproces vooralsnog afgevallen22.  
 
In de loop der jaren bleek dat internationale standaardisatie niet haalbaar was: verschillen in wensen en 
vooral gevestigde belangen leiden tot een situatie waarin VS, Japan en Europa elk een eigen weg zijn 
gegaan. Binnen Europa was het standaardisatieproces ook moeizaam: er bleken vele jaren nodig om tot 
vaststelling van de DSRC-standaarden te komen. Het eindresultaat (zie [23]) bevat een compromis in 
de vorm van twee geoorloofde ‘dialecten’. Italië heeft daarnaast nog een waiver bedongen om tot in 
lengte van jaren afwijkende, niet compatibele, technologie te kunnen gebruiken. Niettemin kan gesteld 
worden dat de doelstelling, het bereiken van een volwassen markt met lagere prijzen en meer 
uitwisselbaarheid van produkten, inmiddels grotendeels is gerealiseerd. De Europese DSRC-standaard is 
ook een succesvol exportprodukt: inmiddels wordt deze standaard ook voorgeschreven in o.a. 
Australië, Zuid-Afrika, Chili, Colombia en Argentinië.  
 
Het standaardiseren van het communicatiemedium is een noodzakelijke maar lang niet voldoende 
voorwaarde om tot interoperabiliteit te komen. Daarvoor is het ook noodzakelijk om afspraken te 
maken over de toltoepassingen (functies en gegevens) in de OBU. Een voor de hand liggende strategie 
is om de tolapplicatie op zichzelf zoveel mogelijk te standaardiseren. Het is daarbij vanzelfsprekend 
lastig om aan alle mogelijke wensen tegemoet te komen zonder dat de applicatie ‘topzwaar’ wordt. Een 
alternatieve mogelijkheid is om naast lokale applicaties een gestandaardiseerde applicatie op te nemen 
die als ‘fallback’ bij alle operators wordt ondersteund.  
In de initiatieven A1 (industrie, [24]), CESARE / PISTA (ASECAP = vereniging van Europese tolgaarders, 
[25]) en CARDME-IV (Europese Commissie, [26]) is de technische interoperabiliteit op het niveau van 
de tolheffingstoepassing dichterbij gebracht. De bottleneck is uiteindelijk het daadwerkelijke gebruik 
van deze specificaties. 
 
Naast de technische interoperabiliteit van communicatiemedium en tolheffingsapplicaties spelen altijd 
nog de procedurele en contractuele hobbels een rol, o.a. met betrekking tot de definitie van 
voertuigcategorieën en de financiële afwikkeling bij gastgebruik (roaming). Een aardige indruk van de 
diversiteit van de voertuigparameters en daarmee de complexiteit voor de beoogde interoperabiliteit 
wordt gegeven in [40].  
 
In de praktijk zijn de voorbeelden waar interoperabiliteit daadwerkelijk gerealiseerd is nog beperkt. Op 
nationale schaal zijn Frankrijk (Liber-T, zie [27]) en Noorwegen (Autopass, zie [28]) er elk in geslaagd 
om vanuit een situatie van verschillende lokale/regionale operators met verschillende systemen te 
komen tot een OBU die bij elke lokale operator gebruikt kan worden. Grensoverschrijdend zijn er veel 
plannen maar nog weinig wapenfeiten. Een van de schaarse voorbeelden is de Zwitserse LSVA OBU die 
inmiddels in het Oostenrijkse LKW-Maut systeem gebruikt kan worden, op basis van het CARDME 
transactiemodel, zie [1] en [26].  

6.2.2 Interoperabiliteitsrichtlijn / tolheffingsdienst 
Tot enkele jaren geleden richtte het streven naar interoperabiliteit zich geheel op β−systemen met 
DSRC. In de afgelopen 5 jaar zijn On-Board registrerende systemen voor beprijzen, met Zwitserland en 
Duitsland als eerste implementaties, binnen bereik gekomen. De Europese Commissie ziet dit soort 
oplossingen als de beste basis voor een toekomst waarin het ‘internaliseren van de externe kosten’ van 
wegvervoer algemeen wordt toegepast in de lidstaten. Het gaat dus niet om tol in de enge zin van het 
woord, ook heffingen met een congestie- of milieudoelstelling zijn nadrukkelijk in beeld. 
 
Door de oriëntatie op deze ‘nieuwe’ systeemfamilie, met geheel andere gegevensstromen en 
koppelvlakken, krijgt de interoperabiliteitsdiscussie een nieuwe dimensie. Bij gebrek aan standaarden en 

                                                     
22 Er is een fabrikant (Efkon) die deze technologie desondanks heeft doorontwikkeld en met succes 
heeft vermarkt. 
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afspraken zijn Zwitserland en Duitsland - de enige landen die al een dergelijk heffingssysteem hebben 
ingevoerd – elk een verschillende weg ingeslagen. De aanpak voor het voorziene systeem voor de 
kilometerheffing voor vrachtwagens in het VK lijkt ook niet tot interoperabiliteit met een van deze twee 
systemen te gaan leiden. Met de in 2004 vastgestelde Europese interoperabiliteitsrichtlijn [29] is een 
concrete eerste stap gezet om een wildgroei aan niet-compatibele systemen te voorkomen. Sluitende 
afspraken om interoperabiliteit mogelijk te maken zijn echter nog ver weg. 
 
De interoperabiliteitsrichtlijn legt aan de lidstaten de verplichting op om in de toekomst een nog nader 
uit te werken Europese Tolheffingsdienst (European EFC service) in brede zin te gaan ondersteunen. 
Concreet betekent dit dat het voor personenvoertuigen vanaf 201123 mogelijk moet zijn met eenzelfde 
voertuigapparaat aan tol-/beprijzingssystemen deel te nemen in alle lidstaten, waarbij bovendien alle 
tolgelden en heffingen via één rekening aan de klant (kentekenhouder) verrekend moeten worden. 
Binnen deze aanpak dient niettemin veel ruimte zijn voor verschillen in tariefsystematiek tussen 
operators. Over de wijze waarop dit gewenste eindbeeld tot stand moet komen bestaat nog veel 
onzekerheid. Dit geeft aanleiding tot twijfel over de haalbaarheid van de door de EU vastgestelde 
tijdslijnen.  

6.2.2.1 Technische implicaties 
De specificatie van eisen aan de Europese Tolheffingsdienst is nog in ontwikkeling en zal nog veel 
discussie opleveren. Er kunnen dus nog geen zekere uitspraken gedaan worden over de implicaties van 
de specificatie.  
 
Voor wat betreft de eisen aan de voertuigapparatuur, is al een min of meer compleet voorstel 
uitgewerkt. Vertrekpunt is de draft Technical Specification van de International Standards Organisation 
[30]. In dit document worden de werkingsprincipes van GNSS/CN tolheffing en de berichten voor 
interacties tussen OBU en CE (Central Equipment) vastgelegd.  
 
Op basis hiervan wordt momenteel een minimum set van eisen aan de OBU opgesteld, met werktitel 
‘MISTER’, zie [31]. In dit document wordt een keuze gemaakt uit de in de ISO-standaard geboden 
opties. Bovendien worden allerlei technische en procedurele eisen toegevoegd om daadwerkelijk te 
kunnen garanderen dat apparatuur die conform de specificatie is gebouwd, kan functioneren bij alle 
operators die hun CE (Central Equipment) volgens de specificaties hebben ingericht. De filosofie is dat 
de algoritmen en data die in de OBU nodig zijn voor de mogelijk vele verschillende EFC-contexts (EFC-
context: gebied waarbinnen consistente werkwijze, tarieven en regels voor de beprijzing gelden) niet 
altijd aanwezig hoeven te zijn in de OBU, maar automatisch en draadloos kunnen worden ‘geladen’ 
wanneer ze nodig zijn, d.w.z. in elk geval vóórdat een gebied waar een tarief van toepassing is geldt 
wordt binnengereden. Met deze aanpassing moet het dan wel zo zijn dat de OBU zich ook geheel 
‘gedraagt’ volgens de regels van de lokale operator, zowel voor wat de systematiek en tarieven van de 
beprijzing als voor de draadloze communicatie ten behoeve de heffing en de controle/handhaving. 
Verder is van belang dat alle voertuigparameters die binnen het gebied van een operator bepalend zijn 
voor het tarief, ook daadwerkelijk aanwezig zijn in het voertuigapparaat. Dit vereist dat door alle OBU-
issuers de complete set van alle in de EU in gebruik zijnde parameters daadwerkelijk worden ingevoerd 
in het apparaat (ook al worden bepaalde parameters lokaal niet gebruikt). Naast parameters met 
betrekking tot dimensies, aantal assen en laadvermogen van het voertuig kunnen dit ook 
milieukenmerken zijn, zie ook [40].  
 
De MISTER specificatie betreft met name de volgende aspecten van de OBU: 

• te ondersteunen technieken voor draadloze communicatie (GPRS, DSRC, evt CALM-IR)  
• gebruikte technieken voor plaatsbepaling (GPS/Galileo, indien nodig aangevuld met een extra 

bewegingssensor) 
• communicatieprotocol, berichten en -structuur voor de overdracht van heffings-

/betalingsgegevens  
• communicatieprotocol, berichten en -structuur voor de bevraging voor controledoeleinden 
• de run-time environment en EFC API’s (Application Programming Interfaces) zodat software 

van een ‘vreemde’ operator toch ‘begrepen’ wordt door de OBU en de ‘vreemde software’ kan 
communiceren met de randapparatuur via gestandaardiseerde API-calls 

                                                     
23 Voor heffingen gericht op vrachtvervoer zou dit al in 2008 gerealiseerd moeten zijn, zie [29]. 
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• mechanismen om een nieuwe EFC-context te activeren in de OBU, wanneer het gebied van 
een nieuwe toloperator wordt binnengereden of genaderd 

• fysieke en functionele architectuur van de OBU, mede vanuit beveiligingsperspectief (bepaalde 
gegevens mogen alleen in een tamper-proof omgeving worden opgeslagen) 

• eisen t.a.v. de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid, met name van de plaatsbepaling 
• security architectuur, cryptografische algoritmen, sleutelhiërarchie en sleutelbeheer. 

 
Overigens hebben belangrijke stakeholders als ASECAP en de zogenaamde Stockholm groep 
(vereniging van nationale overheden van EU landen met plannen voor beprijzen, zonder tol-traditie) 
aangegeven dat de uitkomst van het onlangs gestarte project CESARE-III, zie [32], leidend moet zijn 
voor het bepalen van de standaard.  

6.3 Marktontwikkelingen 

6.3.1 Ontwikkelingen automobielindustrie  
Er is een onmiskenbare trend dat voertuigen in toenemende mate worden voorzien van communicatie-
en localisatietechnologie. Het gaat hierbij om een breed scala aan toepassingen die voor de mobilist of 
wagenparkbeheerder toegevoegde waarde hebben. Slechts een greep uit de (huidige en mogelijk 
toekomstige) toepassingen: 

• navigatie 
• informatiediensten, al dan niet ‘location-based’, b.v. weer en verkeer, Points of Interest, 

parkeren 
• tracking & tracing / fleet management 
• op afstand monitoren onderhoudsstatus 
• gegevens voor autoverzekeringen op basis van ‘pay-as-you-drive’  
• assisted driving / lokale verkeersmanagementtoepassingen als gladheidsmeldsystemen, 

‘collision ahead warning’, ‘emergency vehicle approach warning’, ‘intelligent speed 
adaptation’, ‘intelligent ramp metering’ etc, zie ook [34].  

 
Voor een flink deel maken dergelijke toepassingen gebruik van dezelfde basistechnologie die in een 
On-board registrerend systeem voor beprijzen zouden worden toegepast. Gedeeld gebruik van 
faciliteiten ligt voor de hand en past uitstekend in de filosofie van de autofabrikanten. 
 
Het daadwerkelijk hanteren van bestaande voertuigtelematica in een systeem van beprijzen is anno 
2005 echter nog niet opportuun. Dit vooral vanwege gebrek aan standaardisatie en 
integriteitswaarborgen van bestaande systemen. Voor wat betreft dit tweede aspect is het van belang 
te onderkennen dat een toepassing waarvan de correcte werking alleen leidt tot kosten voor de 
mobilist, andere eisen stelt dan diensten waarvoor de mobilist zelf gekozen heeft. Verder is de situatie 
nu nog zo dat een groot deel van de bovengenoemde diensten en voorzieningen niet standaard in 
nieuwe voertuigen worden ingebouwd maar als optioneel zijn.   
 
Op langere termijn is een reëel scenario dat voertuigen standaard en ‘af-fabriek’ met de exact 
benodigde voorzieningen voor beprijzing worden uitgerust, al dan niet als onderdeel van een 
uitgebreider dienstenplatform in de auto. Een voldoende mate van standaardisatie/interoperabiliteit 
voor wat betreft de beprijzingsfunctionaliteit is wel een voorwaarde voor de automotive sector om 
hierop in te willen spelen. Standaardisatie/interoperabiliteit is wat met de Europese Elektronische 
Tolheffingsdienst beoogd wordt, maar dit is nog een lang en ongewis traject. 
Een tweede voorwaarde voor een proactieve rol van de automobielindustrie is dat zich in Europa 
verschillende grootschalige implementaties van beprijzing naar weggebruik aandienen - een geïsoleerd 
project in b.v. Nederland is daarvoor nog niet voldoende. Voor de industrie gaat het erom dat de 
voorziening beantwoordt aan een grote vraag vanuit de markt, niet alleen vanuit de (Europese) 
politiek.  
 
Wanneer de voorzieningen af-fabriek worden ingebouwd, zullen de aantallen waarin de apparatuur 
wordt geproduceerd kunnen zorgen voor verdere prijsdalingen, zodat de marginale kosten per voertuig 
veel lager kunnen worden. Het zal dan vanwege de langzame ‘natuurlijke verversing’ van het 
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wagenpark nog vele jaren duren voordat b.v. 90% van het wagenpark beschikt over af-fabriek 
ingebouwde OBU’s. 

6.3.2 Dalende prijzen 
Voor een beprijzingssytemen op basis van een on-board registrerende OBU zijn er drie factoren die 
ervoor zorgen dat de hoge investeringskosten die nu aan de orde zijn flink kunnen dalen.  
 
• Sterke prijsdalingen van elektronische componenten voor de OBU (zoals GPS-ontvangers), reeds 

nu (2005) actueel. 
• Verdere prijsdalingen door standaardisatie van de OBU en een grote Europese markt, mogelijk 

voelbaar vanaf 2010-2015. De Europese Commissie heeft gesteld dat - uitgaande van de beoogde 
standaardisatie en grootschalige toepassing in Europa - de kosten van een OBU op die termijn zou 
kunnen dalen tot € 50, zie de toelichting van [29].  

• Bij invoering is een deel van het wagenpark al ‘af-fabriek’ voorzien van de juiste apparatuur, als in 
de vorige paragraaf beschreven. In dat scenario zijn de investeringskosten bij invoering van de 
beprijzingsmaatregel veel lager. Wanneer dit scenario realiteit wordt, zijn significante 
kostenreducties mogelijk vanaf 2015. Voor die tijd is vanwege de economische levensduur van een 
auto zeker niet te verwachten dat een groot deel van het wagenpark al voorzien zal zijn.  

 
Bij een ‘poortjessysteem’ is geen sprake van een sterk dalende trend in de totale investeringskosten.  
 
Bij een start met een poortjessysteem kan het dus verstandig zijn een aantal evaluatiemomenten in te 
bouwen om te bezien of migratie naar een on-board registrerende systematiek door kostendalingen al 
opportuun is.  

6.4 Technologische ontwikkelingen 

In de interoperabiliteitsrichtlijn wordt expliciet gesproken over de communicatie- en 
lokalisatietechnieken die toegepast mogen worden: GSM/GPRS, GPS/Galileo en CEN DSRC. Deze 
technieken hebben een eindige levensduur, en zullen op nog niet goed te voorspellen termijn 
vervangen of aangevuld worden door betere/snellere/goedkopere alternatieven. Het is nog niet 
duidelijk hoe de nieuwe technieken hun plaats krijgen in de Europese Tolheffingsdienst. Het moge 
duidelijk zijn dat hierop een visie nodig is om compatibiliteitsproblemen te voorkomen, waarbij mobiele 
operators en industrie een flink deel van de oplossing zullen aandragen.   
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de technologische ontwikkelingen in de nabije toekomst in relatie 
tot de technieken van de richtlijn.  

6.4.1 DSRC 
Gezien de moeizame totstandkoming van de CEN DSRC-standaarden, en het feit dat deze techniek 
inmiddels goedkoop is en prima voldoet aan de eisen voor off-board registrerende systemen, is de 
verwachting dat CEN DSRC nog jaren gebruikt zal worden. Voor on-board registrerende systemen is 
DSRC ook bruikbaar, met name als communicatietechniek voor bevraging ten behoeve van de 
handhaving. Het gaat hierbij met name om de mogelijkheid in zeer korte tijd een communicatiesessie 
op te zetten, en de mogelijkheid van lokalisatie op rijstrookniveau. Dit zijn eigenschappen waaraan 
cellulaire mobiele communicatie niet kan voldoen. 
 
Er is momenteel o.a. veel aandacht voor nieuwe toepassingen op het gebied van verkeersveiligheid en 
assisted driving, zie ook 6.3.1. CEN DSRC schiet te kort in de mogelijkheden om een dergelijk scala aan 
ICT toepassingen in en rond het voertuig te faciliteren. De beperkingen hebben te maken met: 

• de korte maximale werkingsafstand: DSRC werkt tot op afstanden van hooguit 20 meter. 
Voor sommige toepassingen is juist werkingsafstand van enkele 100-en meters nodig. 

• bandbreedte: DSRC biedt 500 kbps in de downlink en 250 kbps in de uplink. Dit is voor 
toepassingen waarbij veel informatie moet worden uitgewisseld te beperkt 

• de richtingsgevoeligheid: de DSRC OBU moet onder een bepaalde hoek (van voren/boven) 
worden aangestraald. Voor sommige toepassingen is het nodig om vanuit andere of 
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verschillende oriëntaties t.o.v. het voertuig te kunnen communiceren – b.v. wanneer het gaat 
om voertuig-voertuig communcatie.  

• Master-Slave principe: de OBU kan zelf geen communicatie initiëren, maar is afhankelijk van 
het initiatief van het walkantsysteem. Dit is een beperking voor toepassingen die vereisen dat 
het voertuig op willekeurige plaatsen initiatief tot communicatie moet kunnen nemen. 

 
In internationaal verband (ISO en IEEE) wordt daarom gewerkt aan standaarden voor draadloze 
communicatie op korte tot middellange afstanden die voor deze beperkingen een oplossing bieden. 
Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de bekende IEEE standaarden voor draadloos LAN 
(802.11)24, zie [33] en [34], die zonder aanpassingen niet geschikt zijn voor de bedoelde toepassingen. 
Infrarood is bij dit  initiatief ook weer in beeld. Deze draft standaard wordt aangeduid als CALM-IR.  
 
Sommige leveranciers in de wereld van voertuigtelematica schetsen een toekomst waarin elk voertuig 
beschikt over een intern netwerk waaraan verschillende systemen en sensoren gekoppeld zijn. De 
verschillende systemen kunnen daardoor resources (zoals b.v. een GPS-ontvanger) delen en via het 
netwerk draadloos ‘naar buiten’. De toepassing bepaalt welk van de ondersteunde communicatiemedia 
gebruikt wordt: b.v. GPRS/UMTS, ‘ouderwetse’ CEN DSRC, CALM M5 of CALM-IR.  

6.4.2 Elektronisch Kenteken 
Bij vrijwel alle denkbare systeemconcepten voor beprijzen zonder slagboom is het registreren en correct 
herkennen van het kenteken bij een geconstateerde overtreding of afwijking het belangrijkste vangnet.  
Bij de huidige stand van techniek is het goed mogelijk om onder vrijwel alle weersomstandigheden 
meer dan 99% van de passerende kentekens zelfs bij hoge snelheden met digitale video te registreren. 
Met OCR kan een zeer groot gedeelte vervolgens automatisch herkend worden. Zie 9.2.3 voor meer 
informatie over kentekenregistratie en –herkenning. 
 
Kentekenregistratie is echter kwetsbaar voor kentekenfraude. Ook al heeft de maatregel GAIK 
(Gecontroleerde Afgifte en Inname Kentekenplaten) illegaal aanmaken van platen in Nederland 
teruggedrongen, er rijden nog steeds veel voertuigen met valse kentekenplaten rond, zie ook 11.4.1. Al 
vele jaren wordt gesproken over het invoeren van een elektronisch kenteken dat uitgelezen kan 
worden via draadloze communicatie. Hiermee kunnen hogere drempels worden opgeworpen voor 
kentekenfraude, zonder deze overigens volledig uit te bannen. Ook zal de visueel herkenbare 
kentekenplaat hiermee zeker niet overbodig worden.  
 
De invoering van een elektronisch kenteken is naar verwachting alleen realistisch op een 
internationale/Europese schaal. Op Europees niveau wordt hieraan aandacht besteed, waarbij 
Nederland een voortrekkersrol speelt. Een aantal lidstaten is vooralsnog tegen een elektronisch 
kenteken. De verwachting is dat een elektronisch kenteken de komende 5-10 jaar niet zal worden 
ingevoerd. 

6.4.3 Ontwikkelingen mobiele communicatie 
Cellulaire datacommunicatie (b.v GSM/GPRS) maakt het mogelijk om vrijwel ‘anywhere, anytime’ te 
communiceren met voertuigapparaten. Dit is een groot verschil met DSRC of WLAN, waarbij alleen in 
de nabijheid van een wegkantstation/access point gegevens kunnen worden uitgewisseld.   
   
Cellulaire datacommunicatie is met name geschikt voor communicatie die in principe overal moet 
kunnen plaatsvinden, maar niet tijd- of lokatiekritisch is: bijvoorbeeld voor het downloaden van nieuwe 
tarieven, aanpassingen in de  geografische informatie in de OBU of het verzenden van verbruiks-
/aangiftegegevens. 
 
In de interoperabiliteitsrichtlijn wordt expliciet gesproken over GSM/GPRS als de te ondersteunen vorm 
van mobiele communicatie. Er zijn echter allerlei ontwikkelingen gaande op het gebied van mobiele 
communicatie. Op korte termijn richten veel providers zich op EDGE, waarmee hogere bandbreedtes 
mogelijk worden dan met standaard GPRS. Een volgende stap is UMTS, waarmee de bandbreedte 
                                                     
24 Deze ontwikkeling kent verschillende namen: o.a. CALM M5 (Continuous Automotive Long and 
Medium Range, Microwave 5 GHz), WAVE (Wireless Access in Vehicular Environments) en IEEE 
802.11p.  
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verder verhoogd wordt. Voor UMTS moeten nieuwe basisstations gerealiseerd worden. Enkele 
operators bieden al UMTS diensten, zij het nog met een beperkte dekking (GPRS dient als fallback).  
Iets verder in de toekomst ligt HSDPA op basis van UMTS, met downlink datasnelheden in de orde van 
10 Mbps. Hiermee worden echte multimedia toepassingen via het mobiele cellulaire netwerk mogelijk. 
De verwachting is dat met HSDPA de kostprijs van een MB aan data met een factor 10 kan dalen t.o.v. 
huidig GPRS.  
 
Vermeldenswaard is nog WiMax waarmee zeer hoge bandbreedtes mogelijk zijn en afstanden 
overbrugd kunnen worden die veel groter zijn dan met WLAN. In de visie van chipfabrikant Intel en 
sommige operators bestaat de toekomst van mobiele communicatie uit een ‘lappendeken’ van WiMax 
en WLAN hotspots naast cellulaire communicatie. Het mobiele device schakelt naadloos over naar het 
beschikbare medium met de hoogste bandbreedte wanneer de dekking van een hotspot wegvalt of een 
nieuwe hotspot in beeld komt.  

6.4.4 Positiebepalingssystemen 
Voor positiebepaling wordt momenteel in het algemeen gebruik gemaakt van het Amerikaanse 
satellietplaatsbepalingssysteem GPS (Global Positioning System), zie 9.2.2.  
 
Om niet afhankelijk te zijn van de Amerikaanse overheid heeft Europa enkele jaren geleden besloten 
een eigen positioneringssysteem te realiseren, genaamd Galileo. Dit systeem wordt geacht operationeel 
te zijn in 2008. Voor Galileo worden 30 nieuwe satellieten gelanceerd, maar Galileo-ontvangers 
profiteren ook van de bestaande GPS satellieten. Al met al wordt de nauwkeurigheid en 
beschikbaarheid met Galileo van de positiebepaling duidelijk beter. Galileo biedt als meerwaarde verder 
mogelijkheden voor gegarandeerde Quality of Service, wat mogelijkheden biedt voor een meer 
nauwkeurige vaststelling van het verbruik in een beprijzingssysteem. Aan deze zogenaamde  
integriteitsdiensten zal wel een prijskaartje hangen. Op dit moment is echter nog geen enkele 
informatie over de kosten beschikbaar.  
 
Op kortere termijn zijn al kleinere verbeteringen van GPS beschikbaar op basis van EGNOS (European 
Global Navigation Overlay System). Uitgebreide informatie over Galileo en EGNOS is te vinden op de 
websites van ESA en Galileo Joint Undertaking (www.esa.int en www.galileoju.com ).  
 
Tenslotte nog enkele opmerkingen over plaatsbepaling in het mobiele netwerk (GSM). Bij mobiele 
communicatie met GSM/GPRS is altijd bekend in welke netwerkcel een abonnee zich bevindt (mits 
apparaat aanstaat en aangemeld is). De nauwkeurigheid is dan afhankelijk van de grootte van de cel. In  
dun bevolkte gebieden komen celdiameters van ruim 10 kilometer voor, in stedelijk gebied gaat het 
vaak slechts om ca. 500 meter. Bij de recente technology trials van Transport for London [35] werd 
GSM-lokalisatie voor urban congestion charging uitgebreid getest. De aldaar gehaalde gemiddelde 
nauwkeurigheid lag in de orde van 2.4 km, veel slechter dan de verwachte 800 m en onvoldoende voor 
praktische toepassing. De omgeving (veel hoge gebouwen) lijkt debet te zijn aan de lage 
nauwkeurigheid.   
 
De afgelopen jaren zijn verschillende technieken ontwikkeld om een meer nauwkeurige plaatsbepaling 
in het GSM-netwerk uit te voeren25, m.a.w. ook binnen de cel te kunnen localiseren. Dit vergt 
aanpassingen in het netwerk (de basisstations) en/of de mobiele devices. Al met al wordt de 
nauwkeurigheid van GSM-plaatsbepaling hiermee nog niet vergelijkbaar met GPS/Galileo. Voor UMTS 
geldt grosso modo hetzelfde, zij het dat de haalbare nauwkeurigheid weer hoger is dan bij GSM 
vanwege de kleinere celgrootte. Voor sommige beprijzingsvarianten is de kwaliteit van GSM-
positiebepaling mogelijk voldoende. GSM positiebepaling is gehanteerd bij de uitwerking van 
Platformvariant 7 (Verblijfsheffing 4 grote steden).  
Bij de mobiele operators bestaat een grote belangstelling voor positiebepaling met de handheld, omdat 
hiermee een nieuw scala aan leuke en/of nuttige diensten aangeboden kan worden (Location Based 
Services). Leveranciers van chipsets voor handhelds werken voor de high-end markt al aan chipsets met 
een geïntegreerde GPS-module. De meerkosten voor de GPS zijn dan vrij beperkt. Gegeven de veel 

                                                     
25 Dergelijke technieken hebben namen als TA (timing advance), TOA (time of arrival) en eOTD 
(enhanced observed time difference).  
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hogere nauwkeurigheid van GPS kan dit de voorbode zijn dat GSM-localisatie naar de achtergrond 
verdwijnt. 

6.5 Aanbevelingen 

Op basis van het voorgaande wordt geadviseerd: 
• Sterk in te zetten op de Nederlandse wensen in de EU-interoperabiliteitsdiscussie. In het 

bijzonder geldt dit de opname van bijzondere voertuigkenmerken (milieuparameters) in de 
OBU. 

• De ontwikkelingen op het gebied van techniek en prijsvorming actief te monitoren. 
• Andere projecten in Europa op het gebied van congestieheffing of kilometerheffing actief te 

volgen, o.a. de LRUC in het Verenigd Koningkrijk. 
• Na te denken over mogelijkheden voor geleidelijke invoering van een Kilometerheffing, b.v. 

per doelgroep, in combinatie met een geleidelijke afschaffing/verlaging van MRB/BPM. 
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Bijlage 7 Migratiepaden 
7.1 Inleiding 

Het is onmogelijk om in dit stadium waarin de keuze voor een aanvankelijke beprijzingsvariant nog niet 
gemaakt is, alle consequenties van alle denkbare migraties of uitbreidingen in kaart te brengen. We 
volstaan daarom met een viertal scenario’s die op dit moment het meest reëel lijken. Voor elk van deze 
scenario’s wordt op hoofdlijnen beschreven wat de implicaties voor de architectuur zijn. Aan de hand 
van een rekenvoorbeeld wordt getracht enig inzicht te verschaffen in de kosten van de migratie. Hierbij 
wordt gesproken van ‘desinvestering’ wanneer het oude systeem vervangen wordt door het nieuwe en 
delen vroegtijdig afgeschreven moeten worden. Wanneer het oude systeem van beprijzen niet 
verdwijnt, maar er daarnaast een nieuw systeem wordt ingevoerd, wordt gesproken van ‘synergie’: een 
besparing op de investering voor het nieuwe systeem omdat op onderdelen gebruik gemaakt kan 
worden van het systeem voor de bestaande beprijzing. 
 
Om deze beschouwingen eenvoudig te houden is het tijdsaspect volledig buiten beschouwing gelaten. 
Deze parameter is in de praktijk juist van groot belang. Wanneer een systeem van beprijzen na 5 jaar 
compleet vervangen wordt door een nieuw, zou voor het bepalen van de feitelijke ‘desinvestering’ 
rekening gehouden moeten worden met de restwaarde op basis van de levensduur in plaats van de 
nieuwwaarde. Verder is het woord desinvestering wat misleidend: in bredere zin is er geen sprake van 
een desinvestering wanneer de maatschappelijke baten opwegen tegen de kosten inclusief de versnelde 
afschrijving door migratie.  
 
Er is geen rekening gehouden met mogelijke ontwikkelingen op het gebied van techniek en 
standaardisatie die de houdbaarheid van de architectuur negatief beïnvloeden. Verder moet benadrukt 
worden dat er vanuit een louter technisch/organisatorische invalshoek naar migratie is gekeken: aan 
b.v. de wetgevingsaspecten of PPS-aspecten van een migratie is geen aandacht besteed. 

7.2 Scenario’s voor migratie 

7.2.1 Uitbreiding van aantal heffingspunten 
Korte omschrijving 
Na een start met een beperkt aantal heffingslocaties (tol, congestiepunten: Platformvarianten 4 of 6 ) 
wordt doorgegroeid naar een groot aantal heffingslocaties (congestiepunten, passageheffingen rond 
steden: Platformvarianten 6 of 8). Voor de hand liggend uitgangspunt is voor deze varianten een off-
board registrerend systeem met DSRC-tags. Voor de incidentele gebruikers is een alternatief nodig. Dit 
kan een inboeksysteem zijn of eventueel betalen op kenteken.  
 
Implicaties OBU 
Voor de OBU zijn er eigenlijk geen implicaties: dezelfde OBU kan in principe gebruikt worden bij de 
nieuwe heffingspunten. Omdat het aantal gebruikers zal toenemen, zullen er uiteraard meer OBU’s 
nodig zijn.  
 
Implicaties wegkantsystemen 
Het aantal wegkantsystemen zal moeten worden uitgebreid om de nieuwe heffingslokaties te voorzien. 
 
Implicaties backoffice 
De functionaliteit van de backoffice ten behoeve van zowel de reguliere betalingsverwerking als de 
handhaving verandert niet wezenlijk. Wel kan er sprake zijn van een flinke schaalvergroting waardoor 
de oorspronkelijke dimensionering niet meer voldoet en moet worden aangepast. 
 
Implicaties overige voorzieningen 
Eventuele lokale inboekfaciliteiten voor gebruikers zonder OBU zullen moeten worden uitgebreid met 
het oog op de grotere geografische scope. Bij betalen op kenteken is dit niet aan de orde, maar neemt 
de omvang van de te verwerken kentekenstroom toe. 
 
Conclusie 
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Uitbreiden van aantal heffingspunten in een off-board registrerend systeem is goed uitvoerbaar en 
houdt geen significante desinvestering in.  
 
Opmerkingen 
Een overweging bij de aanvankelijke implementatie is nog of een situatie te voorzien is waarin 
verschillende onafhankelijke road operators en/of betaaldienstaanbieders naast elkaar zullen bestaan 
naar analogie van het Road Use Charging Business Model van het Britse Department for Transport, 
[20]. De OBU kan hiervoor van meet af aan geschikt worden gemaakt (b.v. support van de CARDME-
applicatie, [26]). Dit is geen cost driver, en biedt ook een basis voor interoperabiliteit met buitenlandse 
operators. In een situatie met meerdere operators zijn ook voorzieningen nodig voor de uitwisseling 
van transacties tussen de partijen.  

7.2.2 Eerst lokale heffingspunten, dan landelijke kilometerheffing 
Korte omschrijving 
Na een start met tol, passageheffing en/of congestietrajecten (varianten 4, 6, 8) wordt een 
kilometerheffing op het gehele wegennet voor alle voertuigen (varianten 1, 2 of 5) ingevoerd. Een off-
board registrerend systeem is de logische invulling voor de aanvankelijke situatie. Voor de 
kilometerheffing is echter niet te ontkomen aan een on-board registrerend systeem. Dit is een flinke 
ingreep in de architectuur. 
 
Implicaties OBU 
De oorspronkelijke OBU is niet bruikbaar voor de nieuwe kilometerheffing. Alle voertuigen moeten dus 
voorzien worden van nieuwe voertuigapparatuur.  
 
Implicaties wegkantsystemen 
De oorspronkelijke wegkantsystemen zijn voor de heffing eigenlijk overbodig geworden: de nieuwe 
voertuigapparatuur kan zowel de oude als de nieuwe heffingen faciliteren zonder dat de oude 
wegkantsystemen nog nodig zijn. Met kleine aanpassingen (software) zijn de wegkantsystemen wel 
goed te hergebruiken als vaste controleposten. De locaties van de oude heffingspunten zullen echter 
niet overeenkomen met de gewenste spreiding voor de controleposten voor het nieuwe systeem. Met 
het ontmantelen en weer installeren en calibreren van de wegkantsystemen zijn uiteraard kosten 
gemoeid. Voor de portalen gaan we er voorzichtigheidshalve uit van de volledige kosten voor de 
nieuwe lokaties (in sommige gevallen kan de stalen constructie hergebruikt worden).  
 
Implicaties backoffice 
De functionaliteit van de backoffice zal flinke wijzigingen moeten ondergaan. Dit heeft ten eerste 
betrekking op de verwerking van de ‘aangiften’ met verbruiksgegevens die afwijken van de 
transactiegegevens van de tags in het ‘oude’ systeem. Ten tweede is de systematiek voor de 
handhaving en de daarbij benodigde backoffice verwerking wat anders. Ook de functies tbv CRM 
komen er anders uit te zien. Aan de kant van inning en invordering lijken de wijzigingen beperkt. 
Afhankelijk van de scope van de oorspronkelijke heffing, kan ook de omvang van de backoffice, in 
termen van aantallen klanten en transacties, toenemen.  
 
Implicaties overige voorzieningen 
Eventuele lokale inboekfaciliteiten voor gebruikers zonder OBU uit het oude systeem, zijn mogelijk niet 
meer nodig in het nieuwe systeem.  
 
Rekenvoorbeeld 
We gaan uit van een systeem met 130 fysieke heffingspunten als in Platformvariant 6, zie 2.2.6. De 
geraamde investering is in de orde van 150 M€.  

• Hiervan is de ca 15 M€ (10%) voor de OBU’s niet meer herbruikbaar  
• Van alle investeringen voor inboeken en backoffice ter hoogte van 22 M€ (15%) is – ruwe 

inschatting – de helft herbruikbaar, dus een ‘verlies’ van 11 M€ 
• Van de grootste component, de wegkantsystemen, (75% ofwel 113 M€) is qua waarde 

80% herbruikbaar, een ‘verlies’ van 23 M€. 
De nieuwwaarde van de vervroegd af te schrijven investeringen bedraagt in dit voorbeeld dus 
ongeveer 50 M€ ofwel 1/3 van de aanvankelijke investering. Hierbij moet bedacht worden dat het 
oorspronkelijke systeem al tenminste enkele jaren gebruikt zal zijn voordat omgeschakeld wordt op het 
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nieuwe. Bij een economische levensduur van de meeste systeemcomponenten tussen de 5 en 10 jaar, 
is de restwaarde b.v. nog 50%. In dat geval is het waardeverlies 25 M€, rond de 1% van de  
benodigde investering van voor het nieuwe systeem (2 - 4 miljard €). 

 
Conclusie 
De vereiste omschakeling van een off-board systeem voor de aanvankelijke doelgroep van enkele 
honderdduizenden voertuigen naar een on-board registrerend systeem voor alle voertuigen is een 
ingrijpende migratie die qua benodigde investering en inspanning vergelijkbaar is met het realiseren van 
een nieuw systeem. Hierbij moet wel bedacht worden dat het kostenniveau voor een 
kilometerheffingssysteem voor alle voertuigen veel hoger ligt dan voor een systeem met een enkele 
tientallen of zelfs honderttallen fysieke heffingspunten. De investering die vervroegd moet worden 
afgeschreven is in relatieve zin klein. 
 

7.2.3 Eerst trajectheffing vracht β-systeem, dan lokale varianten  
Korte omschrijving 
Na een start met een trajectheffing voor het vrachtvervoer op basis van een ‘poortjessysteem’ (variant 
‘3 – Poortjes’) op het complete hoofdwegennet worden ook lokale vormen van beprijzing (varianten 4, 
6 of 8) ingevoerd voor alle voertuigen. Dit is een migratie binnen de systeemfamilie: de nieuwe 
beprijzingsvorm wordt ook met een off-board registrerend systeem ingevuld. Het systeem voor vracht 
blijft bestaan naast de nieuwe beprijzingsvariant (het indien nodig voorkomen van te hoge of dubbele 
heffingen voor vracht is een tarievenkwestie, die voor de kosten weinig implicaties heeft).  
 
Implicaties OBU 
De oorspronkelijke OBU voor vrachtwagens is ook voor de nieuwe beprijzing te gebruiken. Uiteraard 
zijn er nieuwe OBU’s nodig voor de nieuwe doelgroep.  
 
Implicaties wegkantsystemen 
De wegkantsystemen op het HWN blijven allemaal in gebruik, aangezien de trajectheffing voor vracht 
blijft bestaan. Deze wegkantsystemen kunnen ook gebruikt worden voor de nieuwe beprijzing, voor 
zover het het HWN betreft. Hierbij zal het naar waarschijnlijkheid wel nodig zijn de bestaande 
wegkantsystemen, die uit kostenoverwegingen slechts voor een deel met handhavingsfunctionaliteit 
(camera’s, detectie etc.) zijn uitgerust, zie ook 11.5.2, hiervan alsnog te voorzien.  
 
Heffingspunten op het OWN zouden sowieso compleet nieuwe wegkantsystemen vergen.  
 
Implicaties backoffice 
De functionaliteit van de backoffice blijft in grote lijnen in tact. Te voorzien is wel dat er qua capaciteit 
een flinke uitbreiding moet plaatsvinden, met het oog op de grotere aantallen klanten en transacties.  
 
Implicaties overige voorzieningen 
Eventuele voorzieningen voor inboeken zijn ook voor de nieuwe beprijzing te gebruiken, met kleine 
aanpassingen. Mogelijk moet de capaciteit / fijnmazigheid worden uitgebreid.  
 
Rekenvoorbeeld 
De investeringskosten die gemaakt moeten worden voor het nieuwe systeem gegeven dat de 
trajectheffing vracht ‘poortjes’ al bestaat, worden vergeleken met een situatie waarbij ‘from scratch’ 
zou moeten worden gestart. Er wordt vanuit gegaan dat de trajectheffing vracht alle wegsegmenten op 
het HWN ‘bedekt’ en dat er voor de nieuwe beprijzing 130 heffingspunten nodig zijn als in 
Platformvariant 6, zie 2.2.6. Voor het gemak wordt aangenomen dat er daarvan 50 op het HWN en 80 
op het OWN gerealiseerd moeten worden. De wegkantsystemen op het HWN bestaan al, maar 
moeten veelal worden uitgebreid. Voor het OWN moeten compleet nieuwe systemen worden 
gerealiseerd. De ‘besparing’ op het nieuwe systeem bestaat dan uit: 

• De vrachtwagens zijn al voorzien van een OBU (tag), we gaan er even van uit dat dit 
ongeveer 20% van de nieuwe OBU-populatie is en dus een besparing levert van ongeveer 3 
M€. 

• Van de investeringen voor inboeken en backoffice ter hoogte van 22 M€ (15%) is – ruwe 
inschatting – 66% al aanwezig, dus besparing 14 M€ 
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• Van de grootste component, de wegkantsystemen, (75% ofwel 113 M€) is 10% al geheel 
aanwezig, en van 50% al een kwart van de kosten gemaakt. Besparing dus ca. 11+14=25 
M€ 

De besparing op de investering – op te vatten als een soort ‘synergievoordeel‘ – zou dan in de orde 
van 45 M€ ofwel 25% van de ‘from scratch’ investering voor Platformvariant 6 liggen.  

 
Conclusie 
De migratie is goed in te passen in de architectuur. Er is sprake van een synergievoordeel, maar dit is 
beperkt aangezien er nog geen systemen zijn op het OWN, en omdat de wegkantsystemen op het 
HWN veelal moeten worden aangepast.   

7.2.4 Eerst kilometerheffing vracht met GPS, dan alle voertuigen 
Korte omschrijving 
Na een start met kilometerheffing voor het vrachtvervoer op basis van een on-board registratiesysteem 
(variant 3 - GPS) een kilometerheffing ingevoerd voor alle voertuigen.  
In principe kan hetzelfde systeemconcept worden gebruikt, mits in het concept mate rekening is 
gehouden is met de aanvullende eisen voor een dergelijke migratie. De belangrijkste aanvullende eisen 
zijn: 

• Het systeem voor vracht heeft – zoals in Duitsland en Oostenrijk - waarschijnlijk alleen 
betrekking op het HWN, terwijl de kilometerheffing voor personenwagens waarschijnlijk op 
alle wegen moet worden toegepast.  

• De eisen t.a.v. privacy maken bepaalde invullingen die wel geschikt zouden zijn voor een 
vrachtheffing moeilijk haalbaar voor een heffing voor alle voertuigen.  

 
Implicaties OBU 
Voor de personenwagens zijn nieuwe OBU’s nodig. Het ligt voor de hand dat deze afwijken van de 
OBU’s voor vrachtvervoer (andere eisen aan ergonomie en afmetingen, mogelijkheden voor invoeren 
voertuigklasse, stroomvoorziening). Wanneer de heffing voor het vrachtvervoer ook moet worden 
uitgebreid naar alle wegen, heeft dit tenminste consequenties voor de programmatuur en gegevens in 
de OBU. Met de upgrade kunnen aanzienlijke kosten gemoeid zijn. Uitgangspunt voor het in deze 
paragraaf beschreven scenario is dat de vrachtheffing beperkt blijft tot het HWN. 
 
Implicaties wegkantsystemen voor handhaving 
De bestaande handhavingsopstellingen kunnen met kleine aanpassingen ook worden gebruikt voor de 
kilometerheffing voor personenvoertuigen. Bij een uitbreiding naar alle wegen zijn wel extra 
wegkantsystemen nodig om een reële  pakkans op het OWN te kunnen realiseren.   
 
Implicaties backoffice 
De functionaliteit van de backoffice blijft in grote lijnen in tact. Te voorzien is wel dat er qua capaciteit 
een flinke uitbreiding moet plaatsvinden, met het oog op de grotere aantallen klanten en transacties.  
 
Implicaties overige voorzieningen 
Eventuele bestaande voorzieningen voor inboeken zijn wellicht ook voor de nieuwe beprijzing te 
gebruiken, met enige aanpassingen. Mogelijk moet de capaciteit / fijnmazigheid worden uitgebreid. 
Het is ook goed denkbaar dat in het nieuwe systeem geen inboekfaciliteiten in deze vorm nodig zijn. 
 
Rekenvoorbeeld 
De investeringskosten die gemaakt moeten worden voor het nieuwe systeem gegeven dat de 
trajectheffing vracht al bestaat, worden vergeleken met een situatie waarbij ‘from scratch’ zou moeten 
worden gestart met de nieuwe kilometerheffing. Platformvariant 5 is de basis voor de nieuwe heffing. 
 
 De ‘besparing’ op het nieuwe systeem bestaat dan uit: 

• De OBU’s voor vracht zijn al aanwezig. Dit vertegenwoordigt ca. 2% van het totaal aantal 
benodigde OBU’s. De ‘besparing’ op het nieuwe systeem is dan ca. 55 M€ (2% van 91% 
van 3000 M€). 

• Van de investeringen voor inboeken en backoffice ter hoogte van 18 M€ (6% van 3000 M€) 
is – ruwe inschatting – 50% al aanwezig, dus besparing 9 M€. 
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• De wegkantsystemen voor controle in het vrachtsysteem zijn ook bruikbaar voor de nieuwe 
heffing. Omdat de nieuwe heffing op alle wegen geldt, zal het bestaande arsenaal nog wel 
aanpassingen en aanvullingen nodig hebben (meer/andere verplaatsbare opstellingen, meer 
mobiele handhaving). Een ruwe inschatting is dat in waarde 50% van het benodigde 
arsenaal al aanwezig is. De besparing is dan 50M€.  

Het bestaande vrachtsysteem (investering ca. 150 M€) zorgt dus voor een vermindering van de 
benodigde investering voor Platformvariant 5 van 115 M€.  

 
Conclusie 
De migratie past goed binnen de architectuur. De gemaakte investeringskosten komen voor een groot 
deel ten goede aan het nieuwe systeem.   
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Bijlage 8 Aanbesteden van beprijzingsvarianten 
8.1 Inleiding 

Het proces van aanbesteden richt zich op het in de markt zetten van een vraag, contract of opdracht. 
Voorbeelden zijn het bouwen van treintunnel of het door een leverancier laten opstellen van een 
technisch programma van eisen of ontwerp voor een informatiesysteem van een autosnelweg. Hiervoor 
gelden voor overheden op Europees niveau aanbestedingsregels die zorgdragen voor een transparant 
proces waarbij ook marktpartijen uit andere Europese landen voor de opdrachten in aanmerking 
kunnen komen. Op het gebied van beprijzen en mobiliteit kunnen maatschappelijke en commerciële 
doelen worden nagestreefd. Het publieke belang van mobiliteit kan worden verbeterd in combinatie 
met het privaat uitvoeren van een dienstverlening. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de kosten van het 
beprijzen uit gegenereerde mobiliteitsopbrengsten worden betaald. 
 
Aanbesteden kan variëren van een (open gestelde) ontwerpvraag tot en met een concessiecontract 
voor het uitvoeren van diensten gedurende meerdere decennia. Per situatie zal de overheid nagaan wat 
voor het waarborgen van het publieke belang de meest aantrekkelijke optie is. In geval waar de 
overheid en bedrijfsleven een langdurig contract aangaan wordt ook vaak van een publiek private 
samenwerking (PPS) gesproken. De samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven komt op basis van 
een taak- en risicoverdeling tot stand en heeft als doel om tot een efficiënte, effectieve oplossing of 
innovatie te komen die de wederzijdse belangen respecteren. In alle gevallen wordt de basis van 
samenwerking contractueel vastgelegd, waarbij marktpartijen en overheid beide een deel van de 
kansen en risico’s dragen. PPS staat voor een langdurige samenwerking bij de uitvoering van 
investeringprojecten en is dus een bijzonder resultaat van een aanbestedingsproces. Met aanbesteden 
en met PPS in het bijzonder kan meerwaarde worden bereikt bij zowel de overheid als bedrijfsleven. 
Binnen de samenwerking brengt de leverancier kennis en ervaring in die anders onbenut zou zijn 
geweest. Daarnaast kunnen beide partijen haar individuele doelstellingen realiseren binnen een project 
waardoor een efficiënte uitvoering kan worden nagestreefd. Bijvoorbeeld door lagere 
investeringskosten of door een vroegtijdige oplevering. 
 

8.2 Voorbereiding van de aanbesteding 

Voordat begonnen kan worden met aanbesteden is het essentieel duidelijk te krijgen wat het doel is en 
het beoogde resultaat van de opdracht of contract. Zonder een beeld van het resultaat kan de weg 
ernaartoe (het aanbesteden) en het middel (PPS) niet doeltreffend worden ingezet. Niet iedere situatie 
is geschikt voor een aanbesteding of PPS. In [38] wordt gerefereerd aan de resultaten van onderzoeken 
door de KUB26 met betrekking tot situatiekenmerken waarbinnen een PPS kansrijk kan zijn: 
  
- Voldoende concurrentie in de markt; 

- Mogelijkheden zijn van vroegtijdig overleg tussen markt en aanbestedende partij; 

- Intellectuele eigendomsrechten en innovatieve ideeën op adequate wijze beschermen;  

- Marktpartijen moeten op volledige vertrouwelijkheid kunnen rekenen; 

- Kapitaalsvernietiging voorkomen door geen omvangrijke en kostbare (ontwerp)inspanningen van verschillende 

marktpartijen te vergen; 

- De procedure moet voldoen aan de voorschriften van de Europese aanbestedingsrichtlijnen (als die van toepassing zijn); 

- Verdeling van risico’s moet aanvaardbaar zijn. 
 
Bovenstaande opsomming kan worden beschouwd als een eerste checklist bij het nadenken over 
aanbestedingen in het kader van het project Anders Betalen voor Mobiliteit. Vooraf dient altijd het 

                                                     
26 Een aantal van deze eisen zijn ontleend aan rapporten van de Katholieke Universiteit Brabant die in het kader van 

aanbestedingen van zogenaamde geïntegreerde bouwcontracten onderzoek heeft gedaan naar het toepassen van PPS. 
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beoogde resultaat te worden vastgesteld waarmee het doel van de aanbesteding verder kan worden 
ingevuld. Hierbij speelt de risicoverdeling een belangrijke rol die in paragraaf 1.3 verder wordt 
uitgewerkt. 
 

8.3 Vormen van aanbesteden en verdeling risico’s 

De laatste jaren is het begrip “innovatief aanbesteden” geïntroduceerd. Hierbij worden private partijen 
uitgedaagd om tot innovatieve oplossingen te komen, waarbij de partijen zelf binnen een consortium 
tot een taakverdeling komen. Naast de inhoudelijke component van de opdracht of contract wordt met 
innovatief aanbesteden ook procesmatige aspecten bedoeld zoals vroegtijdige betrokkenheid en 
transparantie, het formuleren van functionele eisen door de overheid op basis waarvan marktpartijen 
kansen en risico’s kunnen schatten, zie [36].  
 
Met innovatief aanbesteden worden ook aanbestedingsvormen bedoeld die niet traditioneel zijn. 
Vroeger was er de traditionele rolverdeling opdrachtgever en opdrachtnemer. De overheid maakte 
hiervoor gedetailleerde specificaties en ontwerpen en gaf hiermee exact aan hoe de infrastructuur of 
het bouwwerk eruit moest komen te zien. Andere traditionele vormen van aanbesteden zijn 
bijvoorbeeld het apart aanbesteden van ontwerp, bouw en onderhoud aan drie verschillende 
marktpartijen. De opdrachtgever (overheid) stelt dan ontwerpdocumenten en het bestek hiervoor op. 
De opdrachtnemers zorgen voor uitvoering van de werken, waarbij de overheid de geleverde 
producten controleert op specificaties. Samengevat zijn er verschillende vormen van aanbesteding 
mogelijk, zoals: 
 
- Ontwerp en bouw aan één marktpartij gunnen (DB contract27); 
- Ontwerp, bouw en onderhoud aan één marktpartij gunnen (DBM contract); 
- Ontwerp, bouw, onderhoud en uitvoering aan één marktpartij gunnen (DBMO contract); 
- Ontwerp, bouw, onderhoud, financiering en uitvoering aan één marktpartij gunnen (DBMFO contract of zogenaamd 

concessiecontract met PPS); 
 
Er kan sprake zijn van een DBFM contract voor het aanleggen van weginfrastructuur, maar ook van 
een DBFM contract voor de ontwikkeling van een tolheffingsysteem. Het soort contract of soort dienst 
kan dus variëren binnen de aanbestedingsvormen. De overheid besteedt steeds meer complete werken 
of dienstverlening aan. Met deze trend en de veelheid aan verschillende beschikbare contractvormen 
verandert de rol van de overheid. De nadruk verschuift van uitvoerder steeds meer naar ondernemer 
en regisseur. Hierbij krijgt de overheid ook met verschuivende risico’s te maken. In plaats van het 
heffen van boetes als de marktpartij een afwijkend product of dienst levert, worden steeds meer 
bonus/malus systemen ingevoerd. Is de kwaliteit van het product beter volgt een bonus, is het minder 
goed volgt een (vooraf afgesproken) boete. Hierdoor ontstaat interactie tussen de partijen. Van zuiver 
contoleren wordt steeds meer gemonitord en dan niet op gedetailleerde specificaties, maar meer op 
functies en prestatie indicatoren. Bij de Londen Congestion Charging zijn er door de overheid expliciete 
prestatienormen vastgelegd waaraan de dienstverlening van de private uitvoerende partij moet 
voldoen28. In deze situatie is gekozen om de kwaliteit van de dienstverlening te meten aan de hand 
van zaken als de toegankelijkheid van de telefonische helpdesk, de accuraatheid van kentekencontrole 
en correctie, de registratie en snelheid van afhandeling van klachten en handhaving als het maximum 
aantal foutief opgestelde (en verstuurde) handhavingboetes. Helaas voor de uitvoerende partij heeft zij 
niet altijd voldaan aan de prestatienormen, waardoor de overheid boetes heeft moeten heffen 
(maximumboete is gesteld op 3%). 
 

                                                     
27 De afkortingen staan voor Design (D), Build (B), Maintain (M), Operate (O), Finance (F) waarmee 

gezamenlijk een dekkend geheel van de investering en uitvoering ontstaat. 
28 Zie voor meer details over deze contractafspraken de website www.cclondon.com (2005) 
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Onderstaande figuur geeft een beeld van de aanbestedingsmogelijkheden en accentverschuivingen in 
de betrokkenheid is dus zeker niet voorschrijvend. Ook bij DB aanbestedingen kan expliciet gekozen 
worden voor het functioneel specificeren van het product of dienst. Een verbijzondering kan worden 
aangebracht op het gebied van monitoring. Per situatie zal de overheid dan ook moeten nagaan wat 
de meest gewenste aanbestedingsoplossing is. 
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Figuur 8-1 Eigenschappen van aanbestedingsvormen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het bepalen van de voorwaarden of specificaties van het werk zal nagegaan moeten worden welke 
risico’s bij welke partij wordt belegd. Het gaat hierbij om de impact die mogelijke risico’s met zich mee 
kunnen brengen, de verantwoordelijkheid die de partij draagt en welke mogelijkheden er zijn om te 
kunnen sturen op (impact van) mogelijke risico’s. 
 
Afgelopen jaren zijn er in Europa meerdere contracten aanbesteedt op het gebied van beprijzen al dan 
niet in combinatie met de aanleg van infrastructuur. In Ierland is er onder meer gekozen voor volledige 
concessiecontracten (DBFMO) zodat de aanleg van nieuwe weginfrastructuur kan worden 
gefinancierd. Op basis van een high-level specificatie zijn leveranciers geselecteerd. Na selectie van 
twee leveranciers op basis van prijs en kwaliteit is een Best and Final Offer (BaFO) selectie toegepast 
om tot contractgunning te komen. 
 
In Oostenrijk is bij aanbesteding van de vrachtheffing op het hoofdwegennet, bewust gekozen voor 
een gehele uitbesteding omdat de overheid geen kennis en inhoud in huis had om het zelf uit te 
(willen) voeren. Op basis van een prijsvraag is de technische oplossing uitgedacht (met vergoeding aan 
leveranciers voor de aanbiedingen), gevolgd door selectie naar prijs en kwaliteit verhouding. In het 
BaFO proces is onderhandeld op basis van concurrerend Total Cost of Ownership voor tien jaar 
operatie waaruit selectie volgde. In het geval van de Duitse LKW-Maut wilde men de 
verantwoordelijkheid van uitvoeren bij een consortium van bedrijven neerleggen. Met een preselectie is 
tot twee leverende consortia gekomen, voorafgaand aan eindonderhandelingen. Een te ambitieuze 
realisatieplanning heeft voor vertraging gezorgd, waardoor de oorspronkelijke doelstellingen op gebied 
van techniek, financiering en planning niet allemaal gehaald zijn. Tot slot is voor de M6Toll een 
concessie van 53 jaar aanbesteed, en is de nieuwe tolweg binnen planning in gebruik genomen. Detail 
is dat de bevoegdheid van het aanpassen van de tarieven bij de concessiehouder is neergelegd en niet 
bij de overheid. Hierdoor heeft deze een stuurmiddel in handen om het verkeersrisico gedurende de 
looptijd van het contract te kunnen beïnvloeden. Een vanuit publiek perspectief minder gewenst gevolg 
is dat vrachtwagenchauffeurs veelal voor het tolvrije alternatief midden door de stad (Birmingham) 
kiezen, in plaats van de nieuwe M6Toll, zie ook [54]. 
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De invulling van de rol van de overheid is onder meer bepalend voor de aanbestedingsvorm die 
hiervoor in aanmerking komt. Bij deze overheden is het besef ontstaan dat kennis en innovatie niet 
kunnen worden gecontroleerd. In iedere aanbesteding dient de overheid ervoor te zorgen dat er altijd 
voldoende aanbieders overblijven. Alleen op deze manier kan er altijd onderhandeld worden. 

8.4 Risico’s in kaart brengen 

Het in kaart brengen van de risico’s is een essentieel onderdeel van de voorbereidingsfase. Voor alle 
betrokken partijen dient de risicoverdeling aanvaardbaar te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat partijen de 
risico’s krijgen toebedeeld die ze ook kunnen dragen. Een onevenredige verdeling of verhouding van 
risico’s kan tot een extreem hoge kostprijs van de aanbesteding leiden. In zowel het belang van de 
overheid als private partijen is dit een minder gewenste optie.  
 
Niettemin kan door het nagaan van een evenredige risicoverdeling een beeld worden gevormd van een 
voor de overheid gewenste en voor private partijen commercieel haalbare contractsvorm. Hierdoor kan 
de genoemde meerwaarde ontstaan tussen beide partijen. In deze paragraaf wordt een eerste aanzet 
van risico’s gegeven, onderverdeelt naar voorbereiding- en operatiefase. 
 
Voorbereiding-, bouw- en realisatiefase 
- Keuze route   → planning risico’s (tijd), “not in my backyard” situaties. 
- Keuze ontwerp  → risico’s op aanpassen (Europese) wetgeving en standaarden, planning. 
- Publiek consulteren → planningsrisico’s, weerstand uit maatschappij (draagvlak). 
- Acquisitie van grond  → vertraging in onteigening en aankoop van grond. 
- Constructie   → onverwachte aanlegproblemen, archeologie, flora/fauna, planningsrisico’s. 

 
Bij bovengenoemde voorbeelden is niet aangegeven bij welke partij het risico moet worden belegd. 
Afhankelijk van de afspraken in de aanbesteding kunnen deze zowel voor rekening van de overheid als 
van de private partijen komen. Dit zal per specifieke situatie verschillen. Risico’s die de omvang en 
complexiteit van een project kunnen beïnvloeden en waarbij in de voorbereiding van de aanbesteding 
voorzieningen moeten worden getroffen zullen vooraf duidelijk moeten zijn, alvorens partijen op een 
aanbestedingsvraag in kunnen gaan:  
 
- Aanwezigheid van wet- en regelgevend kader. Voor tolheffing zal de WBM worden aangepast en voor andere vormen van 

beprijzen zal aanvullende wetgeving moeten worden opgesteld. Daarnaast wordt aanbevolen ook gelieerde wetgeving in 
beschouwing te nemen, zoals regels van (lokale) luchtkwaliteit, maar ook Europese regelgeving (richtlijnen, uitspraken 
Hof), nationale regelgeving, bijvoorbeeld geluidhinder of decentrale regelgeving, bijvoorbeeld vergunningen. 

- Politieke duidelijkheid en bestuurlijke commitment voor prijsbeleid en de voorgestelde maatregelen. 
- Afgebakende scope van beprijzen en duidelijkheid omtrent invoering van aanvullende, gefaseerde of vigerende 

maatregelen die mogelijk financiële consequenties of risico’s voortbrengen in de uitvoering van de aanbesteding29. 
 
Daarnaast zal er ook over secundaire aspecten duidelijkheid moeten bestaan voor het starten van de 
aanbesteding. Voorbeelden hiervan zijn een afgeronde visie op verkeersmanagement en het duidelijk 
omschreven hebben van de ambities en rollen van (onderdelen van) de rijksoverheid en lagere 
overheden voor zover deze betrokken zijn bij beprijzen (en eventueel bij de besteding van 
mobiliteitsopbrengsten). Conform deze aspecten zal de overheid zich als opdrachtgever gaan 
organiseren en de aanbesteding starten. 
 
Operatie- en onderhoudsfase 
- Verkeersrisico → onzekerheden in omvang en samenstelling passerend verkeer en hierdoor opbrengstrisico in combinatie 

met mobiliteitstarieven. 
- Operationeel → technische tolheffingproblemen, overmachtsituatie en wegafsluitingen. 
- Wetgevingrisico’s zoals verhoging brandstofprijzen, voertuigbelastingen of verzekeringen waardoor verkeersaantallen 

kunnen teruglopen. 
- Onderhoudrisico’s en interface problemen met aansluitend wegennetwerk. 

 
Het verkeersrisico is een niet te onderschatten risico waarvan geadviseerd wordt aan de overheid om 
dit nadrukkelijk en gedetailleerd van tevoren te bekijken. Hiermee kan de aanbestedingsvraag 

                                                     
29 Een voorbeeld hiervan is het aanbesteden van tolheffing waarbij in een later stadium door de 
overheid tol wordt geheven op onderliggend wegennet of andere landelijke initiatieven waardoor de 
exploitatie in gevaar komt. 
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gedetailleerder worden gesteld, of kunnen in de beoordelingsfase de risico’s en realiteitsgehalte van 
biedingen beter worden gecontroleerd. Volgens Standard & Poor’s ([37]) wordt de 
verkeersverwachting in 42% van de gevallen significant verkeerd geschat. Aspecten die invloed 
uitoefenen op de omvang van het verkeersrisico zijn onder andere: 
 
- Hoogte mobiliteitstarieven en de berekening voor de bereidheid tot betalen (bereidheid tot betalen, inclusief de 

bevoegdheden tot aanpassen van tariefhoogtes). 
- Economische en demografische ontwikkelingen. 
- Bestemmingsplannen die niet of niet volledig worden uitgevoerd. 
- Verwachte tijdswinst berekening vergeleken met alternatieve routes. 
- Penetratiegraad van zakelijk verkeer, met als meest bepalende factor de omvang van het vrachtverkeer. 
- Omvang verkeersstroom buiten spitstijden en werkdagen. 
- Foutieve berekening van de reistijdwaardering. 

 
De exacte invulling en effecten zullen moeten worden uitgewerkt en verschillen per situatie. 
Samenvattend kunnen een aantal ingrediënten worden ontleend (zie ook [38]) die het succes van een 
PPS beïnvloeden. Hierbij spelen de volgende aandachtspunten een rol. 
 
- De overheid definieert het doel en beoogde resultaat van de aanbesteding en geeft aan welke rol ze zelf hierin wenst te 

vervullen. Op basis hiervan kan een gewenste aanbestedingsvorm (voorlopig) worden geselecteerd. 
- Door een juiste samenstelling van het PPS contract zorgen voor concurrentie tussen leveranciers. Hierdoor houdt de 

overheid een situatie waarin onderhandeld kan worden en er geen onnodige machtspositie bij één leverancier wordt 
gecreëerd. 

- Risicoverdeling op basis van redelijkheid en naar draagkracht toepassen. Overheid draagt maatschappelijke en macro 
economische risico’s (en kan hierop sturen) zoals opbrengstenrisico’s. Private partijen dragen risico’s naar draagkracht en 
eventueel op basis van voorwaarden of garanties. 

- Politiek draagvlak en commitment is noodzakelijk voor een succesvolle introductie van beprijzen in Nederland. 
- Financiering kan als onderdeel van het PPS contract worden meegenomen indien hier behoefte aan is.  

8.5 Taakverdeling overheid en bedrijfsleven 

Bij iedere aanbesteding zal een taakverdeling worden opgesteld, die gezamenlijk tot een dekkend 
geheel van het project of dienst zorgen. Voor de hanteerbaarheid is er gekozen om een aantal 
mogelijke taakverdelingen en contractvormen in scenario’s weer te geven. Met deze achtergrond zal 
worden aangegeven hoe de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven kan worden vormgegeven. 
 
Scenario 1. Volledig aanbesteden Scenario 2. Gedeeltelijk aanbesteden Scenario 3. Eigen regie 
Geïntegreerde aanbesteding van 
beprijzen en uitvoeren. In de meest 
vergaande geprivatiseerde vorm 
maakt de uitvoering van beprijzen 
onderdeel uit van het ontwerp, 
aanleg, onderhoud en financiering 
van het contract. Het volledige 
opbrengstenrisico ligt dan bij de 
markt, de overheid is afhankelijk 
geworden van slechts 1 leverancier. 
De randvoorwaarden uit paragraaf 
1.3 zullen ingevuld moeten zijn. De 
overheid richt zich op regulering en 
monitoring van het naleven van de 
afspraken. 

De ontwikkeling wordt apart van de uitvoering 
aanbesteedt (bijv. beschikbaar stellen van 
infrastructuur, organisatie voor heffen en 
innen). Eventueel in combinatie met de 
financiering van een project, terwijl ontwerp, 
aanleg en onderhoud van het project zelf al 
eerder worden aanbesteed. Het opbrengstrisico 
kan bij de overheid blijven of bij de private partij 
worden neergelegd (voorkeur overheid). Er 
zullen afspraken met onderaannemers moeten 
worden gemaakt. Eventuele wetgeving kan 
parallel of later worden opgesteld, indien de 
randvoorwaarden met de infrastructuur eerder 
wel duidelijk zijn geworden. 

Beprijzen wordt onder eigen 
regie door de overheid 
uitgevoerd. De overheid vervult 
rol opdrachtgever rol in 
aanbesteding en specificeert 
constructie/techniek en koopt 
in. De uitvoering wordt 
verzorgd door de overheid 
(traditioneel). Overheid 
organiseert zich op deze rol als 
een projectorganisatie bij 
ontwikkeling en realisatie en bij 
de uitvoering als beheerder. 

 
Een uitgangspunt dat bij de marktbenadering van mobiliteitsprojecten wordt gehanteerd is ‘betrek de 
markt waar mogelijk en de overheid waar nodig”. In lijn met het rapport ‘borging van publieke 
belangen’ van de WRR ([39]) gaat het bij de kerntaken van de overheid om het wettelijke en 
regelgevende kader. Verwacht mag worden dat de overheid het publieke belang zal borgen op 
dezelfde wijze voor alle vormen van beprijzen. Hierdoor is het waarschijnlijk (maar niet zeker) dat de 
overheid zich zal bemoeien met onder andere: 
 
- Locaties en duur van de mobiliteitsheffing; 
- Bestemming van mobiliteitsopbrengsten; 
- Nastreven van een gemeenschappelijke voorziening voor inlichten en klachten; 
- Hoogte en startdatum van het mobiliteitstarief en het tijdstip/voertuigklasse waarop de heffing is verschuldigd. 
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In beginsel kunnen alle overige taken worden overgebracht naar marktpartijen. Doel is om zoveel 
mogelijk gebruik te maken van het organiserende vermogen van marktpartijen en daar - waar mogelijk 
en verstandig (meerwaarde) – als overheid terug te treden. In dit eindrapport is een op dezelfde 
uitgangspunten gebaseerde verdeling van taken aangebracht waarbij de onderlinge samenwerking zich 
richt op: 
 
- Service contracten en afspraken over de te leveren kwaliteit in service contracten; 
- Controleerbare en meetbare prestatie indicatoren (zie paragraaf 1.2); 
- Allocatie van (tolheffing)risico van verkeer en inning/betaling (zie paragraaf 1.3); 
- Afspraken over voorbereiding, uitvoering en risico van handhaving en juridische opvolging; 

 
In onderstaande tabel is aangegeven hoe de overheid met private partijen gezamenlijk tot een dekkend 
geheel van beprijzen kan komen in drie scenario’s. De scenario’s worden beschreven aan de hand van 
de negen generieke functies van beprijzen die in dit eindrapport zijn gedefinieerd. In de tabel worden 
volgens de gehanteerde hoofdlijn en een mogelijke uitvoering aangegeven (publiek, privaat of beide 
zijn goed mogelijk). 

Tabel 8-1 Drie aanbestedingsscenario’s 

Functie Scenario 1 
Geïntegreerd aanbesteden 

van concessie 

Scenario 2 
Uitvoering gescheiden of later 

aanbesteden 

Scenario 3 
Overheid houdt volledige 

regie 
Contract type(n) DBFMO DBFM – O (+ varianten) DB + overig 
Verbruik, registratie, 
kosten, betalen, 
CRM 

Privaat Publiek/privaat Publiek 

Handhaving, 
toezicht en tarieven 

Publiek/privaat Publiek/privaat Publiek 

Onderhoud Privaat Privaat Publiek 

 
In scenario 3 kiest de overheid in principe voor het volledig zelf ontwikkelen, bouwen en opereren van 
het systeem. In de tabel is opgenomen dat de generieke functies publiek worden ingevuld. Hier 
tegenover wordt in scenario 1 getracht een volledige set privaat te laten uitvoeren. Naast het 
ontwerpen, bouwen en financieren, wordt er ook gezorgd voor onderhoud en het uitvoeren. De rol 
van de overheid richt zich op het borgen van het publieke belang in de vorm van: 
 
- Samenwerking bij handhaving door gebrek aan juridisch instrumentarium bij private partij; 
- Toezicht op naleven van concessie afspraken en uitvoering van beprijzingsvariant; 
- Volgens vastgestelde procedures herzien of aanpassen van tariefhoogtes en gerelateerde vraagstukken als ontheffingen en 

kortingen. 
 
Bij het scenario 2 kan in principe alles nog worden afgesproken. Hoewel de initiële keuzes zijn gemaakt 
om het ontwerp, bouw, financieren en onderhouden onder te brengen zal vooral bij het uitvoeren van 
beprijzingsvariant de verschillen worden gemaakt. Dit betekent dat er afspraken gemaakt moeten 
worden over (onder meer): 
 
- Waarborgen van privacy van de weggebruiker en persoonsgegevens; 
- Inzetten van juridische instrumenten voor een effectieve en efficiënte handhaving; 
- Het gebruik van uniforme (voertuig)heffingsparameters; 
- Mogelijke vergoedingen om in de toekomst systeemtechnisch interoperabel te kunnen zijn (bijvoorbeeld de ontwikkeling 

van een Europees GPS voertuigapparaat dat in ieder land voor iedere vorm van beprijzing te gebruiken is). 
 
Deze scenario’s zullen de basis vormen voor de aanbestedingen wanneer een beprijzingsvariant wordt 
aanbesteed. Per beprijzingsvariant zal de overheid moeten nagaan wat ze exact wil bereiken en welke 
rol ze hierin wil vervullen en op welke manier het publieke belang van mobiliteit hierin wordt 
gewaarborgd. 
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Bijlage 9 Techniek 
9.1 Inleiding: stand van techniek 

Handmatig innen van tolgelden bij een toegangspoort was door de eeuwen heen de enige manier. Met 
de enorme verkeerstoename vanaf de jaren 60 ontstond er eigenlijk pas een behoefte aan een grotere 
capaciteit voor de betalingsafwikkeling. De standaard oplossing hiervoor was (en is nog steeds) het 
simpelweg inrichten van meerdere tolhokjes naast elkaar. Een ideale oplossing is dit niet. Het 
afhandelen van verkeersstroom van een drukke snelweg met 3 rijstroken vergt ca. 20 tolhokjes30. Dit 
leidt tot de omvangrijke tolpleinen zoals in Italië en Frankrijk. Een dergelijk ruimtebeslag kan een flinke 
hinderpaal zijn voor de invoering van tol/beprijzen, zeker in dichtbevolkte gebieden of op bestaande 
wegen. Het  tijdverlies (afremmen, in de rij staan, betalen, optrekken) is voor de gebruiker een 
bijkomend ongemak van conventionele tol.  

 

Figuur 9-1 Single-lane EFC-systeem (‘Telepass’, Italië) 
 
Technische ontwikkelingen op het gebied van draadloze communicatie maakten zo’n 20 jaar geleden 
een geautomatiseerde oplossing mogelijk. In de basis bestond de oplossing uit een eenvoudige 
transponder31 die over een korte afstand informatie overstuurt naar een antenne langs of boven de 
weg. Op basis van deze informatie kan het walkantsysteem van de tolgaarder voldoende zekerheid 

                                                     
30 Capaciteit tolhokje maximaal ca. 300 voertuigen per uur, terwijl de snelweg 2000 voertuigen per 
strook per uur kan verwerken. Stroken met een elektronische betaalvoorziening (single lane EFC) 
hebben – afhankelijk van het toegestane passeersnelheid, gebruik van slagboom etc. – een veel hogere 
capaciteit, in de orde van 500 – 1000 voertuigen per uur.  
31 Dit is een bepaald type zend-ontvanger. Een transponder voor tolheffing wordt veelal aangeduid als 
‘tag’.  
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verkrijgen dat er betaald zal worden (of al betaald is). De elektronische betaalmogelijkheid met een tag, 
betekende vooral meer betaalgemak en minder oponthoud voor de regelmatige gebruikers. Voor de 
operator bestond het directe voordeel uit lagere verwerkingskosten. Aanvankelijk werd elektronische 
tolheffing alleen gebruikt als een aanvulling op conventionele tolheffing. Er is dan op een tolplein een 
afzonderlijke rijstrook ingericht met EFC-voorzieningen.  
 
Alleen tag-houders mogen gebruik maken van deze strook. Bij een goede transactie is passeren zonder 
te stoppen32 mogelijk, maar veelal werd (en wordt) nog wel een slagboom gebruikt om voertuigen 
zonder een geldige tag tegen te houden.  
 
Medio/eind jaren tachtig werden de eerste initiatieven ontplooid33 voor geheel elektronische 
tolsystemen waarbij geen tolhokjes meer nodig zijn en de transactie in rijdend snelwegverkeer (‘free-
flow, multi-lane’) kan plaatsvinden. Vanwege de korte communicatievensters en de noodzaak precies 
de kentekens van de passerende voertuigen waarvoor geen transactie heeft plaatsgevonden vast te 
leggen, is dit veel gecompliceerder dan elektronische tolheffing in een afzonderlijke rijstrook op een 
tolplein zoals boven beschreven. Bij een grootschalige proefneming op de A555 in Duitsland was in 
1995 de conclusie dat de technologie nog niet aan de gestelde eisen – vooral met betrekking tot de 
handhaving - kon voldoen. Niet veel later werden echter de eerste free-flow multi-lane systemen 
gerealiseerd (California SR-91, Toronto ETR 407). Daarna volgden o.a. Singapore, San Diego en 
Melbourne.  

 

Figuur 9-2 Multi-lane free-flow EFC systeem op basis van DSRC (Systeemtest A12) 

Ten tijde van het project Rekeningrijden II (1996-2001) was free-flow multi-lane EFC langzaam 
volwassen aan het worden. Door een aantal eisen werd de complexiteit van het systeem zodanig,
nog een omvangrijk ontwikkelingstraject n dig was. Dit werd vooral veroorzaakt door het gebruik van 

 dat 
o

een bancaire chipkaart – Chipper en Chipknip - als betaalmiddel. Verwerkingstijden van chipkaart en 
                                                     
32 Het toegestane passeersnelheden zijn meestal laag (20-40 km/h). Dit niet vanuit een technische 
beperking van de EFC-faciliteit, maar uit verkeerskundige overwegingen. 
33 Nederland speelde aanvankelijk een belangrijke rol in deze ontwikkeling (‘Rekeningrijden I’).  
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betaalterminal vereisten een oplossing met meerdere communicatiezones en portalen. Een tweede 
complicerende factor was de voorziene mogelijkheid om legitiem op kenteken te betalen. Dit 
betekende enerzijds dat van meer dan 99% van alle passerende voertuigen het kenteken geregistreerd 
zou moeten worden. Dit was een flinke verzwaring van de eis t.o.v. systemen waarin d
kentekenregistratie alleen nodig is voor handhaving. Bij dergelijke systemen kan prima volstaan worde
met een steekproef, ervan uitgaande dat de boete voldoende ontmoedigend is. Verder zou de  
massaliteit van de kentekenregistraties - immers een legitieme betaalmethode -

e 
n 

 nopen tot een in hoge 
ate geautomatiseerde verwerking. Daarbij zou de kwaliteit van de herkenning niet al te zeer in het 

geding mogen zijn: een rekening aan de verkeerde kentekenhouder zou niet vaker dan sporadisch  
mogen voorkomen. Deze eisen leidden tot een systeem met registratie van zowel voor- als  
achterkentekenplaat van het voertuig, en dus camera’s aan twee portalen. OCR-software voor de 
automatische herkenning van de kentekens moest verder worden ontwikkeld om een hogere 
robuustheid en betrouwbaarheid te kunnen garanderen, zie ook 9.2.3. 
 
Vandaag de dag kunnen we stellen dat free-flow elektronische tolheffing met tags en 
kentekenregistratie (Systeemfamilie β) bewezen technologie is. Ook betalen via kentekenregistratie is 
technisch goed te realiseren. Opgemerkt moet worden dat voor nieuwe tolwegen ook vandaag de dag 
vaak nog gekozen wordt voor conventionele tol, aangevuld met single-lane EFC voorzieningen voor de 
frequente gebruikers. Blijkbaar is de business case voor free-flow multi-lane niet altijd overtuigend.  
 
Sinds enkele jaren heeft een nieuw technisch concept voor EFC zijn intrede gedaan. Hierbij zijn geen 
wegkantstations (elektronische tolpoorten) meer nodig, omdat de apparatuur in het voertuig zelf, op 
basis van bijvoorbeeld. een GPS-plaatsbepalingsysteem, het verbruik bepaalt en vastlegt 
(Hoofdsysteem α). De eerste en lange tijd enige operationele implementatie hiervan is het LSVA-
systeem voor vrachtverkeer in Zwitserland34. Sinds begin dit jaar is ook in Duitsland een dergelijk 
systeem operationeel. Het Verenigd Koninkrijk heeft een vergelijkbaar systeem aanbesteed. In het 
algemeen biedt een ‘α−systeem’ een grote flexibiliteit t.a.v. aantal en locaties van heffingspunten of –
trajecten. Het toevoegen van locaties vergt immers geen kostbare walkantsystemen met portalen, maar 

ertuigapparaat. Daar staat wel duurdere 
er. In het algemeen kan gesteld worden dat een α−systeem gunstig kan 

ijn wanneer op een uitgebreid netwerk of zelfs op alle wegen geheven moet worden. Dit effect wordt 

m

slechts een update van de software in het vo
voertuigapparatuur tegenov
z
versterkt als het aantal voertuigen dat uitgerust moet worden relatief klein is.  
 

 

Figuur 9-3  OBU en controleportaal voor 
Toll Collect ( Duitsland ) 

 

 

                                                     
34 Het LSVA systeem gebruikt primair de odometer voor de afstandsbepaling, GPS dient als aanvulling. 
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D ee geno mde twee operationele α−systemen zijn zogenaamde platte kilometerheffingen: in de heffing 
is geen onderscheid naar tijd en plaats en verder betreft de heffing alleen vrachtverkeer. Een systeem 
oals voorzien was voor het project Kilometerheffing (2001/2002), met heffing op alle wegen, voor alle 

soorten voertuigen en differentiatie naar tijd en plaats is nog steeds niet in de praktijk bewezen. 
zet z

stimuleren, waarbij interoperabiliteit van de systemen
tekent zich daarbij een duidelijke voorkeur af voor ee
uitgebreid wegennet een variabele beprijzing kan worden ge le 
verschillen in tariefsystematiek. Een α−
ook de basis voor de in ontwikkeling zijnde specif
Bijlage 6). 

   

or het de 

 voor tol of mobiliteitsheffingen. In de 

van 
k vignet (Oostenrijk, Zwitserland). Bij modernere inboekvarianten wordt het gebruiksrecht 

 een centraal systeem vastgelegd, om bij een controle te kunnen worden geraadpleegd. Meest voor 

r de dimensionering van groot belang, 
n is daarbij een lastige aangelegenheid   

z

Belangrijk is dat in de Europese Unie stappen ge ijn om ‘beprijzen naar verbruik’ in de lidstaten te 
 als een kritische succesfactor wordt gezien. Er 
n α−systeem, vooral omdat daarmee op een zeer 

realiseerd, met veel flexibiliteit voor loka
systeem op basis van GNSS (GPS), GSM/GPRS en DSRC is dan 

icatie van de Europese Tolheffingsdienst (zie ook 

 

Figuur 9-4 a) Inboekterminal bij Toll Collect in Duitsland (links). b) Handhavingscamera vo
London Congestion Charge (rechts).  

Ten slotte nog iets over de stand van techniek voor Hoofdsysteem γ, de inboeksystemen. 
Inboeksystemen bevatten nauwelijks technologie die specifiek is
meest eenvoudige vorm bestaat een inboeksysteem uit een ‘papieren’ vignet tegen de voorruit 
waaraan een bepaald gebruiksrecht is gekoppeld. Verschillende landen maken nog steeds gebruik 
een dergelij
in
de hand liggende medium voor inboeking en bijbehorende betaling zijn automaten op geschikte 
strategische lokaties, b.v. benzinestations. Andere mogelijkheden zijn inboeken via (mobiele) telefoon 
(SMS/IVR/call-centre) of internet. E.e.a. past natuurlijk in de huidige trend om dienstverlening 
‘anywhere any  time’ aan te kunnen bieden. De technologie voor dit soort inboeksystemen is 
beschikbaar en grotendeels niet specifiek voor betaald rijden. De problematiek is dan ook niet zozeer 
gelegen in de functionaliteit, maar in de mogelijke massaliteit van de inboekingen, betalingen en 
klantreacties. Het goed inschatten van de menselijke factor is voo
e
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Handhaving/controle vindt in de regel plaats op basis van kentekenregistratie, waarbij ter plaatse of 
achteraf gecontroleerd wordt of er een valide gebruiksrecht geregistreerd is voor het betreffende 

 
en aanvulling op een α− of β−systeem voor incidentele 
plaatse geen optie is. Voorbeelden hiervan zijn de Zwitserse 

at uitgegaan wordt van 100% controle. Hiertoe 
wegen tot het gebied waar de heffing van kracht is. Dit is een 
nele kosten van de LCC. 

kenteken.  

Inboeksystemen worden vaak gebruikt als e
gebruikers, wanneer handmatig betalen ter 
LSVA,  de Duitse LKW-Maut en de Melbourne City Link. De London Congestion Charge die sinds 
begin 2003 operationeel is, is het bekendste voorbeeld van een ‘zuiver’ inboeksysteem voor een 
verblijfsheffing. Opvallend in de Londense aanpak is d
zijn camera’s geplaatst op alle toegangs
van de oorzaken voor de hoge operatio
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 be e om de OBU te kunnen 
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lektronische betaling/identificatie heeft plaatsgevonden. Met die informatie kunnen de juiste camera’s 
red om een videoregistratie te maken van de kentekens van eventuele ‘niet-betalers’.  

Ook hiervoor is DSRC geschikt. De mogelijkheid scherp te localiseren is ten behoeve van handhaving 
ook belangrijk in α−systemen om voertuigapparaten te bevragen om de juiste werking vast te stellen en 
indien nodig het juiste kenteken op video te kunnen vastleggen. CEN DSRC maakt gebruik van 
microgolftechniek op 5.8 GHz. Meer over de standaardisatie en interoperabiliteitsaspecten van CEN 
DSRC is te vinden in 6.2.1. 
 

Figuur 9-5 Ontwikkeling van EFC-technologie in de tijd 

9.2 Beschrijving technieken 

In deze paragrafen wordt een aantal voor EFC veelgebruikte technieken in het kort beschreven.  In 
bijlage 2 wordt hierop uitgebreider ingegaan.  

9.2.1 Communicatie 
Hoewel een breed spectrum aan technieken voor draadloze communicatie beschikbaar is, zijn vele 
daarvan minder geschikt voor EFC. Bijvoorbeeld als gevolg van te geringe datatransmissiesnelheid, te 
hoge kosten, te geringe betrouwbaarheid, de onmogelijkheid om gericht met een bepaald voertuig te 
communiceren, etc. In de praktijk worden vooral microgolf DSRC en cellulaire communicatie 
(GSM/GPRS) gebruikt. Dit zijn ook de technieken die in de interoperabiliteitsrichtlijn zijn 
voorgeschreven, zie 6.2.2. Op kleinere schaal wordt ook Infrarood DSRC toegepast. Momenteel zijn    
 
CEN DSRC is vooral bedoeld om tussen een walkantsysteem en OBU over een beperkte afstand
beperkte hoeveelheid gegevens uit te wisselen in rijdend verkeer. De techniek is goedko
OBU) en trouwbaar. In multi-lane systemen bestaat meestal ook de behoeft
localiser zodat uitgemaakt kan worden voor welke gedetecteerde voertuige
e
worden getrigge
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IR DSRC 

r kan 
em. 

standaard voor is, en dat het aantal 
nafhankelijke aanbieders beperkt is. In het Duitse LKW-Maut systeem wordt gebruik gemaakt van 

m) 
e 

e’ 

ger.  

 overal moet kunnen plaatsvinden, maar 
iet tijdkritisch is: bijvoorbeeld voor het downloaden van nieuwe tarieven, aanpassingen in de  

ervoor wordt 
eestal gebruik gemaakt van satelliet plaatsbepaling (GNSS, Global Sattelite Navigation Systems). 

e an 13 meter verwijderd is van de 
emeten positie. Met een dergelijke nauwkeurigheid is het goed bruikbaar voor EFC, maar zijn 

geavanceerde algoritmen om afstanden te meten of de passage van een ‘virtuele tolpoort’ vast te 
stellen nog wel noodzakelijk om fouten en afwijkingen tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. 
Opgemerkt dient te worden dat de nauwkeurigheid in stedelijke omgevingen met veel hoge gebouwen 
door zogenaamde ‘multi-path’ effecten aanzienlijk slechter kan zijn. Dit werd enkele jaren geleden al 
gerapporteerd als bevinding bij de Hong Kong Road Pricing trials [41]. In de recente London CC 
technology trials wordt dit beeld bevestigd, zie [35]. Naar verwachting is dit in Nederlandse steden 
minder problematisch.{ XE "[1]" \t "Boek xyz van die en die" } 
 
De beschikbaarheid van de positiebepaling met GPS is sterk afhankelijk van een ‘vrij zicht’ van de 
ontvanger op minimaal 3 GPS-satellieten. Normaal gesproken wordt gemakkelijk aan die voorwaarden 
voldaan. Uitzonderingen zijn de genoemde stedelijke omgevingen met zeer hoge gebouwen, tunnels 
en wegen met een dicht overhangend bladerdak. Een andere bron van niet-beschikbaarheid is de 
zogenaamde TTFF (time-to-first-fix). Dit is de tijd die de ontvanger nodig heeft om na een 
stroomonderbreking of na een langere periode zonder vrij zicht op de ‘hemel’ (b.v. in garage) weer tot 
een positiebepaling te kunnen komen. Bij eenvoudige GPS-ontvangers is dit meestal in de orde van 30-
60 seconden. Verbetering hiervan is mogelijk op basis van A-GPS (Assisted GPS).  
 
Het kan zinvol zijn aanvullende sensoren (versnellingsmeters, gyroscopen) naast GPS toe te passen in 
een OBU, zie ook [41]. Als zelfstandige bron voor plaatsbepaling zijn deze niet geschikt, maar ze 

                                                    

Een alternatief voor CEN DSRC is infrarood DSRC. Infrarood DSRC heeft een aantal voordelen t.o.v. 
microgolf, o.a. dat het signaal gemakkelijker te richten is en de walkantapparatuur veel handzame
zijn. Dit biedt absoluut voordelen voor de handhaving in met name een on-board registrerend syste
Als belangrijkste nadeel geldt dat er (vooralsnog) geen Europese 
o
infrarood DSRC35 voor de controle/handhaving. De voornaamste producent (Efkon, www.efkon.co
heeft een proces aangespannen tegen de Europese Commissie om af te dwingen dat CALM IR36 in d
richtlijn wordt opgenomen als toegestane techniek.  
 
Cellulaire datacommunicatie (GSM/GPRS/UMTS) maakt het mogelijk om vrijwel ‘anywhere, anytim
te communiceren met voertuigapparaten. Dit is natuurlijk een groot verschil met DSRC, waarbij alleen 
in de nabijheid van een walkantstation gegevens kunnen worden uitgewisseld. De 
betrouwbaarheid/beschikbaarheid van mobiele datacommunicatie is vooralsnog echter veel gerin
Ook is de resolutie in de lokalisatie, die feitelijk bepaald wordt de grootte van de ‘cellen’, beperkt.   
Cellulaire datacommunicatie is geschikt voor communicatie die
n
geografische informatie in de OBU of het verzenden van verbruiks-/aangiftegegevens. 

9.2.2 Plaats- en afstandsbepaling, digitale kaarten  
 
Plaatsbepaling 
 
In α−systemen is het nodig om in het voertuig afgelegde afstanden te meten en een plaatsbepaling uit 
te voeren (indien er naar wegtype of plaats gedifferentieerd wordt in het tarief). Hi
m
Wereldwijd wordt gebruik gemaakt van het Amerikaanse GPS.  
 
Goedkope GPS-ontvangers hebben een CEP (Circular Error Probability) van ongeveer 4 meter. Dit 
betekent dat de werkelijke positie met 95% zekerheid niet me r d
g

 
35 Om interoperabiliteit niet op voorhand onmogelijk te maken, is de OBU ook voorzien van een DSRC 
interface. Dit wordt vooralsnog niet gebruikt. 
36 Continuous Automotive Long and Medium range InfraRed. Dit is een doorontwikkelde versie van 
DSRC-IR, met langere werkingsafstanden en meer routeringsmogelijkheden. Binnen ISO wordt gewerkt 
aan een standaard voor CALM-IR, zie ook [34].  
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kunnen wel een goede tijdelijke fallback zijn voor situaties waarin de GNSS wegvalt. Ze bieden tevens 
en mogelijkheid om fraude moeilijker te maken, zie ook [18]37.  e

 

                                                     
37 Een strijdigheid tussen de verplaatsing die met GPS gemeten wordt en een versnelling die de sensor 
registreert, kan b.v. in een log worden geschreven dat bij controle kan worden uitgelezen. 
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Digitale kaart 
 
Naarmate er meer tariefdifferentiatie naar locatie/wegtype wordt toegepast, worden ook de eisen aan 
detail en actualiteit van de geografische informatie in de OBU hoger. Omdat er regelmatig wegen 
bijkomen of aangepast worden, kan dit ertoe leiden dat de geografische informatie in de OBU 

gelmatig moet worden aangepast. Het bewaken van de actualiteit wordt daarmee een belangrijk 
n 

nodig 

phalen, 

fstandsbepaling 

ierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen discrete en continue verbruiksmetingen. Bij een 

ard registrerende systemen moet nog een onderscheid gemaakt worden tussen discrete en 
ontinue verbruiksmetingen. Bij een discrete implementatie wordt via de plaatsbepaling vastgesteld dat 

eeft afgelegd. De lengte (of prijs) van dat traject wordt niet 
emeten, maar uit een tabel gehaald. Het Duitse LKW-systeem werkt op deze wijze. 

bepaling op 
asis van de odometer (afstandsteller) in het voertuig ligt het meest voor de hand. De nauwkeurigheid 

hierv  
echter b
afstands [52].  
 
Betere re
meting v
de onna
to-first-f en een 
flinke ve  techniek 
moet al 
gemeten . de 
destijds g . Met 
behulp v meten positie op een weg waarvan de geografie 
in het voertu
 
Over enkele jare
nauwkeurigheid 
termijn zijn al kle
Overlay System) eer informatie over ontwikkelingen op het gebied van 
positiebepali

9.2.3 
Bij vrijwe  
herkenn et.  

re
aandachtspunt voor de technische uitwerking. Vanwege de omvang van de geografische informatie e
de huidige beperkingen aan bandbreedte voor mobiele datacommunicatie, is een mechanisme 
waarmee alleen compacte wijzigingen op de digitale kaart kunnen worden doorgestuurd.  
Het via mobiele communicatie kunnen doorsturen van compleet nieuwe geografische informatie is ook 
voorzien voor interoperabiliteit in het kader van de Europese Tolheffingsdienst. Een buitenlands 
voertuigapparaat moet ‘on the fly’ de noodzakelijke heffingsgegevens voor Nederland kunnen o
waaronder de noodzakelijke geografische informatie. Op termijn worden de bandbreedtes voor 
mobiele communicatie groter, zie ook 6.4.3, waardoor dit probleem minder aan de orde zal zijn.  
 
A
 
H
discrete implementatie wordt via de plaatsbepaling vastgesteld dat een voertuig een bepaald 
wegsegment heeft afgelegd. De lengte (of prijs) van dat traject wordt niet gemeten, maar uit een tabel 
gehaald. Het Duitse LKW-systeem werkt op deze wijze. Hiervoor is in elk geval geografische informatie 
in de OBU nodig die de locatie van de heffingstrajecten aangeeft.  
 
Bij on-bo
c
een voertuig een bepaald wegsegment h
g
 
Voor kilometerheffing op alle soorten wegen ligt een dergelijke aanpak minder voor de hand, met 
name omdat de trajecten heel kort kunnen zijn (stedelijk gebied) waardoor het foutenpercentage 
toeneemt. Daarnaast is vooral het stedelijk wegennet nogal aan veranderingen onderhevig. Dat stelt 
hoge eisen aan het onderhoud van de geografische informatie en de distributie naar alle OBU’s. Een 
meting van de afgelegde afstand is dan in het algemeen een betere oplossing. Een afstands
b

an - zowel door de teller zelf, door afwijkingen in de bandenmaat als door bandenslijtage -  is 
eperkt. in een studie van TNO uit 2001 wordt gesproken van een onnauwkeurigheid in de 
meting van 6,5%, die door calibratie (per voertuig) terug te brengen zou zijn tot 2%, zie 

sultaten zijn te bereiken door afstandsmeting op basis van de plaatsbepaling met GPS. Een 
an de afgelegde weg met GPS heeft ook een beperkte nauwkeurigheid, zowel ten gevolge van 
uwkeurigheid in de positiebepaling zelf als door tijdelijke niet-beschikbaarheid van GPS (time-
ix, in tunnels, tussen hoge gebouwen). Hierbij biedt het gebruik van aanvullende sensor
rbetering, zie eerder in deze paragraaf en verder [41] en [18]. Bij de huidige stand van
met al gedacht worden aan een onnauwkeurigheid in de orde van 0,1 - 1% van de totaal 
 afstand, zie [52], [53] en [18]. In [52] wordt gesproken van 2%, maar verbeteringen t.o.v
eteste GPS technologie en de andere bronnen lijken een lagere waarde te rechtvaardigen
an map-matching (het projecteren van een ge

igapparaat is opgeslagen) kan de gemiddelde nauwkeurigheid nog verhoogd worden. 

n heeft Europa een eigen GNSS operationeel, Galileo. Galileo biedt o.a. een hogere 
en meer mogelijkheden voor gegarandeerde Quality of Service t.o.v. GPS. Op kortere 
inere verbeteringen beschikbaar op basis van EGNOS (European Global Navigation 
. Zie 6.4.4 voor m

ngstechnieken.  

Kentekenregistatie en -herkenning 
l alle denkbare systeemconcepten voor beprijzen zonder slagboom is het registreren en correct

en van het kenteken bij een geconstateerde overtreding of afwijking het belangrijkste vangn
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De niet-automatisch herkende kentekens moeten handmatig worden uitgelezen.  

 
tekenplaten. Wanneer dezelfde ‘probleemkentekens’ 

ook 

ben om aan 
het heffingspunt: de rekening valt ‘vanzelf’ in de bus 
tratie kenteken wordt toegepast op de ETR 407 bij 

lal 

d de 0.5 tot 1 %. 
Wanneer de automatische leesresultaten direct tot een rekening aan de kentekenhouder 

t 
t. 

r 

o bij de passage zowel het voor- als het achterkenteken van het voertuig te registreren. 
 b.v. caravans) en 

n dan geen 
ntrole plaatsvinden. 

re 

or de 

• 
immers bij elke 

passage een tot een natuurlijk persoon herleidbaar identificerend gegeven vastgelegd met 

ordt tegenwoordig meestal gebruik gemaakt van digitale videocamera’s. Met flitslicht kan 
e retro-reflectiviteit van de kentekenplaat een zeer contrastrijke registratie van het ken

en verkregen. Er kan zowel gekozen worden voor registratie obv infrarood (NIR) als met
estal wordt gekozen voor infrarood. Zichtbaar licht heeft het nadeel dat de flits nogal 
d is voor de passerende voertuigen. 

e h idige stand van techniek is het goed mogelijk om onder vrijwel alle weersomstandigheden –
te mist of extreme sneeuwval uitgezonderd - de passerende kentekens zelfs bij hoge 
n te registreren. Zeer vuile, beschadigde of met opzet afgeschermde kentekens leveren nie

are registraties op. De ‘digitale foto’s’ met kentekens kunnen grotendeels automatisch herkend 
met OCR (Optical Character Recognition) softw

uid e stand van techniek kan bij een foutpercentage van 1%, 95-98% van de ‘in principe 
’ registraties van Nederlandse kentekens automatisch herkend worden. Sommige ty
dse kentekenplaten scoren aanzienlijk slechter. Het is mogelijk buitenlandse kentekenplaten 

eren voor aparte handmatige verwerking.  

 
Met een geschikte keuze van de zichthoek van de camera is de kans op afgeschermde kentekenplaten 
klein. Tweezijdige kentekenregistratie maakt de kans op het missen van een kenteken nog kleiner. Zeer 
vuile of beschadigde kentekenplaten kunnen tot een niet herkenbare registratie leiden. Dit kan ook het
eval zijn bij met opzet gemodificeerde keng

regelmatig geregistreerd worden, zijn er technische mogelijkheden voor gerichte opsporing. Zie 
11.4.1. 
 
BETALEN VIA KENTEKENREGISTRATIE 
 
Kentekenregistratie is ook te gebruiken als reguliere betaalmethode ipv registratie ten behoeve van de 
handhaving. Het evidente voordeel hiervan is dat gebruikers geen voorzieningen nodig heb
de verplichtingen te voldoen bij het passeren van 
bij de kentekenhouder. Betalen via kentekenregis
Toronto, in Noorwegen in Bergen en Tønsted en was ook voorzien als additionele betaalmethode bij 
Rekeningrijden II (1996-2001). Er zijn hierbij wel een aantal belangrijke aandachtspunten: 
 

• Twee registraties. Vanwege de massaliteit van de kentekenregistraties is het in dit geval vee
noodzakelijk dat de verwerking grotendeels automatisch kan plaatsvinden. Het ‘natuurlijke 
foutpercentage’ van automatische kentekenherkenning ligt echter ron

leiden zijn dus veel foute rekeningen het gevolg. Vanwege het ongemak dat dit veroorzaak
(zie ook Bijlage 4.3) moet hieraan een eis gesteld worden die eerder in de orde van 0.01% lig
Dit is te bereiken wanneer twee verschillende registraties van hetzelfde kenteken beschikbaa
zijn. De automatische herkenning moet dan voor beide registraties hetzelfde resultaat 
opleveren. Zo niet, dan kan de fout voortijdig gedetecteerd worden en dient alsnog 
handmatige verwerking plaats te vinden. De kans dat beide registraties tot dezelfde leesfout 
leiden is veel kleiner: meestal in de orde van het produkt van het foutpercentage van een 
afzonderlijke herkenning, zodat de frequentie in de orde van 10-4 komt te liggen. Twee 
registraties kunnen verkregen worden door: 

Bij voertuigen met aanhanger (vooral vrachtwagens maar ook
motorfietsen (helemaal geen kentekenplaat aan de voorkant aanwezig) zij
dubbele registraties mogelijk en moet sowieso een handmatige co
Voor+achter registratie noopt wel tot extra camera’s en detectoren en dus hoge
systeemkosten. 

o een ‘entry’ en een ‘exit’ registratie te maken, op verschillende lokaties. Dit ligt vo
hand wanneer het gaat om een trajectheffing.  

Niet als enige betaalmethode (privacy). Het hanteren van kentekenregistratie als enige 
mogelijkheid van deelname is bezwaarlijk vanuit privacy-optiek. Er wordt dan 
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lokatie, tijd en datum. Het kan wel dienen als een alternatief waar de gebruiker vrijw
kiest, naast een mogelijkheid die betere privacy-waarbor

illig voor 
gen biedt. Zie ook Bijlage 5. 

nd probleem zijn). 

• Toegang tot het kentekenregister. De partij die de rekeningen verstuurt moet hiervoor het 
ntekenregister en de daaraan gekoppelde GBA kunnen gebruiken. Bij uitvoering door 

• gang 

9.2.4 
Voor de nen 
voorkom  op technische details, maar alleen een overzicht gegeven van 
de voor
 
en eerste belangrijk kenmerk is de plaats waar het saldo wordt bijgehouden: on-board (in het 

 

pas na het gebruik van de service (post-payment). Combinatie van 
deze kenmerken leidt tot vier betaalvarianten, waarop hieronder kort wordt ingegaan. De combinatie 

k niet voor en is daarom achterwege gelaten. 

ze 

aagd. Bij 

f speciale beveiligde module) aan de wegkant worden details van de 
ansactie bewaard en meestal batchgewijs doorgestuurd naar de backoffice.  

Bij e  g
bedrage en 
voor die kt worden. Bij een open betaalsysteem wordt de elektronische 
portemonnee bij meerdere partijen geaccepteerd en is meestal een financiële instelling verantwoordeljk 

tgifte van de kaarten en de verwerking van de geldstromen. In dit laatste geval moet de 
‘beprijzingsoperator’ de transactiegegevens doorsturen naar de financiële instelling die op basis daarvan 
uitbetaa en wordt 
doo t
betaling erkt, zie [56].  
 
re-paid accounts voor een beprijzingsvariant hebben de volgende voordelen: 

privacywaarborgen dan een post-paid 
central account, maar van anonimiteit is dan strikt genomen geen sprake. Zie ook 5.4.2.  

re saldo of het 
ag ook direct zichtbaar/merkbaar is voor de gebruiker.   

• Niet geschikt voor buitenlandse kentekens. Het bepalen van naam en adres van de 
kentekenhouder die de rekening moet ontvangen is voor buitenlandse kentekens in de regel 
niet mogelijk. (Het innen van de verschuldigde bedragen zou nog een volge
Deze situatie was ook bij Rekeningrijden II aan de orde. 

RDW ke
de Belastingdienst of een ander publiekrechtelijk orgaan is dit eenvoudig te regelen. Voor 
private partijen is toegang tot deze registers een minder gebruikelijke bevoegdheid en moeten 
de juridische implicaties nader bezien worden. 
Alternatief via aanmelding. Wanneer gekozen wordt voor een ‘opt-in’ constructie, is toe
tot het kentekenregister niet nodig. De gebruiker moet dan zelf zijn kenteken- en 
adresgegevens verstrekken aan de organisatie, eventueel met het verschaffen van zekerheden 
over de betaling. De laagdrempeligheid gaat daardoor wel enigszins verloren, maar het 
voordeel dat geen voertuigvoorzieningen nodig zijn geldt nog steeds.. 

Betaalsystemen 
 uiteindelijke betaling zijn een aantal verschillende mogelijkheden, die ook naast elkaar kun
en. Er wordt hier niet ingegaan

 beprijzing wezenlijke verschillen.  

E
voertuigapparaat of een daarin aanwezige chipcard) of in een backoffice (central account). Daarnaast
wordt onderscheid gemaakt naar het moment waarop de gebruiker het geld (chartaal of giraal) feitelijk 
‘kwijt’ is: vooraf (pre-payment) of 

van post-paid en on-board komt in de praktij

9.2.4.1 Prepaid On Board Account 
Bij een prepaid on-board account vindt bij de passage van een heffingspunt (of traject) een draadlo
elektronische afboekingstransactie plaats. De OBU of een daarin aanwezige chipcard bevat een 
electronic purse met een saldo. Het saldo wordt bij de passage met het geldende tarief verl
onvoldoende saldo is er geen geslaagde transactie (en vindt b.v. kentekenregistratie plaats). In een 
zogenaamde betaalterminal (o
tr
 

en esloten pre-paid betaalsysteem beheert b.v. de operator zelf het betaalsysteem, int zelf de 
n waarmee het tegoed door de gebruikers wordt opgewaardeerd. Het tegoed kan dan alle
nsten van die operator gebrui

voor de ui

ld. Een voorbeeld van een open pre-paid betaalsysteem is de Chipknip, die uitgegev
r In erpay (waarin alle grote banken vertegenwoordigd zijn). Voor het project Rekeningrijden is 

 met een Chipknip in de OBU technisch uitgew

P
• Privacy: in principe is identificatie van de houder niet nodig, betaling kan anoniem 

plaatsvinden. Bij een open betaalsysteem met herlaadbare accounts is uit 
beveiligingsoverwegingen vaak toch een relatie met een houder vastgelegd, b.v. via het 
bankrekeningnummer. Dit biedt nog steeds betere 

• De prikkel is meer direct ‘voelbaar’ dan bij een rekening achteraf. Dit kan een argument zijn bij 
regulerende heffingen. De sterkte van de prikkel hangt er dan nog af of het lage
afgewaardeerde bedr
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• De transactieverwerking is relatief goedkoop: er zijn geen facturen en dure bancaire 

zijn: 
• E he transactie. Dit geldt in sterke mate 

v men waarin hoge eisen worden gesteld aan de beveiliging. Deze 
c ngs- en onderhoudskosten voor het systeem. Bij 
R van Chipknip/Chipper dubbele portalen en veel 
m s de tolsysteemleveranciers nodig, zie ook [56] en [58].  

• Het realise oor het opladen en de clearing (verevening) zorgt voor 
tra complexiteit en kosten. Hiervan is overigens geen sprake bij een open betaalsysteem 

• D
d een 
w
b

• E
overzicht via internet, zie ook 9.2.4.3 

 
Pre-paid
central a
Singapor

Postpaid Central Account 
assage van een heffingspunt (of traject) een 

wegkantsysteem plaats. De transactie identificeert 
it kan de kentekenhouder zijn, maar dat is niet 

 

 
Nadelen: 

• Kredietrisico 
• Privacy: directe registratie van tot een persoon herleidbare verplaatsingsgegevens.  
• T.o.v. pre-paid accounts een complexer uitgifteproces omdat houdergegevens moeten worden 

vastgelegd, betalingszekerheden gesteld etc. 
• Meer nadruk op blacklist management, met het oog op gestolen tags 

 
Post-paid Central Accounts worden wereldwijd veel toegepast in tolsystemen. Het registreren van 
persoonsgegevens leidt er wel toe dat een systeem met een postpaid Central Account als enige 
afrekenwijze hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar is vanuit privacy-overwegingen, zie 5.3.1. In combinatie 
met pre-paid central accounts lijkt het wel reëel.  
 
In plaats van elektronische identificatie is ook identificatie op basis van het optische kenteken denkbaar 
als reguliere systematiek voor een post-paid central account. Hierbij zijn wel een aantal 
aandachtspunten, zie 9.2.3.  

betaalmiddelen als overschrijving/acceptgiro etc. nodig. 
• De issuer van het betaalsysteem beschikt over een aardige voorfinanciering in de vorm van de 

zogenaamde ‘float’: geld waarover beschikt kan worden terwijl de service (of uitbetaling aan 
de dienstverlener) voor het prepaid tegoed nog niet heeft plaatsgevonden.  

• Pre-paid biedt in het algemeen een grotere betalingszekerheid dan post-paid.  
 
De nadelen 

 en hogere technische complexiteit van de elektronisc
oor open pre-paid betaalsyste
omplexiteit kan zorgen voor hogere investeri
ekeningrijden waren voor het inpassen 
aatwerk van zowel Interpay al

ren van een infrastructuur v 
ex
waarbij  de bestaande voorzieningen van de financiële dienstverlener worden gebruikt. 

e gebruiker moet steeds zorgen voor voldoende saldo. Er moet dus ook gezorgd worden dat 
e gebruiker in de gaten heeft dat het weer tijd is om op te waarderen, bijvoorbeeld door 
aarschuwing (licht + geluid) van de OBU bij een passage waarbij het tegoed onder een 
epaalde drempel is gekomen 
r kan geen transactieoverzicht worden toegestuurd. Denkbaar is wel een elektronisch 

 on-board accounts komen vanwege de genoemde nadelen veel minder voor dan post-paid 
ccounts. Voorbeelden van pre-paid on-board accounts voor tolheffing zijn te vinden in 
e, Slovenië en Maleisië.   

9.2.4.2 
Bij een post-paid central account vindt bij de p
(elektronische) identificatietransactie tussen tag en 
een account, die gekoppeld is aan een houder. D
noodzakelijk. Periodiek ontvangt de houder een rekening (op papier dan wel elektronisch), eventueel 
met een gespecificeerd overzicht van passages. Voor de betaling zijn in principe alle girale 
betaalmiddelen mogelijk. Het is denkbaar dat bij de uitgifte van de tag een automatische incasso / 
machtiging wordt gevraagd.  
 
Voordelen:  

• Belangrijk voordeel van deze systematiek is dat standaard DSRC-tags gebruikt kunnen worden
en in het algemeen minder maatwerk en daardoor minder risico en lagere kosten voor de 
realisatie van het tolsysteem 
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9.2.4.3 Prepaid Central Account 
In dit geval vindt bij de passage ook een elektronische transactie plaats die een account in de backoffice 
identificeert. Bij dit account is echter geen houder geregistreerd. Het account bevat een saldo, waarvan 
de verschuldigde tarieven worden afgeboekt. De houder moet zelf zorgen voor voldoende saldo, b.v. 

count ID, of via pre-paid tegoed dat 
het account (vergelijk pre-paid GSM).  

• Goedkope transactieverwerking, zie 9.2.4.1 

jnlijke) 
ounthouder. Een kasstorting is wel anoniem maar nogal kostbaar. Een alternatief zijn de 

oor de 

 

statiegeld op de tag wordt gerekend zou omwille 
van gebruikersvriendelijkheid een klein doorlopend krediet kunnen worden gefaciliteerd.  

9.2.5 Overige technieken 

9.2.5.1 Voertuigdetectiesystemen 
Bij β−systemen is het noodzakelijk om het passeren van een voertuig op de weg te detecteren en te 
localiseren. De localisatie is nodig om vast te kunnen stellen voor welke voertuigen een correcte 
elektronische transactie heeft plaatsgevonden. Voor de overige voertuigen moet op het juiste moment 
de juiste camera gegriggered kunnen worden voor registratie van het kenteken. Detectiesystemen zijn 
ook nodig voor vaste handhavingsopstellingen in een α−systeem.  
Meest eenvoudige voertuigdetectiesysteem zijn inductielussen in het wegdek. Vanwege de matige 
betrouwbaarheid en onderhoudsgevoeligheid worden ze echter weinig toegepast voor free-flow EFC. 
Meestal wordt voor EFC gebruik gemaakt van laserscanners die aan een portaal worden gemonteerd.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9-6  Voertuigdetectie met laserscanner 

via een bancaire overschrijving onder vermelding van het ac
telefonisch of via internet kan worden geactiveerd op 
 
Voordelen: 

• Lage complexiteit van het tolsysteem, als bij 9.2.4.2 
• Anoniem gebruik is mogelijk  

• Voorfinanciering, zie 9.2.4.1 
• Geen kredietrisico, zie 9.2.4.1 
 

Nadelen: 
• De gebruiker die anoniem wenst te blijven kan geen transactieoverzicht toegestuurd worden. 

Dit is te compenseren met een overzicht dat via internet kan worden ingezien.  
• Voor echte anonimiteit van gebruik moeten ook anonieme vormen van opladen worden 

geboden, een bancaire overschrijving ‘verraadt’ immers de identiteit van de (waarschi
acc
‘kraskaarten’ zoals bij prepaid GSM. Hieraan zitten echter weer hoge distributiekosten v
retail.  

• De gebruiker moet steeds zorgen voor voldoende saldo. Er moet dus ook gezorgd worden dat
de gebruiker in de gaten heeft dat het weer tijd is om op te waarderen, anders valt er 
onverwacht een sanctie in de bus. Wanneer 
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Deze bieden een ho rouwbaarheid (kans op 
alternatief is detect t overhead video. Me
contouren en lokat  bewegende objec

ge bet gemiste detectie < 0,1%) en nauwkeurigheid. Een 
ie me t behulp van real-time beeldbewerking worden daarbij de 
ie van de ten t.o.v. de achtergrond bepaald (de ‘douchekoppen’ in 

ig te 

meen is 
n AVC onvoldoende om het als enige basis te gebruiken voor de tariefbepaling. Wel is 

et geschikt om een voorselectie te maken bij steekproefsgewijze controle op DVC, of om voertuigen 

andhaving voor de vrachtwagenheffingen in Duitsland en Oostenrijk.  
o nregistratie 

backoffice 

l 

Figuur 9-2).  

9.2.5.2 Voertuigclassificatie systemen 
Wanneer verschillende tarieven worden gehanteerd voor verschillende voertuigklasses is het nod
bepalen welke klasse van toepassing is. In het algemeen wordt hierbij gebruik gemaakt van Declared 
Vehicle Characteristics (DVC), informatie die in het voertuigapparaat is opgeslagen en bij de 
elektronische transactie wordt overgestuurd.  
 
Met dezelfde technieken als voor voertuigdetectie kunnen de dimensies van een voertuig worden 
vastgesteld. Dit kan gebruikt worden voor Automatic Vehicle Classification (AVC). In het alge
de kwaliteit va
h
die qua dimensies niet tot de doelgroep behoren grof uit te filteren. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij 
een wegkantsysteem voor h
Zonder ‘vo rclassificatie’ zou ook van alle passerende personenvoertuigen een kenteke
wordt gemaakt. Dit zou anders een grote stroom irrelevant beeldmateriaal voor de 
opleveren.  
 
Opgemerkt moet worden dat een indeling van voertuigklassen vaak niet gebaseerd is op 
voertuigafmetingen, maar op - combinaties van - andere parameters (max. laadvermogen, aanta
assen, aantal wielen aan de achteras, milieuklasse). In dergelijke gevallen is AVC niet bruikbaar voor 
een volledig onderscheid tussen de voertuigklassen.  
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Bijlage 10 Organisatie 
10.1  Bepalende  factoren 

Voor de uitvoering van een beprijzingsvariant is een organisatie nodig. Deze organisatie zal zich prim
richten op de registratie van passages of het opmeten van afgelegde afstanden, het in rekening 

air 

 
n 

che, 
n 
 

en aantal aspecten die van belang zijn voor de invulling van de organisatie worden in de volgende 

10. 1 lijkheid en bewijslast 
Afge g rantwoordelijkheid van deelname wordt belegd. De 
over id steld, maar ook de individuele weggebruiker kan 
vera van aangifte en betalen van de heffing. Een voorbeeld 
ierv  i sheffing zoals in Londen is geïmplementeerd. De 
erantwoordelijkheid van het doen van aangifte en het verzorgen van de betaling ligt hier volledig bij 

annemelijk te maken dat het gefotografeerde voertuig niet op de plaats en tijd 

aarvan de heffing 
kan worden uitgevoerd, zie ook 9.2.3. Omgekeerde bewijslast kan zowel in een privaatrechtelijke als 
bestuursrechtelijke context worden verankerd.  
 
Bij uitvoering onder een belastingregime geldt omgekeerde bewijslast (de gebruiker toont aan dat geen 
gebruik is gemaakt) en daardoor lagere kosten voor invordering, maar gelden wel hoge eisen aan 
"rechtmatigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid". Dit werkt door in de eisen die gesteld worden 
aan betaalmethoden en gebruikte apparatuur (bijvoorbeeld door hogere nauwkeurigheideisen).  

10.1.2 Juridische inbedding  
Verschillende opties zijn denkbaar voor de juridische inbedding van een vorm van beprijzen. Deze 
worden voornamelijk bepaald door de rolverdeling tussen overheid en private partijen.  
 
Naast een volledig ‘verticale’ (bestuursrechtelijke) vormgeving en een volledig ‘horizontale’ 
(privaatrechtelijke) vormgeving van beprijzing zijn ook allerlei tussenvarianten denkbaar. In sommige 
varianten moet nog onderscheid worden gemaakt tussen de aard van de relatie tussen de automobilist 
en de wegbeheerder en de aard van de relatie tussen de overheid en de al dan niet ‘beprijzende’ 
onderneming.  
 
Binnen het publiekrecht kan de overheid ondernemingen inschakelen voor de beprijzing door alleen 
producten of diensten bij ze in te kopen, zonder dat hiervoor een directe relatie tussen onderneming en 

brengen van kosten, het organiseren van betalingen en het uitvoeren van handhaving. Hiervoor zullen
op verschillende niveaus afwegingen en keuzes moeten worden gemaakt. De uiteindelijke invulling va
deze organisatieaspecten van beprijzen zal het resultaat zijn van politieke, technische, economis
sociale en juridische keuzes. Door grip te krijgen op de aard van deze invloeden kan stil gestaan worde
bij de consequenties en gevolgen hiervan voor de omgeving. Dit kan invloed hebben op de omvang en
complexiteit van organiseren waardoor zwaartepunten bij de uitvoering van processen gaan 
verschuiven.  
 
E
paragrafen kort toegelicht. 

1.  Allocatie van verantwoorde
wo re ve
he  kan hiervoor verantwoordelijk worden ge

en dient te worden waar de primai

ntwoordelijk worden gesteld voor het doen 
h
v

an s een inboeksysteem voor een verblijf

de gebruiker. De aard van het technische systeem verschuift hierdoor van registrerend naar verwerkend 
en dit kan kostenvoordelen hebben (onder meer op het gebied van infrastructuur en handhaving). 
 
Wanneer van niet betalende voertuigen de voertuigpassages geregistreerd worden met 
handhavingapparatuur en verwerkt voor sancties van de overtreding en navorderen, dan is het aan de 
voertuighouder om a
van de registratie is geweest of dat het een ander voertuig betreft. Wanneer de bewijslast bij de 
uitvoerende instantie wordt neergelegd ligt een inboeksysteem minder voor de hand aangezien de 
kentekenhouder verantwoordelijk is voor een correcte aangifte. De wegkant portalen zullen in verband 
hiermee voor controle van aangiftes worden gebruikt, en niet voor primaire registratie van 
voertuigpassages. Is de uitvoerende organisatie verantwoordelijk, dan zal de technische infrastructuur 
zo nauwkeurig mogelijk alle voertuigpassages en ritgegevens registreren op basis w
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automobilist nodig is, zie Figuur 10-1 a). Een andere mogelijkheid binnen het publiekrecht is de 
ndernemingen (op onderdelen) overheidsgezag te geven jegens de automobilist, zie Figuur 10-1 b).  

 
Een derde mogelijkheid is een volledig privaatrechtelijke vormgeving, zoals weergegeven in Figuur 
10-2. Dit model wordt gehanteerd o.a. gehanteerd bij de Westerscheldetunnel en veel tolconcessies in 
het buitenland. Bij deze tolconcessies garanderen de slagbomen op het tolplein een zeer grote mate 
van nakoming door de automobilist van zijn deel van de overeenkomst (de betaling van de tolgelden). 
Bij de nu voorliggende vormen van beprijzen is een ‘free flow’ verkeersafwikkeling het uitgangspunt. 
Dit betekent dat er in elk geval geen slagbomen worden gebruikt om de betaling af te dwingen. Een 
‘freeflow’ systeem maakt een effectief systeem van handhaving nodig. Handhaving binnen de 
contractuele (=privaatrechtelijke) sfeer is echter beperkt tot de middelen incasso/deurwaarder/civiele 
rechter. Gezien de hoge kosten daarvan, ook in verhouding tot de hoogte van het beprijzingstarief, is 
deze vorm van ‘handhaving’ economisch ongunstig en niet effectief. Dit leidt tot de conclusie dat een 
volledig privaatrechtelijke vormgeving vooralsnog niet haalbaar lijkt voor ABvM, maar deze afweging 
ligt uiteraard bij de politiek.  
 
In een ‘freeflow’ systeem lijken overheidsbevoegdheden dus een noodzaak voor de handhaving. Hierbij 
kan gedacht worden aan bevoegdheden voor: 

• identiteit van kentekenhouders opvragen 
• dwanginvordering bij niet betalen 
• opleggen fiscale of bestuurlijke boetes 
• staande houden/geweldsbevoegdheid 
• controle op manipulatie van OBU’s. 

 

n zoals als uitgifte/inbouw/certificatie van OBU’s, registreren van 
gevens, innen van betalingen etc. is Model II wel denkbaar. Taken die het vastleggen van 

ersoonsgegevens impliceren vergen waarschijnlijk wel een mandaat namens de overheid (dus 
bestuursrechtelijk).  
 
Model I is reeds mogelijk krachtens de Wbm, [57]. In artikel 5 van de Wbm is de fiscale wetgeving 

500,= als boete 
rstaat (tol) dan wel de Belastingdienst (b.v. in geval 

van een km-heffing als belasting). Verder is het mogelijk automobilisten staande te houden op grond 
l 4 lastingdienst ofwel politie. 

o

 
Deze dwangbevoegdheden worden in ons rechtsstelsel in beginsel niet toegekend aan ondernemingen.
Als dat ook voor ABvM geldt, zou dat ertoe leiden dat ook Model II afvalt, althans voor wat betreft de 
handhaving. Voor overige take
passagege
p

(deels) van toepassing verklaard. Krachtens deze wet is het al mogelijk om maximaal €4
op te leggen door de Minister van Verkeer en Wate

van artike 2 Wbm door ofwel ambtenaren van de Be
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[SE1]Figuur 10-1: a) (links) Model I: de overheid beprijst zelf, maar maakt daarbij gebruik van de 
diensten van een onderneming. b) Model II: de beprijzende wegbeheerder is een onderneming, maar 
heeft overheidsbevoegdheid. 

 

Automobilist
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of concessie

Fig
ove

De ngt nauw 
samen met de gekozen juridische inbedding, zoals aangegeven in 10.1.2.  

Bij T
uitv
aan vanging van bijvoorbeeld de MRB door een Kilometerheffing of een louter 

 het 
inko

Overeenkomst

 

uur 10-2 Model III: de beprijzende wegbeheerder is een onderneming zonder 
rheidsbevoegdheid (Westerscheldetunnel) 

10.1.3 Publieke / private uitvoering 
vraag welke taken door publieke c.q. door private partijen kunnen worden uitgevoerd ha

 
olprojecten gaat financiering van infrastructuur vaak hand in hand met een volledig private 
oering van de beprijzing inclusief inkomstenrisico en (binnen marges) bevoegdheden de tarieven 
 te passen. Voor een ver

regulerende heffing ligt een meer prominente rol voor de overheid meer voor de hand inclusief
mstenrisico en het bepalen van tarieven.   



Het
Lon n grotendeels door private 

en ligt in al deze gevallen bij de overheid.  
eels in handen van NV’s waarvan lokale 
teem met tags (Autopass) is een 

verantwoordelijkheid van de nationale overheid (Statens Vegvesen). 

and meestal 

bevoegdheden en risico’s.  

seconomisch handhaven 

allen dan 
ngsten daarvan. Bedrijfseconomisch handhaven behoeft geen rechtsongelijkheid  

 te houden. De basis is wel dat een wat grotere ‘lekstroom’ geaccepteerd wordt, zie ook 4.3. 

 
jn 

ategorieën geplaatst, aangegeven met nummers.  

 Zwitserse LSVA systeem wordt geheel door de overheid uitgevoerd, de Duitse LKW-Maut, de 
don Congestion Charge en de geplande Engelse LRUC daarentege

partijen. Inkomstenrisico en bevoegdheid tarieven vast te stell
In Noorwegen is de operations van lokale tolsystemen grotend
overheden de aandelen bezitten. Het nationale tolbetalingssys

 
Het gebruik van dwangmiddelen in het kader van de handhaving is ook in het buitenl
voorbehouden aan publieke instanties (b.v. politie, douane), in lijn met het gestelde in 10.1.2.  
 
In Bijlage 8 wordt nader ingegaan op de mogelijkheden om taken in de markt te beleggen, en de 
bijbehorende verantwoordelijkheden, 

10.1.4 Bedrijf
De uitvoerende organisatie staat voor allerlei mogelijke keuzes in de bedrijfsvoering. Deze zullen 
gericht zijn om de inrichting van efficiënte en effectieve processen met als doel de klanten 
(weggebruikers) van dienst te zijn. Een zeer belangrijk voorbeeld hiervan is het principe van 
bedrijfseconomisch handhaven. Dit betekent dat de uitvoerende organisatie de inspanning om 
bedragen te heffen of in te vorderen kan laten afhangen van bedrijfseconomische overwegingen: in 
bepaalde gevallen zullen de kosten om bedragen daadwerkelijk te kunnen innen hoger uitv
de mogelijke opbre
in

10.2  Beschrijving generieke uitvoeringsorganisatie 

De uitvoeringsorganisatie draagt primair zorg voor de uitvoering van de generieke beprijzingsfuncties 
die zijn beschreven. In deze paragraaf wordt verder ingezoomd op deze functies en een eerste 
inhoudelijke beschrijving hiervan gegeven. In onderstaande figuur zijn de basisfuncties van beprijzen
aangevuld en in een context van de uitvoerende beprijzingsorganisatie geplaatst. Voor het gemak zi
e processen in vier cd
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Figuur 10-3 Functies generieke uitvoeringsorganisatie 

Toelichting op de figuur 
1. Het hart van de uitvoerende organisatie wordt gevormd door de functies die bij cijfer 1 zijn 

aangegeven. Deze lopen gelijk op met de generieke functies uit hoofdstuk 2. De (in geel) 
aangegeven basisfuncties “Bepalen verbruik”, “bepalen”, “in rekening brengen” en ook 
“handhaven” vormen het primaire proces en wisselen gegevens uit met de wegkantsystemen, 
financiële instellingen en kenteken- en voertuig gegevensbronnen. De andere (in groen) 
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aangegeven processen representeren de ondersteunende functies van dit primaire proces zoals 
ren”, “klantrelatiebeheer” (met accountmanagement, vragen en overige 

opmerkingen (FAQ)), ”Onderhoud” etc. 
 

. Met cijfer drie wordt de verzameling van communicatie- en betaalmogelijkheden verstaan die voor 

 

n handhavingkaders die van kracht zijn. Alhoewel het op dit punt niet noodzakelijk is 
cties en informatie- en 

even. 
In bijlage 4 worden de functies verder inhoudelijk toegelicht. 

eleidsmatige beprijzingsvarianten, bijvoorbeeld ten aanzien van het bepalen van de 

armee 

g 
l noodzakelijke aanpassingen. Hier worden regels gesteld aan de toegestane 

heffingsinstanties (Rijk, Waterschap, Provincie of Gemeente38) en combinatie met de besteding van 
eventuele inkomsten (Infr tot het organisatieplaatje 
ligt bij tolheffingsvarianten (en free-flow) een accent op de handhaving en in mindere mate 
klantrelatiebeheer. 
 
T meterheffingsv
 
W ekozen w nde belasting jtuigenbelasting (MRB) of BPM 
t eren en in een b  vlo ngegaan worden met de 
B nst als onderde n p n, 
i l  het oo g kan dit
a n  en co troleproces heeft ingeric
heeft b
 
E ee ng de t
c t als hoofddo  bere ul
verkeersstromen. Hierbij za op wegvakken de basis vormen voor bedrag40. 

aast deze technische verdieping van de functies “registreren”, “betalen” en “factureren” zal er een 
de 

ecten en het van 
epassing zijnde tarief moeten worden belegd. In geval van een private uitvoering van beprijzen is dit 

en voor de hand liggend aspect om juist publiek te beleggen. In figuur 3.9 kan dit accentverschil van 
toezicht teruggevonden worden bij cijfer vier. 

                                                    

“registreren en installe

2. Bij cijfer twee wordt de uitwisseling van gegevens met de omgeving verstaan. Hieronder valt de
wegkantsystemen, de financiële instellingen en kentekengegevens ten behoeve van de 
handhaving.  

3
de gebruikersgroepen beschikbaar zijn gesteld. Enerzijds worden deze gebruikt voor het 
verschaffen en inwinnen van informatie, anderzijds als instrumenten om de mobiliteitstarieven te
kunnen laten betalen.  

4. Bij cijfer vier worden de toezichthouders verstaan die invloed uitoefenen op de financiële, 
wetgevende e
hier verder op in te gaan, is in de figuur de interactie tussen de fun
communicatiekanalen en betaalmethoden duidelijk aangeg

10.3  Verdiepingsslag beprijzingsvarianten 

Vervolgens kunnen de functies binnen de generieke organisatie worden toegespitst op de 
b
tariefcomponenten en tariefhoogtes. Hierbij vindt een verscherping plaats van de praktische invulling 
van de functies. Op de politieke agenda staan een aantal verschillende beprijzingsvarianten wa
verschillende doelstellingen worden nagestreefd. Onderstaand een korte opsomming van aspecten en 
elementen die hier een rol in spelen.  
 
Tolheffingsvarianten 
 
In het geval van tolheffingen zal nadrukkelijk gekeken worden naar het vigerende WBM regelgevin
inclusief eventuee

astructuur fonds of Mobiliteitsfonds39). Terugleidend 
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N
tactische organisatie moeten worden ingericht die enerzijds eisen formuleert en controleert van 
aanvullende meetinfrastructuur (zoals eisen aan beschikbaarheid en nauwkeurigheid van data). 
Anderzijds zal de verantwoordelijkheid voor de allocatie van wegvakken en/of traj
to
e

 
38 Artikel 21, Wet Bereikbaarheid en Mobiliteit, [57]. 
39 Artikel 10, Wet Bereikbaarheid en Mobiliteit,  [57]. 
40 Deze kan zowel historisch als real-time dynamisch worden berekend en zal worden gebruikt om 
wegen/wegvakken te selecteren waarop het mobiliteitstarief al dan niet van kracht is. 
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Een specifiek aspect bij de invoering van kilometerheffing is de omgang met inci ntele en 
buitenlandse gebruikers. Wanneer de verplichting wordt opgelegd een OBU te gebruiken, zal er voor 
deze groep voorzieningen moeten worden getroffen (inboeken van rit en route  een forfaitair bedrag 
per periode). Tevens is het gebied waar de heffing geldig is en de hoogte van he tarief in de back 
office of in het voertuigapparaat vastgelegd. De geldigheid van deze parameters dienen strikt 
gemonitord te worden41.  
 
Verblijfheffingsvarianten 
 
Een derde mogelijkheid zijn de zogenaamde verblijfsheffingen die als voorbeeld i  Londen terug te 
vinden is. Voor wat betreft de organisatie aspecten gelden globaal dezelfde fact ij tolheffing, 
hoewel de omvang veelal groter zal zijn en er een grotere nadruk op handhaving zal bestaan. 
 
Het voorgaande maakt duidelijk dat er nogal wat factoren van belang zijn. Beslissingen op dit vlak 
zullen direct consequenties hebben op de omvang en complexiteit van het organ ld, de 
complexiteit en omvang van afspraken tussen publieke en private betrokkenen e  de te maken 
afspraken en formele contracten (bijvoorbeeld service level agreements voor overeengekomen 
dienstverlening). 

innen de systeemfamilies zijn generie

de

of
t 

n
oren als b

isatiespeelve
n

10.4  Het organiseren van systeemfamilies 

De tweede wijze om accenten en imp
gedefinieerde systeemfamilies. Deze s
beprijzingsvarianten kunnen worden i
geven de opstap naar technische invu
 
B
hiervan worden vervuld. Op basis van
heffingsvarianten zullen nuances en a
worden drie combinaties verder toege
dataverzameling, dataverwerking en h
vormen van beprijzen veelal voorkom
incidentele weggebruikers. Voor het o
aantal accentverschillen binnen de uitv
systeemfamilies. 

Tabel 10-1 

Functie GPS systeem
(On-board s

Gegevens- 
verzameling 
Bepalen verbruik, 
registratie 

Infrastructuu
OBU uitgifte
Onderhoud 
Communica

Gegevens- 
verwerking 
Bepalen kosten, betalen, 
klantrelatiebeheer 

Bijhouden O
centraal syst
Updatefacili
onboard info
(kaarten, tar

Handhaving Aparte 
Handhaving, onderhoud 
en toezicht 

handhaving
tuur aan bijv

                                                     
41 Bijvoorbeeld wanneer kilometers ge
de berekening van het verschuldigde t
een verdeling wordt aangebracht tuss
kaders zullen aanvullende eisen stellen
het technische systeem. 
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ystemen weerspiegelen de drie typen waarmee vrijwel alle 
ngevuld. De families on-board, off-board en aangiftesystemen 
llingen. Elke familie kan anders worden georganiseerd. 

 de verschillen in de systeemfamilies en afgeleid hiervan 
ccentverschuivingen worden aangemerkt. In onderstaande tab
licht aan de hand van de functionele categorieën 
andhaving. In de praktijk zullen combinaties tussen

en, bijvoorbeeld door apart rekening te houden met frequente 
verzicht worden deze nu apart bekeken. De tabel geeft een 
oeringsorganisatie weer als gevolg van de verschillen tussen 

Invulling functies per systeemfamilie 
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Bijhouden tag lijsten in 
wegkantsysteem 
 

Nadruk op 
beschikbaarheid van 
multimedia-kanalen voor 
inboeken en 
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oorbeeld 

Gecombineerde 
handhavingsopstelling 
mogelijk met tolheffing. 
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handhavinginfrastruc-
tuur aan bijvoorbeeld 

reden buiten Nederlands grondgebied niet mee mogen tellen in 
arief. Het kan ook zijn dat er binnen Nederlands grondgebied 
en wegen waar wel en waar niet betaald hoeft te worden. Deze 
 aan het gebruik van het voertuigapparaat en de inrichting van 

93



wegkant nodig wegkant nodig 
 
Aan de hand van bovenstaande beschreven verschillen zal de generieke uitvoeringsorganisatie 
a  naar de specifieke behoeften die samenvallen met de gekozen dienstverlening. In 
b a rgegeven. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

In het OBU GPS systeem (familie α) ligt de nadruk op de on-board voertuigapparatuur. Het is evident 
dat hiervoor inname en uitgifte processen ingericht moeten worden en dat hier een distributie- of 
verkooporganisatie voor nodig is. Tweede accentverschil is de wijze van registratie. Vanuit het 
voertuigapparaat zal met behulp van GNSS lokalisatie van het voertuig plaatsvinden op basis waarvan 
het verbruik wordt vastgelegd. De gegevens zullen na verstrijken van een bepaalde periode of bij een 
bepaalde trigger in geaggregeerde vorm naar het centrale systeem moeten worden getransporteerd. 
Het centrale systeem kenmerkt zich door een mate van abstractie, hierdoor is het effect voor de 
handhaving dat deze complexer van aard is. 
 
Voor het DSRC systeem (familie β) ligt de nadruk van de dienstverlening aan de wegkantapparatuur. 
De primaire registratie vindt aan deze kant van het systeem plaats en zal een continue stroom van 
passagegegevens naar het centrale systeem teweeg brengen. De voertuigen zijn voorzien van DSRC 
tags. Ten opzichte van de systeemfamilie A is dit eenvoudiger wat betreft de uitgifte- en 
innameprocessen. Bij uitgifte kan een administratieve koppeling worden aangebracht tussen de tag 
gegevens en de kentekenhouder. De tag kan door de kentekenhouder zelf worden aangebracht. Bij 
deze systeemfamilie is het systeem voor de gebruiker zichtbaar hierdoor zal de handhaving minder 
complex (met zelfs gecombineerde registratie- en handhavinginfrastructuur) kunnen zijn. 
 
Het inboeksysteem (familie γ) heeft een ander kaliber en vraagt om een multi-kanaals aanpak voor 
communicatie en betaalmethoden tussen de gebruiker en het centrale systeem. De nadruk ligt op het 
aangifte- en inboeksysteem waar de gebruiker zelf verantwoordelijk voor is. Dit betekent dat er aan de 
wegkant geen primaire registratie van de passages plaatsvindt, maar dat uitsluitend controle apparatuur 
ingezet zal worden om de aangiftes te controleren. Er zijn meerdere communicatiekanalen mogelijk van 
waaruit bij de implementatie van deze beprijzingsvariant een keuze gemaakt zal moeten worden. In 
eerste instantie zullen deze kanalen gebruikt worden voor een eenmalige registratie van frequente 
deelnemers (keuze optie). Vervolgens zullen hier aangiftes mee gedaan worden per rit waarbij de 
datum en voertuiggegevens bekend zullen worden gemaakt. Daarnaast kan op basis hiervan vooraf of 
achteraf betaald worden, hetgeen de derde functie van de communicatiekanalen behelst. Tot slot 
kunnen de kanalen gebruikt worden voor correctie van boekingen, danwel vragen en klachten aan de 
klantenservice wat betreft de dienstverlening. In bijlage 4 is een verdere toelichting opgenomen over de 
accentverschillen tussen de systeemfamilies. 

angepast worden
ijg ande figuur wordt de omgeving van de generieke organisatie wee
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Figuur 10-4 Context diagram beprijzen 
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Ta aartepunten per systeemfamilie bel 10-2 Overzicht zw

On-board system 
- OBU verkoop en eventuele ontwikkeling nodig bij exotische faciliteiten. 

BU inbouw en onderhoud is significant. 
- Communicatievoorziening van voertuig naar centrale back office. 
- O

- Update faciliteiten geografische informatie en tariefgegevens naar voertuig indien er intelligentie in het 
voertuigapparaat wordt gestopt. 

- Waarborgen van privacy (voorkomen tracking en tracing). 
- Handhaving inrichten door combinatie wegkant en centraal toezicht. 
Off-board system 
- Tag verkoop en distributie via retail kanalen en eigen organisatie. 
- Onderhoud wegkantsysteem bij landelijke realisatie. 

istratie vereist handmatige correctie. - Handhaving door kentekenreg
Inboeksysteem 
- Communicatie en betaalinstrumenten (multi kanaal) beschikbaar stellen en houden zodat deelname 

eenvoudig is en wordt geaccepteerd. 
- Onderhoud handhavingapparatuur en kentekenregistratie nodig significant bij stedelijke gebieden en b

voorkomen van sluiproutes. 
- Inrichten klantenservice voor afhandeling vragen en inboekingen. 

ij het 

I 
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Bijlage 11 Handhaving 
11.1  Inleiding 

Scope 
 
In deze bijlage wordt ingegaan op een aantal vraagstukken rond handhaving. Getracht is een globaal 

n systeem van beprijzen zonder de 
andhavingsmiddelen en –organisatie in detail uit te werken. De nadruk ligt op het in kaart brengen 
an de factoren zijn die de effectiviteit bepalen en de mogelijke knelpunten - zowel in algemene zin als 

specifiek voor bepaalde beprijzingsvarianten en/of systeemfamilies.  
 
Waarom is handhaving nodig?  
 
Het behoeft geen betoog dat er bij een systeem van beprijzen deelnemers zullen zijn die geneigd zijn 
het individuele belang (niet betalen) te laten prevaleren boven het gemeenschappelijke belang.  
Wanneer bijna niemand zich houdt aan de maatregel, zullen de beoogde effecten en inkomsten 
uiteraard uitblijven en is het systeem een verkwisting van gemeenschapsgeld. Maar ook wanneer het 
bekend wordt dat bijvoorbeeld 20% zich weet te onttrekken aan de maatregel zal het maatschappelijk 
draagvlak snel afbrokkelen, zelfs al worden de beoogde effecten (verkeer, milieu, economie) goeddeels 
gerealiseerd.  Het is dus van vitaal belang ervoor te zorgen het overgrote deel van de deelnemers 
‘compliant’ is. Hiervoor is een vorm van handhaving onontkoombaar. 
 
Waaruit bestaat handhaving?  
 
Onder handhaving verstaan we in deze context het geheel aan maatregelen dat wordt ingezet om 
ontduiking / niet betalen te detecteren en te sanctioneren. Beveiliging is een ander middel voor 
hetzelfde doel: daarbij gaat het om het beperken van de mogelijkheden voor fraude, zie ook paragraaf 
11.2.3. Beide zijn nodig om een hoge mate van naleving te bereiken/behouden tegen minimale kosten. 
De basis voor handhaving wordt bepaald door de gekozen juridische inbedding van de beprijzing. Voor 
het uitvoeren van de handhavingsmaatregelen is uiteraard een organisatie nodig. Dit kan een nieuwe 
taak voor een bestaande organisatie zijn, of een nieuw op te richten organisatie. De organisatie dient te 

over bevoegdheden en technische hulpmiddelen, die specifiek kunnen zijn voor ABvM en 
er systeemvariant kunnen verschillen.  

 
]) 
. 

ankelijkheden 

ving in het beprijzingsproces 
nderstaand schema geeft de generieke processen weer die in elk systeem van beprijzen in een of 

andere vorm ct 
dig v teunende 

rocessen. Deze processen zijn niet nodig voor het primaire proces maar wel cruciaal om te zorgen dat 

beeld te schetsen van wat handhaving behelst in ee
h
v

beschikken 
p
 
Hoeveel fraude is aanvaardbaar? 
 
Handhaving is erop gericht fraude/ontduiking tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen. Wat een 
aanvaardbaar niveau van ontduiking is, is niet scherp bepaald. Primair is van belang dat de beoogde 
effecten worden gerealiseerd en maatschappelijk het beeld in stand blijft dat ‘iedereen netjes betaalt’. 
Vanuit zakelijk perspectief kan het criterium aangelegd worden dat de variabele opbrengsten van 
handhaving (alsnog geïnde heffing + boetes) moeten opwegen tegen de kosten (mankracht en 
faciliteiten). Dit is echter secundair. Nalevingspercentages die in buitenlandse free-flow road pricing (zie
[42] en [44]) systemen of bij bestaande, enigszins vergelijkbare heffingen in Nederland (zie [44
worden gehaald liggen volgens de verantwoordelijke autoriteiten meestal tussen de 95 en 99%

11.2  Context en afh

11.2.1 Plaats van handha
O

zijn terug te vinden. De eerste rij bevat de primaire processen: deze zijn allemaal dire
oor het heffen en innen van de beprijzing. De tweede rij bevat de zogenaamde ondersno

p
het systeem voldoet aan de gestelde eisen. De derde rij bevat de instandhoudingsprocessen: dit zijn 
processen die van belang voor het borgen van de kwaliteit op een langere termijn.  
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Handhaving is typisch een ondersteunend proces: een systeem van beprijzing kan in principe 
functioneren zonder handhaving, maar fraude en ontduiking zullen toenemen naarmate de ‘gaten’ in 
et systeem en het feit dat er geen represailles te verwachten zijn, breder bekend worden. Handhaving 

 
 

11.2.2
Handha  van de maatregel af te dwingen. Om daadwerkelijk een hoge mate 

 
et belangrijkste. Het gaat er vooral om dat het grootste deel van de ‘doelgroep’ het gevoel heeft dat 

iken 

 

 

h
is derhalve een proces dat continu aandacht vereist.  
 
De termen Toezicht en Handhaving worden vaak door elkaar gebruikt. In dit document wordt onder 
‘Toezicht’ niet de controle op de naleving van de betaalplicht verstaan, maar het proces dat toeziet op 
van toepassing zijnde ‘perifere’ regelgeving, bijvoorbeeld t.a.v. privacy, mededinging,  
verkeersveiligheidseisen en financiële rapportage.  
 
 
 

1 Bepalen  
v

2 Bepalen  3 Factureren /   

 Relatie tussen handhaving en naleving  
ving dient om de naleving

van naleving te bereiken moet de handhaving effectief zijn. Het preventieve effect van handhaving is
h
fraude ‘not done’ is of tenminste dat de pakkans en sancties zodanig zijn, dat frauderen of ontdu
geen voordeel oplevert. Er blijft altijd wel een kleine hardnekkige groep ontduikers, die nauwelijks 
gevoelig is voor de sancties of de mazen in het systeem zullen blijven zoeken. Belangrijker is echter de
veel grotere groep deelnemers die zich laat beïnvloeden door de geboden mogelijkheden (‘de 
gelegenheid maakt de dief’), de maatschappelijke acceptatie van de maatregel, de pakkans en 
mogelijke repercussies bij een overtreding. Op deze tweede groep is een effectieve en efficiënte 
handhaving primair gericht. 
 
Business case voor fraude/ontduiking 
 

Te ontduiken bedrag – afschrijving benodigde investering – pakkans x sanctie > 0 ? 
 
 
Bovenstaande formule geeft in feite de business case voor fraude weer. Wanneer de haalbare 
‘besparing’ door niet betalen groter is dan de som van de kosten om de fraude te realiseren en de 

erbruik kosten innen 

4 R
en installeren 

egistreren  5  Klantrelatie - 
beheer 6 Handhaven 

7 nderhoud O 8 Vaststellen  
tarieven 

9 Toezicht 

Primair 

Ondersteunend 

Instandhouding 

Figuur 11-1 Handhaving in relatie tot andere systeemfuncties 
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sanctie x de pakkans, is er voor de calculerende fraudeur iets te halen. In een ‘gezonde situatie’ wo
met de combinatie van pakkans en sanctie gezorgd voor een negat

rdt 
ieve business case voor fraude.  
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en worden. Om dergelijke fraude af te schrikken kan het zinvol zijn 

en speciale opsporingsactiviteit in te richten met uitgebreide bevoegdheden en middelen voor 

 
Hoogte van de sanctie 
 
De hoogte van de sanctie speelt een belangrijke rol: een zware sanctie kan een lagere pakkans 
compenseren in de boven gepresenteerde formule voor de business case voor fraude. Vanuit deze 
optiek zijn hoge boetes wenselijk. De hoogte van een sanctie kan echter niet willekeurig hoog worden 
vastgesteld: er moet enig verband zijn met sancties voor overtredingen die qua zwaarte te vergelijken 

De gemiddelde potentiële fraudeur beschikt niet over inzichten in omvang en werkwij
handhaving om de precieze pakkans te bepalen. De organisatie heeft een belang bij een publieke 
perceptie van een hoge pakkans. Deze perceptie moet wel enigszins gevoed worden met wapenfei
maar met een uitgekiende handhavingsstrategie kan de gevoelde pakkans beslist hoger liggen da
werkelijke. Onderdeel van een dergelijke strategie kunnen tijdelijke intensieve controles in een beper
regio zijn, en wisselende campagnes gericht op specifieke - problematische – doelgroepen. Het 
daardoor veroorzaakte ‘schrikeffect’ heeft een positief effect op de naleving dat nog lang doorwerkt na 
e campagne. Een dergelijke strategie wordt gehanteerd bij o.a. de handd

 
De kanttekening moet gemaakt worden dat niet alle fraudeurs gehoorzamen aan de voorwaarden voo
de business case. Zoals in de inleiding al aangestipt is er altijd een relatief kleine groep hardnekkige 
ont kdui ers die moeilijk op het rechte pad te krijgen is. Deze groep bestaat voornamel

• ‘kale kippen’: lieden die weinig te verliezen hebben, b.v. ‘katvangers’ die voor een paar tientjes 
hun identiteit lenen voor een tenaamstelling kenteken  
‘zware jongens’ : lieden waarvoor het zo min mogelijk traceerbaar zijn het belangrijkste mo
is om niet deel te nemen cq met valse kentekens rond te rijden  

• ‘hackers’ : lieden die een sterke, niet puur economische, drive hebben om koste-wat-het-kos
de gaten in het systeem te vinden en uit te buiten. 

t  van de pakkans 

lijke pakkans hangt uiteraarfe
ook een sterke relatie met het gekozen systeemconcept:  

• bij puntheffingen met off-board oplossingen (‘poortjes’) is theoretisch b
ingspunt een kentekehaalbaar door van elk ‘niet-betalend voertuig’ bij een heff

maken. Op basis van de kentekenregistratie kan de verantwoordelijke k
geïdentificeerd worden en een naheffing of sanctie worden opgelegd. Die zal overigens niet in 
alle gevallen geïnd kunnen worden, zie  11.4.1  
Bij on-board systemen is de handhaving doorgaans steek• proefsgewijs ingericht – he
voornaamste voordeel van een on-board systeem is immers dat niet op elke heffings
wegkantapparatuur geplaatst hoeft te worden. Het gebruik van verplaatsbare en/of mobiele 
controleposten kan dan nodig zijn om te voorkomen dat de controlepunten omzeild worden. 
De pakkans zal afhangen van het aantal en de lokaties voor de controleposten en de omvang 
van het wegnetwerk waar de beprijzing geldt. Om een indruk te geven: de pakkans bij een 
kilometerheffing op alle wegen ligt bij een realistische handhavingsinspanning in de orde van
enkele procenten per rit. 

Op de controlemogelijkheden in de verschillende systeemconcepten wordt dieper ingegaan in 11.5.  
 
Wanneer gesproken wordt over ‘pakkans’ heeft dit meestal slec
bijzonder geavanceerde vormen van fraude / ontduiking die met de reguliere controleaanpak kunn
worden gedetecteerd. Vrijwel altijd zijn er wel mazen in het controlesysteem. Dit kan acceptabel z
zolang het gaat om vormen van fraude met een hoge drempel, zodat het aantal gevallen zeer beperkt 
blijft. Tot hoogdrempelige fraude behoren aanvallen die moeilijk (veel onderzoek of kennis nodig, b.v. 
‘cyber-attacks’) of duur (hulpmiddelen) zijn om te realiseren, of alleen in combinatie met een zw
delict zoals diefstal uitgevoerd kunn
e
opsporing en vervolging. Inbedding in de opsporing van andere vormen van voertuigcriminaliteit is 
goed denkbaar. 
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zijn. Dit wordt niet primair ingegeven door juridische beperkingen, maar door overwegingen met 

gement 
ude en ontduiking. Onder het motto 
ak maatregelen te treffen om 

or fraude te beperken, hoge drempels op te werpen of de schade per geval te 
t overkoepelende aandachtsgebied dat gericht is op het beheersen van de risico’s 

wordt vaak aangeduid met termen als ‘security’ of ‘risk management’. Handhaving is slechts één van 

ude en ontduiking zijn preventieve maatregelen te bedenken. 
eze maatregelen kunnen zowel procedureel als technisch van aard zijn. Voorbeelden van technische 

maatreg
• 

 versleutelen van berichten (b.v. een elektronische aangifte of 

t te waarborgen 

 

 
Bij procedurele maatregelen kan b.v. gedacht worden aan: 

Veel ma
 
Vol ig
kosten e re 
naleving
tussen r m 
een risic
omv ng
risic
(w.o. co

11. .4
Zoa in
Burgers
erste in imatie om ook te ontduiken, voor een ander deel 

n behalve ik rijdt 
rt’. Dit pleit voor een duidelijk aanwezig en effectief controleapparaat. 

                                                    

betrekking tot de maatschappelijke acceptatie. Zie verder 11.4.3.  

11.2.3 Handhaving als onderdeel van risk mana
Handhaving is gericht op het detecteren en bestrijden van fra
‘voorkomen is beter dan genezen’ is het in eerste instantie za
mogelijkheden vo
minimaliseren. He

de middelen om risico’s tot een aanvaardbaar niveau te brengen42.  
 
Tegen veel voorzienbare vormen van fra
D

elen zijn: 
een ‘tamper-proof’ of ‘tamper-evident’43 behuizing van voertuigapparatuur 
cryptografische maatregelen: het• 
geregistreerd kenteken) of opgeslagen gegevens om de inhoud niet toegankelijk te maken 
voor onbevoegden, of een digitale handtekening om de integriteit, authenticiteit en niet-
weerlegbaarheid van een berich

• redundantie of fall-back componenten: b.v. een gyroscopische sensor die toch de verreden 
afstand registreert wanneer de GPS buiten werking is  

• slagbomen: deze zijn niet inzetbaar voor alle overwogen varianten van ABvM, maar deze zijn
wel het beste voorbeeld van een preventieve maatregel die het vrijwel onmogelijk maakt om te 
passeren zonder betaling. 

• controle op de kentekengegevens bij inbouw van voertuigapparatuur  
• een credit check bij aanvraag van een post-paid account 
• een certificeringsprocedure voor nieuwe fabrikaten voertuigapparatuur 
• de gebruiker verantwoordelijk maken voor de juiste werking van de apparatuur: bij een defect 

dient hij b.v. meteen de organisatie in kennis te stellen.  
atregelen hebben overigens zowel een technische als een procedurele component.  

led  ‘dichttimmeren’ van het systeem – als het al mogelijk zou zijn – leidt in de regel tot hoge 
n lage klantvriendelijkheid. Omgekeerd zorgen preventieve maatregelen wel voor een hoge
 en verminderde druk op de handhaving. Het gaat dus om het vinden van de juiste balans 
isico’s en kosten, preventieve en correctieve maatregelen. Het is zinvol in een vroeg stadiu
oanalyse uit te voeren. Hierin worden de bedreigingen in brede zin in kaart gebracht, de 
 van het risico ingeschat (risico = kans/frequea ntie van voorkomen x schade), aanvaardbare 

o’s geïdentificeerd en voor de bedreigingen met een te hoog risico de mogelijke tegenmaatregelen 
ntrole en handhaving) op een rij gezet en afgewogen.  

 Relatie tussen handhaving en m2 aatschappelijke acceptatie 
ls  de inleiding al aangegeven is een lage compliance slecht voor het maatschappelijk draagvlak. 

 moeten niet het gevoel krijgen dat er op grote schaal ontdoken wordt. Voor een deel van de in 
stantie eerlijke betalers is dat de legite

tenminste een bron van frustratie.  
 
ichtbare controles kunnen gevoelens wegnemen als ‘ik betaal voor de rest’ of ‘iedereeZ

zwa

 
42 Handhaving heeft natuurlijk ook een preventieve kant: de grens tussen handhaving en andere 
tegenmaatregelen is uiteindelijk een kwestie van definitie. Zonder daar verder op in te gaan is de notie 
hier dat het gaat om een afgewogen geheel aan maatregelen. 
43 Onder tamper-proof wordt verstaan een hoge bestendigheid tegen fysiek inbreken in het apparaat 
om de werking te veranderen of gegevens te ontfutselen. Bij tamper-evident is de aanpak dat een 
inbreuk duidelijk detecteerbare sporen nalaat waarop de verantwoordelijke kan worden aangesproken.  
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Doorschieten in de zichtbaarheid en intensiteit van controle kan weer een averechts effect hebben. Het 

ooral bezig zijn met ‘burgertje pesten’ of dat het geld van de 

 en 

n, 
 de 

Zon
volg orkomen en bestrijden van fraude en ontduiking: 

t, 

ken-/klantgegevens bij 
ort 

 
 

 kan 

 
fhankelijk van beprijzingsvariant en gekozen systeemconcept zijn er accentverschillen in de genoemde 

                                                    

beeld kan ontstaan dat de handhavers v
heffing vooral nodig is om het controleapparaat in stand te houden.  
 
Het gaat dus wederom om het vinden van de juiste balans. 

11.3  Taken 

Met handhaving wordt soms het proces van controleren en sanctioneren bedoeld, dan weer een breder 
takenpakket met betrekking tot fraudepreventie geassocieerd. De meest duidelijke handhavingstaken 
ijn: z

 
• uitvoeren controles. Hieronder vallen de controles met apparatuur langs de wegkant, in 

rijdende voertuigen en in de backoffice. Hierbij worden overtredingen geconstateerd en de 
gegevens daarover vastgelegd.  

• opleggen sancties. In dit proces wordt afhankelijk van de aard van de overtreding en eventueel 
rekening houdend met eerder opgelegde sancties, de kentekenhouder een sanctie opgelegd
de beschikking toegezonden.  

• opsporing. Opsporing wordt ingeroepen om – bij vermoedens van zwaardere fraude - de feiten 
nader te onderzoeken, de overtreder op te sporen en de bewijsvoering rond te krijgen.  

• invordering. Zowel van de reguliere facturen als van de opgelegde sancties zal een deel niet 
(op tijd) betaald worden. Het invorderingsproces is gericht op het versturen van herinneringe
sommaties etc. Uiteindelijk kunnen dwangmiddelen zoals beslaglegging worden ingezet om
betaling af te dwingen.  

 
der in te gaan op de vraag of ze tot handhaving gerekend moeten worden, hebben ook de 
ende taken een duidelijke rol hebben bij het vo

 
• voorlichting. Hieronder valt het verstrekken van informatie aan de betrokkenen: hoe werkt he

wat zijn de tarieven, welke verplichtingen zijn er voor de gebruiker, wat te doen bij problemen, 
wat voor boetes riskeer je bij overtreding etc. Goede voorlichting kan helpen de acceptatie te 
verhogen en heeft een positieve invloed op de naleving. 

• proceskwaliteitsbewaking. Hiertoe rekenen we de borging van de kwaliteit van o.a. uitgifte- en 
innameprocessen, b.v. door controles op de correctheid van kente
uitgifte van apparatuur of het aanmaken van een nieuw account. In de tweede lijn beho
hiertoe het zekerstellen dat partijen in de keten aan de gestelde kwaliteitseisen (blijven)  
voldoen b.v. via een jaarlijkse certificatieprocedure. Dit laatste hoort eigenlijk thuis in het 
proces ‘Toezicht’ in het schema van 11.2.1.  

• kwaliteitsbewaking apparatuur. Hiertoe rekenen we b.v. een type-certificatie van 
voertuigapparatuur die gebruikt mag worden voor de beprijzing. Ook een eventuele periodieke
controle/calibratie van de apparatuur kan hiertoe gerekend worden. Een dergelijke procedure
ligt ook voor de hand voor controle-apparatuur. 

• afhandelen bezwaar en beroep44. Tegen de opgelegde rekeningen, aanslagen en sancties
de betrokkene bezwaar maken c.q. beroep aan tekenen. Er moet een proces ingericht worden 
om deze procedures af te handelen. 

A
taken. De verdere invulling is aan de orde in een volgende projectfase.  
 

 
44 De terminologie ‘bezwaar’ en ‘beroep’ veronderstelt een publiekrechtelijke inrichting. In een 
privaatrechtelijke setting zou het bijvoorbeeld ‘afhandelen klachten’ kunnen heten. 
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11.4  Aandachtspunten algemeen 

11.4.1 Kentekenfraude 

arianten van ABvM.  

entificatie van de verantwoordelijke (rechts)persoon. Daarmee is 

park 

rote gelijkenis (kleur, type) vertonen met 
het voertuig waarbij het kenteken hoort. Bij reguliere controles op de MRB komt deze fraude dan 

tie de 
van 

t GAIK 
is 
 

eds mogelijk, het gaat niet om bijzonder geavanceerde technologie. Verder komt 
het stelen van kentekenplaten nog vrij veel voor. Dit is uiteindelijk de gemakkelijkste manier om 

er van het voertuig laat het voertuig op naam van de katvanger zetten tegen een kleine 
tc. komen bij de geregistreerde houder terecht en kunnen 

en groot deel van deze groep is bekend bij de Belastingdienst. 
n 

 
t 

ele 
n de 

e die van retroreflectie afhankelijk is. Tenslotte 
t wordt doorgelaten, 

maar nabij infrarood (waaronder veel kentekenregistraties worden gemaakt) niet. Dit kan ook 

r TNO 

dt vandaag de dag veelal plaats door het handig combineren van 
egevens uit verschillende bronnen: foto’s van snelheidsovertredingen, gegevens van de 

keer, 

gaan komt de vermoedelijke gebruiker van het valse 
enteken soms meteen al boven water. Soms wordt gerichte mobiele opsporing uitgevoerd om de 

. de 

In vormen van betalen naar verbruik zonder slagboom is het registreren van het kenteken (‘foto’) bij 
een geconstateerde overtreding / vermoeden van fraude de belangrijkste basis om een sanctie op te 
kunnen leggen. Dit geldt voor vrijwel alle beschouwde v
 
Het kenteken is dan de sleutel tot de id
nog niet gezegd dat de sanctie daadwerkelijk kan worden opgelegd en geïnd. Hieraan zijn verschillende 
vormen van kentekenfraude debet die naar grove schatting in totaal zo’n 1% van het wagen
betreffen. Hieronder per categorie een nadere toelichting. 
 
1. Valse kentekenplaten. Er rijden in Nederland een flink aantal voertuigen rond met valse 

kentekenplaten. Vaak gaat het om voertuigen die een g

niet aan het licht. Bij verkeersovertredingen krijgt de geregistreerde houder in eerste instan
boete (waartegen in dergelijke gevallen meestal bezwaar wordt gemaakt). De precieze omvang 
de groep is niet bekend, schattingen ten tijde van Rekeningrijden II (zie [10]) liepen uiteen van 
0,1% tot meer dan 1%. Sindsdien zijn nieuwe kentekenplaten in combinatie me
(gecontroleerde afgifte en inname kentekenbewijzen) geïntroduceerd waardoor er veel meer grip 
op de produktie en uitgifte van kentekenplaten in het reguliere circuit. Namaak buiten de reguliere
kanalen is nog ste

aan een vals kenteken te komen. De bestolen kentekenhouder wordt na aangifte voorzien van 
nieuwe platen met een volgnummer (een klein getal boven het eerste streepje, bij het eerste 
duplicaat een 1, bij een volgend verlies een 2). Gebruik van de eerder uitgegeven platen is 
onwettig maar komt nauwelijks boven water in de reguliere handhaving. Er lijken ontwikkelingen 
gaande te zijn om hierop te gaan controleren. 

2. Katvangers. Dit zijn kentekenhouders waarbij niets te halen valt en die vaak een groot aantal 
kentekens op hun naam hebben staan. Vaak zijn het lieden zonder vaste woon- of verblijfplaats. 
De gebruik
vergoeding. MRB aanslagen, sancties e
vervolgens niet geïnd worden. E
Sinds enige tijd is er een maximum aan het aantal kentekens dat iemand op zijn naam mag hebbe
en wordt hierop gecontroleerd bij een te naam stelling. (Bron: CBM). 

3. Gemodificeerde kentekenplaten. Zeer vuil maken van de platen is een manier om aan een 
succesvolle uitlezing te ontkomen. Nadeel voor de fraudeur is dat dit overduidelijk zichtbaar is en
strafbaar. Er zijn ook verschillende mogelijkheden om het leesbare kenteken op de kentekenplaa
aan te passen. Voor de hand liggende varianten zijn het wijzigen van karakters met zwarte/g
verf, en bevestigingsschroeven of stickers op cruciale plaatsen op de plaat. Het verwijderen va
retroreflectieve laag kan effectief zijn bij een opnam
kunnen folies gebruikt worden die als spectraal filter werken: zichtbaar lich

selectief gebruikt worden om karakters op de registratie aan te passen. De meeste van deze 
aanvallen zijn overigens niet eenvoudig om goed uit te voeren, afgaande op een in 1999 doo
uitgevoerd onderzoek voor het project Rekeningrijden. Verschillende tegenmaatregelen zijn 
denkbaar waardoor de pakkans voor de regelmatige fraudeur verhoogd kan worden.   

 
Opsporing45 van kentekenfraude vin
g
Belastingdienst, parkeerboetes etc. Hieruit valt vaak een patroon te herkennen van woon-werkver
of verblijf in een bepaalde regio. Datamining is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Door vervolgens de 
kenteken syntax en gelijkende kentekens na te 
k
betreffende auto te traceren en aan te houden. Opzet valt vervolgens slechts te bewijzen o.b.v

                                                     
45 De beschreven wijze van opsporing aan de hand van gecombineerde gegevens is typisch een taak 
waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze in handen van private partijen gelegd zou worden. 
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eigen verklaring van de verdachte dan wel door opzet aannemelijk te maken met bijvoorbeeld het 

ilist en de ‘beprijzende’ instantie kan in principe gekozen 
worden
Westers
relatie. 
gebruik
percent
 
Bij alle v en met het oog op verkeerskundige en 
ruim jke inpassing echter niet aan de orde. Handhaving komt in de beschouwde varianten vooral 

 

 de 
onderneming. Voor faciliterende taken die geen directe relatie met 

e automobilist vereisen geldt dit zonder meer. Ook de hoofdstroom van activiteiten die wel een 

en belegd via een mandaat of machtiging van de overheid. Het aan 
priv  n 
van fisc niet 
waarsch

11 3
Het ont
een pas elijkbaar met vergrijpen als zwart rijden in het OV, of het 
niet bet
Vanuit h
haalbaa
Wannee
principe en voor boetes in de orde van enkele duizenden euro. Dit geldt ook voor de 
uidige WBM, waarin verwezen wordt naar de AWR.  

aat bij recidive kan zeer effectief zijn tegen de calculerende 
udeur in eerste instantie positief was zal het 

de keer tegen de lamp lopen een afschrikwekkende 
werking hebben. De mogelijkheden voor een progressief boetebeleid zijn onderzocht in het in 2002 

ng, en beschreven in de MvT van het concept wetsvoorstel voor 

n 

aantonen van belasting- of verzekeringsontduiking. De rechter beslist in dat geval.  
 
Het ontduiken van een ABvM maatregel is mogelijk een extra incentive voor kentekenfraude. 
Anderzijds levert de handhaving van een ABvM maatregel wel weer extra registraties op, waardoor de 
opsporing van de kentekenfraude effectiever kan zijn.  

11.4.2 Juridisch kader 
Voor wat betreft de relatie tussen de automob

 voor een privaatrechtelijke of een bestuursrechtelijke vormgeving. Bij de tol voor de 
cheldetunnel en talloze tolconcessies in het buitenland is er sprake van een privaatrechtelijke 

In dergelijke gevallen wordt er met behulp van slagbomen vrijwel altijd voor gezorgd dat 
 zonder betaling niet of nauwelijks mogelijk is. Bij de M6Toll bij Birmingham, UK, ligt het 
age niet-betalers bijvoorbeeld op 0,07%, zie [54].  

arianten die nu ter discussie staan zijn slagbom
teli

neer op het identificeren van en invorderen bij de houder van een geregistreerd kenteken. Om achteraf
de betaling af te dwingen is in een privaatrechtelijke vormgeving alleen een traject 
incasso/deurwaarder/civiele rechter mogelijk. Dit is arbeidsintensief en kostbaar, en daarmee minder 
geschikt voor het om bij te dragen aan een geloofwaardige handhaafbaarheid en een grote mate van 
'spontane naleving'.  
  
Binnen een publiekrechtelijke inbedding kunnen belangrijke taken nog steeds privaat belegd zijn, in
zin van feitelijke uitvoering door een 
d
directe relatie met de automobilist inhouden (registreren van gegevens, innen van de betalingen) kan 
naar verwachting privaat word

ate partijen delegeren van specifieke publiekrechtelijke dwangbevoegdheden zoals het oplegge
ale/bestuurlijke boetes, staandehouding en dwanginvordering is niet uitgesloten, maar ook 
ijnlijk. 

.4.  Sanctiebeleid 
duiken van kleinere bedragen zoals in het kader van een ABvM maatregel verschuldigd voor 
sage, traject of rit is qua zwaarte verg
alen van parkeergeld. Bij dergelijke gevallen zijn boetes in de orde van € 30-50 gangbaar. 
andhavingsoogpunt zijn echter hogere boetes wenselijk. De vraag is of dit maatschappelijk 

r is: hierbij speelt de proportionaliteit van de strafmaat een belangrijke rol. 
r wordt aangesloten bij de AWR (Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, [55]) zijn er in 
 mogelijkhed

h
Bij de Duitse LKW-Maut kunnen boetes voor bedrijven oplopen tot 20.000 €. 
 
Het kunnen verhogen van de strafm
fraudeur. Zelfs wanneer de business case voor de fra
perspectief van een veel hogere boete bij een twee

afgebroken project Kilometerheffi
advies aan de Raad van State [50].  
 
Bij on-board registrerende systemen kan daarnaast gedacht worden aan het strafbaar stellen van 
‘knoeien’ met de apparatuur. Dit maakt het voor de hacker minder aantrekkelijk om de mogelijkhede
voor fraude te gaan exploreren, zie ook [50].  
 
Het sanctie-instrumentarium maakt deel uit van de juridische vormgeving die in een volgende 
projectfase nader moet worden uitgewerkt. 
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11 4
In de m  
de voer  per definitie voor de on-board systemen. Bij de off-board systemen is 
dit  ie 9.2.3. Het in deze paragraaf 
eschreven aandachtspunt geldt echter vooral de on-board systemen, omdat de betrouwbaarheid van 

 

ct/buiten gebruik zijn van de 

 
teen in kennis moet stellen, en initiatief 

en redelijke periode te (laten) verhelpen. Ondertussen moet er een 
rbruik aan te geven. Wanneer er toch al een inboeksysteem 

estaat voor de minder frequente gebruikers en/of buitenlanders, is dit ook de voor de hand liggende 
cten. Anders zal er een speciale ‘noodprocedure’ voor de registratie/betaling 

oeten worden ingericht.  

chting 

• ook bij de 
t met een defect worden geconfronteerd. Dit is een doelstelling 

• 
• nuances 

kunnen hanteren. Dit zal dus leiden tot een ander heffingsbedrag. Er moet voor gezorgd 
l 

ijn. Veel aandacht moet dus uitgaan naar de betrouwbaarheid 
n robuustheid van de apparatuur. 

m) 

n principe gedetecteerd, en wanneer er geen correcte elektronische 
n toegewezen aan het gedetecteerde voertuig wordt met een camera een 

enteken gemaakt c.q. bewaard. Bij de herkenning is er dan nog een zeer beperkte 

 verstuurd. Voor het bepalen van de houder is een 
koppeling met het door de RDW beheerde kentekenregister noodzakelijk.  
Twee bekende varianten hierop zijn: 

.4.  Zorgplicht 
eeste systeemconcepten is de registratie van het verbruik afhankelijk van de juiste werking van
tuigapparatuur. Dit geldt

ook het geval tenzij betalen op kenteken wordt gefaciliteerd, z
b
de apparatuur door de grotere complexiteit lager is.  
 
Wanneer de apparatuur defect is vindt waarschijnlijk geen correcte registratie van het gebruik plaats.
Twee overwegingen zijn dan van belang: 

• De gebruiker moet geen voordeel hebben van het defe
apparatuur. Dit zou sabotage aantrekkelijk maken. Maatregelen om de apparatuur zodanig 
fysiek te beveiligen dat saboteren ‘onmogelijk’ wordt zijn onevenredig kostbaar en nooit 
waterdicht. Voorkomen moet worden dat de gebruiker die bij een controle tegen de lamp 
loopt, zich kan verschuilen achter de beperkte betrouwbaarheid van de apparatuur.  

• De gebruiker die te goeder trouw handelt, maar geconfronteerd wordt met falende techniek 
moet niet als overtreder worden behandeld.  

 
De aanbevolen oplossing voor deze problematiek is in de eerste plaats juridisch van aard: de gebruiker 
moet zelf verantwoordelijk zijn voor het correcte functioneren van het apparaat. In de praktijk zal dit er
op neerkomen dat de gebruiker bij een defect de organisatie me
moet nemen om het defect binnen e
alternatieve procedure zijn om het ve
b
terugvaloptie bij defe
m
 
Het principe van deze oplossing is eenvoudig maar een in alle opzichten bevredigende uitwerking heeft 
een aantal aandachtspunten: 

• Het optreden van een defect moet voor de mobilist duidelijk waarneembaar zijn en geen 
ruimte laten voor twijfel. Alleen onder deze voorwaarde kan redelijkerwijs de verpli
worden opgelegd dat het defect meteen gerapporteerd moet worden. Dit vertaalt zich in eisen 
aan de gebruikersinterface van de apparatuur. 
De meldingsprocedure moet bij de complete gebruikersgroep bekend en helder zijn, 
gebruikers die voor het eers
voor voorlichting en communicatie. 
De afhandeling moet zo min mogelijk belastend zijn voor de gebruiker/kentekenhouder. 
Bij complexere tariefsystemen zal de fallback registratiemethode waarschijnlijk niet alle 

worden dat dit niet leidt tot groot nadeel voor de gebruiker (klachten) noch tot groot voordee
(misbruik).  

 
Nogmaals zij benadrukt dat de procedure hoe dan ook overlast met zich meebrengt en voor de 
gebruiker een hoge uitzondering moet z
e

11.5   Specifieke aandachtspunten 

11.5.1 Puntheffing 
Bij een puntheffing (b.v. tol of een heffing op congestiepunten) met een off-board systeem (β-systee
is de basisvoorziening voor de handhaving meestal geintegreerd in het wegkantsysteem. Elk 
oorbijkomend voertuig wordt iv

transactie kan worde
gistratie van het kre

uitval van onleesbare of afgeschermde kentekens. Voor de overige kentekenregistraties wordt de 
kentekenhouder bepaald en een naheffing met boete
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• passeren zonder OBU is een toegestane methode van deelname. Er worden dan wel ‘foto’s’ 
gemaakt en rekeningen verstuurd, maar zonder sanctie. Eventueel wordt een administratieve 
toeslag verdisconteerd. 

• passanten zonder OBU dienen in te boeken. Zie 11.5.4. 
 
In theorie kan met een off-board registrerend systeem voor een puntheffing een zeer hoge pakkans  
gehaald worden. Voor wat betreft de techniek is een score in de orde van 99,9% haalbaar. 
Het is echter beslist niet mogelijk om voor alle waargenomen overtredingen de sanctie op te leggen 
en/of daadwerkelijk te innen. Ervaringen van het CBM wijzen in de richting van een moeilijk in te 
dammen lekstroom van ruim 1%, zie [10]. Zie verder 11.4.1.  

s worden ingezet om notoire 
wartrijders en buitenlandse overtreders, de groepen waarop men met het versturen van naheffingen 

wei g
wegkan  
zwartrij
het han n dat 
de koste
het verk
zinvol z

11.5.2
 
Off-Boa
 
Bij traje
punthef rijke 
overwe

• or 

n puntheffing op een beperkt 

• et 
r zijn 

  
In het O n van 
slechts 1 eide 
besparin k te maken de 
controle
regelma
 
Ver
voertuig
transact
voertuigapparaat wat minder praktisch en kan derhalve gekozen worden voor het raadplegen van een 
cent
kenteke es 
voor de
 
On-Boa
 

ok in dit geval ligt een combinatie van vaste, mobiele en verplaatsbare controles voor de hand, zie de 

  
Eventueel kunnen in dit systeemconcept mobiele handhavingsteam
z

nig rip krijgt, staande te houden. In een geavanceerde vorm hiervan detecteert het 
tsysteem aan de hand van automatische kentekenherkenning en een blacklist dat een notoire
der voorbij komt. Door het kenteken direct via mobiele datacommunicatie door te zenden naar 
dhavingsvoertuig kan het voertuig verderop worden aangehouden. Het moge duidelijk zij
n per geval voor een dergelijke vorm van handhaving zeer hoog zijn. Vanwege de impact op 
eer is het ook geen middel dat op grote schaal kan worden ingezet. Niettemin kan het middel 

ijn vanwege de preventieve werking die ervan uit gaat. 

 Trajectheffing 

rd systeem  

ctheffing met een off-board systeem bestaan dezelfde mogelijkheden als beschreven voor de 
fing. Ook hier kan dus een hoge pakkans gerealiseerd worden. Er zijn echter twee belang
gingen die kunnen leiden tot een wat andere aanpak: 
het aantal wegkantsystemen kan veel groter zijn, b.v. wanneer het gaat om een heffing vo
alle trajecten op het hoofdwegennet. De kosten om alle portalen uit te rusten met 
handhavings-gerelateerde voorzieningen (camera’s, voertuigdetectie, localisatie&matching) zijn 
dan veel significanter t.o.v. de totale systeemkosten dan bij ee
aantal lokaties. Door niet alle wegkantsystemen hiermee uit te rusten zijn dus flinke 
besparingen mogelijk. 
omdat de heffing op complete trajecten geldt, behoeft de constatering van de overtreding ni
vlak bij het registratiepunt (lokatie van entry of exit voor het traject) plaats te vinden. E
daardoor meer mogelijkheden om met mobiele en verplaatsbare controles te werken.  

ostenrijkse LKW-Maut systeem hebben dergelijke overwegingen geleid tot het uitruste
00 van de 800 wegkantsystemen met handhavingsapparatuur. De daarmee gemo
g in de investering lag in de orde van 50-100 M€. Om het niet te gemakkelij
s te omzeilen rijden er 25 controlevoertuigen rond en zijn er 20 controleopstellingen die 
tig verplaatst worden, zie [42]. 

plaatsbare (automatische) controles zijn meestal gebaseerd op het bevragen van het  
apparaat via DSRC, waarbij eventueel ook nog een check op centraal opgeslagen 
iegegevens wordt uitgevoerd. Bij rijdende controles is DSRC-communicatie met het 

rale transactiedatabase op basis van het (automatisch herkende of handmatig ingevoerde) 
n. Dit laatste vereist wel dat alle OBU’s op kenteken geregistreerd zijn. Dit heeft implicati
 privacy, zie Bijlage 5.  

rd systeem 

O
volgende paragraaf voor een verdere uitwerking.  
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11.5.3 Kilometerheffing met on-board registrerend systeem 
Bij kilometerheffingsvarianten kan fraude in principe overal plaatsvinden. Controle kan dus praktisch 

 
n 
en 

 

chillende methoden denkbaar: 

k 

 per 
ment een elektronische aangifte plaatsvindt. Naarmate de aangiftegegevens - om 
edenen, zie Bijlage 5 - minder details bevatten, is het een minder effectief middel 

e 
tuig en op dat moment goed functioneert. Mechanismen 

het vlak voor de controle activeren van de apparatuur 
ncept van interne ‘micro-aangiften’, zie [18]. Ook kan 

 

f 

n of de geregistreerde afstand klopt met de nominale afstand tussen de controlepunten.  
4. Het voertuigapparaat zendt zelf een bericht (b.v. via GPRS) naar de handhavingsorganisatie 

it 

goede werking en integriteit van de apparatuur. Dit 
zou bijvoorbeeld jaarlijks bij de APK kunnen plaatsvinden. E.e.a. kan, afhankelijk van de 

 niet 
ken GPS, 

Het lijkt in elk geval raadzaam om over meer dan één van deze controlemiddelen te beschikken. Deze 
behoeven niet allemaal tegelijk te worden toegepast. Het achter de hand hebben van een andere 

gesproken alleen steekproefsgewijs worden uitgevoerd. Er ligt daarom meer nadruk op preventieve en 
detectieve maatregelen in de voertuigapparatuur. Deze zijn enerzijds gericht op het moeilijker maken
van sabotage en fraude, anderzijds op het registreren van verdachte of bijzondere omstandigheden i
een elektronisch logbestand dat bij een controle kan worden uitgelezen. Dit laatste verhoogt niet alle
de kans dat fraude wordt geconstateerd, maar helpt ook bij het vaststellen van de omvang van het 
misbruik – belangrijk voor het kunnen opleggen van een passende sanctie. Voor het in 2002 gestaakte 
project Kilometerheffing werden dit soort maatregelen al in detail onderzocht en zelfs uitgewerkt in een
prototype, zie [18], [47] en [48].  
 
Voor de feitelijke controle zijn vers
 

1. Uit de aangiftegegevens zelf kunnen met datamining technieken automatisch ongebruikelijke 
of verdachte patronen worden herleid. Afhankelijk van de invulling van het systeem zouden 
bijvoorbeeld de volgende situaties een ‘alarm’ kunnen genereren: nulaangiften, aangiften met 
alleen maar laag-tarief kilometers, in de voertuigapparatuur gelogde en met de aangifte 
meegezonden situaties waar de continuiteit van de plaatsbepaling langere tijd is onderbroken 
(of rit begint niet waar vorige is geeindigd). Op basis van deze triggers kan eventueel gerichte 
contole/opsporing kan plaatsvinden. De mogelijkheden hangen – net als bij methode 2 -  ster
af van aangiftefrequentie en het detailniveau van gegevens in de aangifte. Verder is het 
hanteren van de juiste parameters en condities – expliciet of impliciet bij gebruik van neuraal 
netwerk technologie - een belangrijke succesfactor voor deze methode. In de operationele fase 
kan dit middel worden verfijnd en aangepast worden aan de nieuwste ontduikingstrends.   

2. Het maken van kentekenregistraties van willekeurige passerende voertuigen, bij voorkeur op 
sterk wisselende plaatsen. Voor een bepaald kenteken kan over een bepaalde periode bekeken 
worden of het geconstateerde gebruik kan kloppen met het (elektronisch) aangegeven 
gebruik. Dit is uitermate effectief in een systeem waarbij b.v. per dag, per rit of zelfs
wegseg
privacyr
aangezien het lastiger of zelfs onmogelijk is vast te stellen of het bij de controle geconstateerde 
gebruik al dan niet correct in de aangifte is verwerkt.   

3. Het controleren van voertuigapparatuur via korte-afstandscommunicatie (DSRC) met vaste, 
verplaatsbare en mobiele controleopstellingen. Uit de gegevens kan worden opgemaakt of d
apparatuur aanwezig is in het voer
kunnen worden ingebouwd die 
detecteerbaar maken (b.v. het co
worden vastgesteld of al eerder bijzonderheden zijn opgetreden die aanleiding geven tot een
vermoeden van fraude of een defect. Hierbij is het bovengenoemde logbestand in het 
voertuigapparaat een belangrijk middel. Alleen bij onregelmatigheden behoeven 
controlegegevens met kentekenregistratie bewaard te worden voor verdere 
verwerking/opsporing. Een interessante variant hiervan is de trajectcontrole: door op twee o
meer punten op dezelfde weg/route een voertuigapparaat te bevragen kan gecontroleerd 
worde

wanneer bepaalde (verdachte) condities zijn opgetreden. Bezwaar kan zijn dat de 
communicatie ook weer te saboteren is, maar als onderdeel van een controlestrategie kan d
niettemin zinvol zijn. 

5. Een verplichte periodieke controle op de 

uitvoering van de apparatuur, redelijk effectief zijn tegen ‘geknoei’ aan of in het kastje, zeker 
wanneer dat op zichzelf strafbaar is gesteld, zie 11.4.3. Tegen fraude waarbij het apparaat
wordt beschadigd, maar waarbij alleen de werking tijdelijk wordt verstoord (afdek
onderbreken van de stroomvoorziening), is dit middel uiteraard minder effectief.  
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systematiek verkleint het risico dat ‘counter-countermeasures’ die tijdens de operationele fase opgang 
doen, de handhaving compleet vleugellam maken.  

telling tot b.v. DSRC) alleen signalen ontvangt 
maar niet uitzendt. Het is dan in theorie niet mogelijk voor de fraudeur om vast te stellen dat er wordt 

en te zetten. De bedenker van dit 

t 

ederlandse wegennet van ca. 125.000 km, zou met 125 
g gemiddeld 

an bij de handhaving van b.v. het 
ur  

0,10  
niet
Cruciaa  
altijd te de 
beveilig
werkelij
 
On
 
Benadru
wereld  
zijn. Als
duidelijk

11.5.4
Bij een ‘
weg een te,  
verplaat e 
(of aanwezige) voertuigen met tijd en plaats wordt vastgelegd. In de backoffice kan aan de hand van 

teken een sanctie worden 
pgelegd.  

eding 
rden 

p basis van eerdere overtredingen (black lists).  

 
ste 

king heeft plaatsgevonden worden daarbij alsnog verwijderd. 

 
Een interessant alternatief voor de genoemde vormen van handhaving is het principe van ‘continual 
transmission’ waarbij de voertuigapparatuur continu een soort aangifte verzendt, die door 
onopvallende wegkantapparatuur op wisselende en onvoorspelbare plaatsen wordt opgevangen. 
Voordeel hiervan is dat wegkantapparatuur (in tegens

‘geluisterd’, en dus moeilijker om de controle op het verkeerde be
concept claimt hiermee ook een verbetering van de privacy waarborgen te kunnen realiseren, zie [45]. 
Vooralsnog gaat het om een ruw concept, dat technisch nog niet verder is ingevuld. 
 
Pakkans bij kilometerheffing 
Onder de aanname dat controle op de weg de enige manier zou zijn om misbruik te detecteren, en da
de fraudeur bij de controle altijd tegen de lamp zou lopen, kan een schatting worden gemaakt van de 
akkans. Gegeven de lengte van het Np

gelijktijdig operationele controlepunten op willekeurige en wisselende locaties een voertui
grofweg 1 x 1000 km gecontroleerd worden. Dit zou bij een gemiddeld jaarkilometrage van 16.000 
(bron AVV) gemiddeld zo’n 16 controlemomenten per voertuig per jaar opleveren, iets meer dan eens 
per maand. Met een gemiddelde ritlengte van 25 km (aanname) zou dit neerkomen op een pakkans 
er rit van 2,5%. Dat lijkt weinig, maar is al aanzienlijk meer dp

E ovignet. Redenerend vanuit de business case zoals geformuleerd in 11.2.2 zou een km-prijs van
 €, een pakkans van 1 x per 1000 km en een boete van 100 € ervoor zorgen dat fraude gemiddeld 

 voordelig is. Met een progressief sanctiebeleid bij recidive wordt het nog minder aantrekkelijk. 
l voor de validiteit van deze redenering is ten eerste of de aanname dat de fraudeur bij controle
gen de lamp loopt enigszins waargemaakt kan worden. Dit hangt o.a. af van de kwaliteit van 
ingsmaatregelen rond het voertuigapparaat. Ten tweede is van belang dat de controles 
k overal en onvoorspelbaar plaatsvinden zodat structureel omzeilen niet mogelijk is. 

zekerheden 

kt moet worden dat een kilometerheffing voor alle voertuigen op alle wegen nog nergens ter 
is ingevoerd en dat ervaringsfeiten met de bijbehorende handhaving daardoor niet beschikbaar
 gevolg daarvan zijn de onzekerheden over de meest effectieve aanpak voor de handhaving 
 groter dan bij andere varianten.  

 Inboeksystemen 
zuiver’ inboeksysteem kan gecontroleerd worden of voor een geconstateerd gebruik van de 
 inboeking heeft plaatsgevonden. Constateren van gebruik kan plaatsvinden met vas
sbare of in controlevoertuigen gemonteerde camera’s waarmee het kenteken van passerend

de verwerkte inboektransacties worden vastgesteld of voor de betreffende voertuigen een correcte 
inboeking heeft plaatsgevonden. Zo niet, dan kan de houder van het ken
o
 
Wanneer de verplichting bestaat voorafgaand aan het gebruik de inboeking uit te voeren, kan een 
mobiel controleteam via een on-line koppeling met de backoffice eventueel direct een overtr
constateren en tot staandehouding over gaan. Staandehouding kan natuurlijk ook uitgevoerd wo
o
 
Soms is een inboeksysteem een aanvulling op een on-board of off-board registrerend systeem. In een
dergelijk geval ligt de volgende aanpak voor de hand. Bij controle worden de ‘inboekers’ in eer
instantie aangemerkt en verwerkt als potentiële overtreders. In de backoffice worden alle 
controlerecords vervolgens vergeleken met de verwerkte inboekingen. De registraties van voertuigen 
waarvoor een correcte inboe
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11.6   Voorbeelden handhaving bij andere heffingen 

e 

er over te nemen. Niettemin 
 er lering te trekken uit deze praktijkervaringen. 

torrijtuigenbelasting) zijn er 140.000 tot 200.000 
er 2-3% van het Nederlandse wagenpark. Er vindt 
00 ontduikers tegen de lamp lopen. Het totale 

de 

entekenregister plaats. Adres en woonplaats van de houder worden gesynchroniseerd met de GBA en 

n MRB betaald wordt). 
2. Kenteken op naam zetten van een katvanger: een tussenpersoon bij wie ‘niets te halen valt’, 

 het 
ig is meestal het probleem. Door betere controle bij de 

tenaamstelling – o.a. controle op een maximum aan het aantal kentekens dat een persoon op 
nwoordig enigszins ingedamd.  

 wordt slechts vastgesteld of de 

 
evoerde 

 

 
 mobiel plaats, d.w.z. met surveillancevoertuigen. De surveillance 

oegang tot het kentekenregister.  

n campagne-gewijze aanpak: in een bepaalde periode wordt intensief 
op  g 
eerdere ing van het voertuig worden 
ove g el is bij uitstek geschikt voor de notoire wanbetalers (zoals katvangers).  
 
Aanhangwagens/caravans > 750 kg moeten sinds 2004 een eigen kenteken hebben en de houder is 

ge mate 

  

In deze paragraaf wordt ingegaan op de handhaving bij bestaande voertuig-gerelateerde heffingen: de 
motorrijtuigenbelasting (ook wel ‘houderschapsbelasting’) en het zogenaamde Eurovignet voor zwar
vrachtwagens. Benadrukt moet worden dat deze heffingen/belastingen een wat andere systematiek 
hebben dan een ABvM-maatregel. Hierdoor zijn conclusies niet zonder me
is

11.6.1 Handhaving motorrijtuigenbelasting 
Volgens schatting van het CBM (Centraal Bureau Mo
ontduikers van de motorrijtuigenbelasting, ongeve
gerichte handhaving plaats waarbij jaarlijks zo’n 32
aantal ontduikers lijkt echter stabiel te blijven. Onder de notoire ontduikers bevinden zich ook zware 
criminelen waarbij het zo min mogelijk traceerbaar zijn het belangrijkste motief is om kentekenfrau
(en daarmee MRB fraude) te plegen.  
 
Bij de nieuwe uitgifte of overschrijving van een kenteken, vindt een mutatie in het RDW 
k
direct doorgegeven aan het CBM. Hierdoor is het niet mogelijk een kenteken te ‘verzwijgen’ voor de 
MRB46. Er zijn echter nog steeds mogelijkheden voor fraude: 
 

1. Het gebruik van een kenteken dat geregistreerd staat voor een geëxporteerd of gesloopt 
voertuig (en waarvoor dus gee

vaak lieden zonder vaste verblijfsplaats en/of regulier inkomen. Er worden wel aanslagen 
opgelegd, maar deze zijn feitelijk niet in te vorderen – behalve door beslag te leggen op
voertuig. Vinden van het voertu

naam mag hebben - is deze vorm van misbruik tege
3. Valse en gestolen kentekenplaten. Gekopieerde kentekenplaten op voertuigen van zelfde type 

en kleur zijn moeilijk te achterhalen. Bij de reguliere controles
zichtbare voertuigkenmerken overeenkomen met de gegevens in het kentekenregister. Een 
controle op chassisnummer zoals bij sommige incidentele politiecontroles plaatsvindt zou wel
soelaas bieden, maar dit is slechts zeer sporadisch aan de orde. Met het in 2000 ing
GAIK (Gecontroleerde Afgifte en Inname Kentekenbewijzen) is na laten maken van 
kentekenplaten veel moeilijker geworden. Voor de georganiseerde criminaliteit is dit echter 
geen onoverkomelijk obstakel. Stelen van kentekenplaten is relatief eenvoudig. Doordat de 
kentekenplaten tegenwoordig een volgnummer hebben, loopt de gebruiker van de gestolen
platen wel het risico bij een reguliere controle tegen de lamp te lopen aangezien het 
volgnummer van de gestolen plaat als vermist staat geregistreerd in het kentekenregister.  

Controle op de MRB vindt grotendeels
en observatiewagens hebben directe t
 
Er zijn goede ervaringen met ee

een specifieke doelgroep of in een specifieke regio gecontroleerd. Wanneer er vanuit de fiscus no
 vorderingen zijn op de houder, kan ook tot beslaglegg

rge aan. Dit midd

hiervoor MRB verschuldigd. Hierop wordt nauwelijks gecontroleerd. Naar schatting wordt voor 90% 
van deze categorie geen MRB betaald. Dit is op zichzelf een leerzaam gegeven. Blijkbaar is de 
combinatie van een niet-sluitende intake (bestaande caravanhouders moeten zelf initiatief nemen), 
weinig communicatie over de wetswijziging en een lage pakkans voldoende om op een zeer la
van naleving uit te komen. 

                                                   
46 Dit was in de vroegere systematiek van de MRB, waarbij niet het houderschap maar het gebruik van 
de openbare weg de grondslag was (‘wegenbelasting’) wel mogelijk. 
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11.6.1.1 Cijfers handhaving MRB 
’s, samen goed voor 600.000 controles per jaar waar  

im 3000 naheffingen uit volgen. De feitelijke pakkans is dus gemiddeld minder dan 1 x in de 10 jaar, 
gegeven derlandse voertuigen. De naheffing die wordt opgelegd bestaat uit de 
ontdoken w
‘business case i
 
De kosten voor zicht MRB bedragen naar schatting iets van 5-7 M€. Dit is een relatief 
bescheiden totaal aantal 
deelnemers 

11.6.2 Handhaving Eurovignet 
Voor vracht fwel 
‘Eurovignet’) e 
Belasting is = 
ledig gewicht  , 
Zweden en den. 
 
Het Eurovign  
gebaseerd o  mee) en 
de milieuklasse. 
omvat voor wat  
voor Nederland 
 
Het vignet k
dan per post afg en bij lokale belastingdienstkantoren, 
transportbe
 
Uiteraard zijn er

1. Helemaal niet betalen. Er wordt met een zwaar motorrijtuig van de autosnelwegen gebruik 
gem

2. Verkeer drie 
assen terwijl met een voertuig van 4 of meer assen van de snelweg gebruik wordt gemaakt. 

ifte 
liteit wordt opgegeven van het 

 Nederlands kenteken, dan kunnen de bovengenoemde risico's 1 en 
rden gedetecteerd door:  

j de waarnemingen eventueel direct worden 

• gegevens uit 
 

Bij buitenlandse vrachtauto's kunnen deze risico's alleen worden opgespoord door staandehoudingen. 
 

en eurovignetten en de bijbehorende gegevens (o.a. kenteken, en opgegeven nationaliteit. 
 kan geconstateerd word erificatie of he aad om een ken t 

etreffende land gaat. Ten koste van enige extra complexiteit zou dit effectiever al bij de uitgifte 

Het team toezicht bestaat uit 80 man en 55 auto
ru

 zo’n 7,5 miljoen Ne
egenbelasting (soms meerdere jaren) met een boete ter hoogte van het zelfde bedrag. De 

’ s dan ondanks de lage pakkans in theorie altijd negatief.   

direct toe
bedrag, zowel t.o.v. de opbrengsten van ca. 3000 M€ (ca 0.2%) als t.o.v. het 
(minder dan 1 € per kenteken per jaar).  

wagens en combinaties moet BZM (= Wet op de Belasting voor Zware Motorrijtuigen o
rden betaald voor het gebruik van de snelwegen in de deelnemende landen. Dwo

alleen van toepassing op vrachtvoertuigen met een TMM (toegestane maximum massa 
laadvermogen) van 12.000 kg of meer. Naast Nederland doen België, Luxemburg+

Denemarken mee in het Eurovignet verdrag. Het vignet is geldig in alle aangesloten lan

biedt de mogelijkheid te betalen voor een jaar, maand, week of dag. Het tarief is verder et
p het aantal assen van het voertuig (assen van oplegger of aanhangwagen tellen

De tarieven liggen tussen de 750 en 1500 euro per jaar (dagkaart € 8). De doelgroep 
 betreft het Nederlandse wagenpark ongeveer 126.000 vrachtauto's. Het fiscale belang
bedraagt ca. 100 M€ 

an op diverse manieren besteld worden, o.a. via internet en telefoon. De vignetten worden 
eleverd. De vignetten zijn ook te verkrijg

drijven en benzinestations. 

 verschillende vormen van fraude mogelijk: 

aakt, zonder dat de verschuldigde belasting is voldaan.  
d aantal assen of milieuklasse hanteren. Er wordt betaald voor een voertuig met 

Een andere mogelijkheid is een andere milieuklasse op te geven dan de werkelijke. 
3. Ten onrechte gebruik maken van reductietarief. Het is mogelijk dat voor bepaalde landen een 

overgangsregeling met een lage tarief van toepassing is. Het risico bestaat dat bij de aang
voor een in Nederland geregistreerde vrachtauto de nationa
land waarvoor de overgangsregeling geldt, waardoor ten onrechte het gereduceerde tarief 
wordt toegekend. Dit risico kan zich met name voordoen bij transportbedrijven die zelf tevens 
als BZM-aangiftepunt fungeren.  

11.6.2.1 Detectie van fraude 
aat het om vrachtauto's met eenG

2 wo
• zichtwaarnemingen tijdens surveillance, waarbi

getoetst met behulp van mobiele datacommunicatie 
• fotocontrole 

te wisselen met onder andere de RVI, douane en politie. 

Voor wat betre
de afgegev

ft risico 3: de aangiftepunten sturen periodiek overzichten naar de Belastingdienst inzake

De fraude en bij v t inderd teken uit he
b
gecontroleerd kunnen worden. 
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11. 2
Control
  

• 

ngt af van gewicht etc..) en of hij dan ook in het bezit is van een geldig 

 en betaald. 

o Op het hoofdwegennet werden tot voor kort, door mobiele teams, “vermoedelijk 

in 
buitenlandse kentekenregisters bestaat en men dus niet kan naheffen. Eveneens 

elijk 

worden behandeld als visuele controle. 
t 

inaties genoteerd. Ook de overige 
kenmerken als het kenteken van de aanhanger of oplegger en het aantal assen wordt 

e 

 instellen 

vignet in 1999.  

{PR
con le

 Opgelegde aanslagen Opbrengst aanslagen 

6. .2 Controlemiddelen  
e vindt op de volgende manieren plaats: 

Staandehoudingen 
o Op eerste vordering is de chauffeur van een vrachtauto verplicht zijn kentekenbewijs 

en eurovignet te tonen. Dan kan vastgesteld worden of de chauffeur eurovignet-
plichtig is (ha
vignet. 

o Er wordt bij niet voldoen alsnog direct een vignet afgegeven
o Beboeting vindt plaats door een normale naheffing te verzenden ter hoogte van €45 
o Buitenlanders moeten direct het vignet en de naheffing/boete betalen. 

• Fotocontroles 

eurovignetplichtige voertuigen” met Nederlandse kentekens gefotografeerd. 
o In de backoffice werd vastgesteld of er al dan niet sprake was van een eurovignet 

verplichting en werd mogelijk een naheffing aan de kentekenhouder opgelegd. 
o Buitenlanders werden niet in deze fotocontrole betrokken, omdat geen inzage 

ontbreken invorderingsmogelijkheden voor deze categorie in het buitenland. 
o Deze vorm van toezicht is (tijdelijk) opgeheven met de komst van het apart 

kentekenen van aanhangwagens en opleggers. Het is op dit moment nog niet mog
voor de Belastingdienst om a.d.h.v. een foto van de achterzijde van een vrachtauto of 
–combinatie de feitelijke houder van het trekkend vertuig te achterhalen. 

• Visuele controles 
o Staandehoudingen van andere opsporingsdiensten (douane, verkeersinspectie, politie) 

o De Belastingdienst doet visuele waarnemingen. Bij deze waarneming wordt he
kenteken van Nederlandse vrachtauto’s of –comb

genoteerd. 
o In de backoffice wordt vastgesteld of er al dan niet sprake was van een eurovignet 

verplichting en werd mogelijk een naheffing aan de kentekenhouder opgelegd. 
 
In dit verband zijn bevoegd Belastingdienstmedewerkers, Douaneambtenaren en controleurs van d
Inspectie Verkeer en Vervoer. Ook gelden afspraken tussen deze diensten omtrent de te volgen 
controlestrategie. Ook gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) te Leeuwarden 
kunnen inzicht geven in het autosnelweggebruik van vrachtauto's. 
 
Risicosignalen zoals rapporten inzake controle weggebruik kunnen aanleiding geven tot het
van nadere onderzoeken bij vervoerders. Onderzoeken kunnen eveneens dienen als controlemiddel op 
de naleving van de gestelde voorwaarden aan de teruggaafregeling bedrijfsvoertuigenpark. Indien 
nodig kan door middel van het opleggen van aanslagen repressief worden gehandeld. [2]{ XE "[2]" \t 
"Ander boekje ja" } 
 

1.6.2.3 Cijfers handhaving bij Eurovignet 1
Onderstaande tabel bevat de resultaten van de handhavingsinspanning voor Euro

Tabel 11-1 Handhavingsinspanning bij Eurovignet, cijfers 1999 

IVATE}Foto Visuele opnamen Staande-houdingen
tro s 

115.361 48.354 4.757 5.184 € 500.000 
 
Uit de cijfers kunnen de volgende - voorzichtige - conclusies worden getrokken: 
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• Grofweg bij 2-3% van alle controles47 wordt een overtreding geconstateerd. Wanneer dit 

e per 

e 
e voor ontduiken 

andhaving bij MRB en Eurovignet is relatief bescheiden van omvang. Dit resulteert in lage pakkansen: 

bij de bron tegengegaan. Men moet veel moeite 
l ook tot gevolg dat het voertuig niet verzekerd 

het 

ig. Door 

e boete 
atie met 

n durven geen slechte relatie met de fiscus 
 riskeren.  

e trajectheffing (complete 
elwegennet) met off-board technologie o.b.v. DSRC. Het gebruik van de tag is verplicht. Van de tag 

0 verplaatsbare controleportalen en 20 
mo le
hebben
 
Op n
wegkan registraties gemaakt, waarvan het grootste deel 
daa 5% van 
het aan orden als het fraudepercentage. Niet 
lle registraties betreffen overtredingen, en anderzijds is de pakkans per transactie veel lager dan 

100%, doordat niet alle portalen voorzien zijn van camera’s, zie boven. In [42] wordt gesteld dat de 
fraude ongeveer 2% zou zijn, zonder verdere onderbouwing.    
 
De geconstateerde fraude-/ontduiking heeft globaal de volgende samenstelling: 

• geen DSRC communicatie (in veel gevallen zijn dit overtreders zonder de verplichte OBU, maar 
er zitten – door beperkingen van de automatische classificatie – ook niet heffingsplichtige 
voertuigen tussen) : 65% 

• verkeerde voertuigklasse gedeclareerd: 30% 
• onvoldoende saldo (bij pre-paid tags): 1% 
• betreffende OBU staat op zwarte lijst (b.v. als gestolen opgegeven): 0,2%.  

                                                    

representatief is voor de werkelijke fraude, is de naleving op een redelijk niveau.  
• Het aantal controles (fotocontroles + visuele opnamen) komt neer op gemiddeld 1 control

voertuig per jaar. Een normale sanctie bedraagt € 45. Gemiddeld levert een aanslag met boete 
ongeveer 100 € op, hierin zitten ook opslagen in het kader van de invordering. Gegeven d
prijs van een jaarvignet (750 -1500 €) moge duidelijk zijn dat de business cas
hier zeer positief is.  

11.6.3 Conclusies handhaving MRB en Eurovignet 
H
in de orde van 1 x per jaar bij Eurovignet en 1 x in 10 jaar voor de MRB. Niettemin ligt de geschatte 
omvang van fraude in beide gevallen op een niet exorbitant niveau: 2-3%.  
 
Door de systematiek van de MRB wordt fraude al 
doen om aan de MRB te ontkomen. E.e.a. heeft meesta
is - voor de ‘kruimeldief’ meestal geen gewenste situatie. De uitgedeelde boetes zijn ter hoogte van 
ontdoken bedrag. Daarmee wordt gezorgd voor een negatieve business case voor ontduiking. 
 
Bij Eurovignet is de aanpak op veel punten minder gedegen. Overtreden is bijzonder eenvoud
de mogelijkheid van dagvignetten wordt de handhaving nog eens belemmerd: de geconstateerde 
overtreding betreft alleen de dag waarop de controle plaatsvond. Omdat de hoogte van d
daarmee in redelijk verband moet staan worden alleen lage boetes (€ 45) uitgedeeld. In combin
de lage pakkans is de business case voor overtreden dus duidelijk positief. Het feit dat het alleen gaat 
om bedrijven heeft wel een dempende werking op de fraude. De belastingdiscipline is bij bedrijven in 
beginsel al groter dan bij particulieren, en de meeste bedrijve
te

11.7  Feiten en cijfers handhaving buitenland 

11.7.1 Oostenrijk LKW-Maut 
Het Oostenrijkse LKW-Maut systeem is een voorbeeld van een uitgebreid
sn
bestaat zowel een post-paid als een pre-paid variant. Niet alle registratiepoorten zijn voorzien van 
handhavingsfunctionaliteit, zie 11.5.2. Naast de 100 vaste controlepunten (die ten koste van wat 
ongemak structureel te omzeilen zijn) wordt er gewerkt met 2

bie  teams. De mobiele teams hebben een relatief kleine bijdrage aan het controlevolume, maar 
 een sterke preventieve functie.  

 ee  werkdag vinden ca. 2 miljoen transacties (DSRC-registraties van passages van een 
tstation) plaats en worden ca. 50.000 kenteken

dwerkelijk overtredingen betreft, zie [44]. Het aantal kentekenregistratie bedraagt dus ca 2,
tal transacties. Dit mag niet zonder meer geinterpreteerd w

a

 
47 Bij de staandehoudingen ligt het percentage op ca. 8%. Dit hogere percentage laat zich verklaren 
doordat de controleambtenaren ‘neus’ hebben voor verdachte gevallen.  
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11.7.2 Duitsland LKW-Maut 
De Duitse LKW-Maut is ook een trajectheffing op het complete snelwegennet, echter met on-board 

chnologie. Daarnaast wordt de mogelijkheid van inboeken geboden (terminals bij tankstations, 
 meer dan in het 

Oo 0  
sect
geb s niet 
ope  
ron
 

 nog korte 
et het 

rheffing 
witserse 

us ook 

ewerkt wordt met discrete wegsegmenten, maar dat er 

teuning van GPS.  Buitenlandse voertuigen 
nd 

 
n mobiel handhavingsteam (slechts 1 voertuig).  

ore, 
de 

ontroles plaatsvinden. EU 
les 

) 

ciaal 

te
internet). Er zijn 300 vaste controlepunten en 250 controlevoertuigen. Dit is aanzienlijk

stenrijkse systeem, maar het Duitse snelwegennet is dan ook aanzienlijk groter (2200 vs. 40
ies in ‘enkeltelling’) en er zijn meer gebruikers (1 – 1,4 miljoen vs. 400.000). Uit 
ruikerservaringen ontstaat een beeld dat continu een groot deel van de handhavingsstation
rationeel is. Een LKW-testrijder kon zonder voertuigapparaat en zonder in te boeken 600 km
drijden over de Duitse snelwegen zonder dat de overtreding aan het licht is gekomen, zie [49]. 

Over de omvang van de lekstroom zijn geen cijfers bekend. Dit kan te maken hebben met de
periode waarin het systeem operationeel is. In het algemeen is Toll Collect zeer terughoudend m
verstrekken van feitelijke informatie over systeem en operations van de LKW-Maut. 

11.7.3 Zwitserland LSVA 
Het Zwitserse LSVA systeem is een on-board registrerend systeem voor een platte kilomete
voor zwaar vrachtvervoer (met differentiatie naar voertuigcategorie) op alle wegen. Het Z
snelwegennet is in omvang vergelijkbaar met het Oostenrijkse, maar daarnaast is de heffing d
verschuldigd op het onderliggend wegennet (ca 75.000 km). Verschil in systematiek met het 
Oostenrijkse en Duitse systeem is dat er niet g
een echte meting van de afgelegde afstand plaatsvindt in de apparatuur in het voertuig. 
Zwitserse voertuigen uit de doelgroep moeten voorzien zijn van de OBU. De afstandsmeting is 
gebaseerd op een koppeling met de tachograaf, met onders
kunnen gebruik maken van een handmatige procedure, gebaseerd op een declaratie van de km-sta
bij binnenkomst en vertrek in/uit Zwitserland. Zie ook [42]. 
 
De belangrijkste vorm van handhaving vindt plaats bij de grensposten: hierbij worden 
voertuigapparaten bevraagd via DSRC, maar dient ook de inboeking en uitboeking voor de non-
equipped users plaats te vinden. Hierop vindt gerichte controle plaats.  
Daarnaast zijn er 18 automatische controlepunten met DSRC en vindt er in beperkte mate controle
plaats door politie en ee
 
Er wordt een lekstroom van 1% gerapporteerd voor de LSVA, zie b.v. [42]. Dit is een zeer goede sc
zeker gezien de t.o.v. Duitsland en Oostenrijk beperkte inspanning voor handhaving. Hierbij moeten 
volgende omstandigheden in aanmerking genomen worden: 

• Doordat Zwitserland geen lid is van de EU kunnen uitgebreide grensc
landen hebben deze mogelijkheid niet (vrij verkeer van personen en goederen). Grenscontro
zijn zeer effectief tegen buitenlandse overtreders.  

• Bij de equipped users zijn de ingebouwde detectiemechanismen in de OBU (zie ook 11.5.3
een belangrijk wapen tegen fraude/misbruik.  

• Binnen de Zwitserse cultuur is het ontduiken of omzeilen van de regels minder so
geaccepteerd dan in veel andere landen w.o. Nederland.  
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Bi

et en onderliggend 

iggend 

jlage 12 Overzicht beprijzingsvarianten platform 
 
1. Betalen per kilometer. Een heffing waarbij een tarief per kilometer wordt betaald.  

1a) Bij een tarief van gemiddeld.2,7 eurocent per km op hoofdwegenn
wegennet zou de volledige MRB en ¼ van de BPM kunnen worden gevariabiliseerd a.  
1b) Bij een tarief van gemiddeld 5,4 eurocent per km op hoofdwegennet en onderl
wegennet zou de volledige MRB en 100% van de BPM kunnen worden gevariabiliseerd a. 
Hierbij wordt verondersteld dat de hoogte van de heffing per km op dezelfde manier afhangt 
van gewicht en nieuwprijs als de huidige MRB en BPM. 

2. Hofstraheffing. Vaste autokosten (MRB en BPM) worden geleidelijk omgebouwd tot een 
ebruiksheffing. Een heffing waarbij een vast tarief per kilometer wordt geheven in een gelijke 

systematiek in het hele land. De grondslag voor de flexibele infraheffing is gebaseerd op drie 
elementen: 1/3 deel milieu,(met als maatstaf de uitstoot van uitlaatgassen en zuinigheid per 
gereden kilometer):  1/3 deel veiligheid (met als maatstaf de criteria van Euro NCAP) en  1/3 deel 
voor het beslag  
op schaarse wegruimte. Opbrengsten van de BTW en de accijnzen vloeien als algemene  
belasting naar de schatkist. De opbrengsten van de infraheffing worden geoormerkt      
voor de aanleg, het onderhoud en de verbetering van de weginfrastructuur. De heffing is       
uitdrukkelijk niet bedoelt voor filebestrijding. 
In dit plan wordt een tarief van ca. 6 eurocent per km op hoofdwegennet en onderliggend 
wegennet aangehouden, bij een vaste autobelastingbijdrage van euro 6 miljard en het per jaar in 
Nederland gereden aantal kilometers van circa 100 miljard. 
In deze variant kunnen provincies de mogelijkheid krijgen per kenteken  een jaarlijks gelijk bedrag 
op te leggen, geboden aan een door het Rijk op te leggen maximum. 

g

3. Betalen per kilometer zware vracht. Een heffing die uitsluitend van toepassing is op het 
vrachtvervoer met een maximaal toelaatbaar laadvermogen vanaf 12 ton en geheven wordt op het 
autosnelwegennet. Uitgegaan wordt van een tarief van gemiddeld 12,5  eurocent per km op het 
hoofdwegennet. Het systeem past binnen richtlijn 1999/62/EG. Het grootste deel van de 
opbrengsten is bestemd voor financiering van het systeem en voor investeringen in bestaande en 
nieuwe infrastructuur.  
4. Tolheffing op een aantal locaties. Een tolheffing (te hanteren tarieven van 1/ 1,5 euro voor 
auto’ en 5 /7,5 euro voor vrachtwagens )waarbij tol wordt gevraagd voor infrastructuur rond een 
specifiek knelpunt en waarbij tevens het omliggend wegennet wordt betold (met dezelfde tarieven) 
om omrij-effecten te voorkomen. De opbrengsten worden gebruikt voor investering in de aanleg 
van (nieuwe) infrastructuur ter verlichting en/of oplossing van het knelpunt. 
5. Betalen per kilometer + congestietoeslag. Een heffing waarbij per kilometer 2,7 eurocent wordt 
geheven en een toeslag in de spitsperiode van 4,5 eurocent per gereden kilometer a. Invoering van 
prijsmaatregelen hoeven niet a priori budgettair neutraal te gebeuren (kan bestaan naast BPM en 
MRB).  Prijsmaatregelen zijn bedoeld om op korte termijn het verkeer in de spits af te vlakken en 
om geld te genereren voor noodzakelijke investeringen in infrastructuur in een regio. 
6. Passageheffing bij de 4 grote steden. Heffing op 1 punt (passageheffing bij cordon/ring); tarief 
nader te bepalen; eventueel met twee subvarianten: 
I. een vaste heffing (euro 2,90,in het verleden gebruikt bij rekeningrijden) ongeacht de 
daadwerkelijk congestie 
II. een dynamische heffing (variërend van euro 1,50  tot euro 6,00,afhankelijk van de feitelijke 
drukte) die rekening houdt met de daadwerkelijke congestie op dat tijdstip op die plaats (I/C 
verhouding of wel de verhouding tussen intensiteit van het verkeer t.o.v. de capaciteit van de weg.  
Bestemming opbrengsten: gelijktijdige vermindering van de MRB met circa 25%. 
Beide varianten te berekenen voor het hoofd- en onderliggende wegennet.  
7. Aanwezigheidsheffing in de 4 grote steden. Statische heffing per dag  rekenbedrag 7,5 euro) 
voor aanwezigheid tussen bepaalde tijden in een gebied met congestie. Het merendeel van de 
opbrengsten komt ten goede aan een lokale overheid en moet worden gebruikt om de kosten van 
het systeem te bestrijden en vervolgens om te investeren in de verbetering van het openbaar 
vervoer, in veiligheid en in faciliteiten voor lopen en fietsen. 
8. Heffing op congestietrajecten. Heffing voor gereden kilometers in congestiegebieden 
(hoofdwegennet en onderliggend wegennet), eventueel met twee subvarianten:  

8a) een vaste heffing (0,11 eurocent per km.) ongeacht de daadwerkelijk congestie   
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8b) een dynamische heffing (variërend van 0,055 eurocent per km tot 0,22 eurocent per 
kilometer) welke rekening houdt met de daadwerkelijke congestie op dat tijdstip op die plaats 
(I/C verhouding). 

Besteding: verlaging van de MRB met 25 % voor de verlaging van de MRB inclusief provinciale 
opcenten of ongeveer 30% van de MRB exclusief provinciale opcenten. 
9. Hef ging (voor 
versch  me 48. 

fing via accijns. Bij deze variant is sprake van een budgetneutrale accijnsverho
illende brandstoffen) t gelijktijdige afschaffing van de MRB en een ¼ BPM

10. Ac eze variant worden 7 miljard euro extra inkomsten tot 2020 geïnd via 
accijns chillende brandstoffen) om ontbrekende infrastructuur te financieren. 
Gemiddeld betekent dit een accijnsverhoging met 6 eurocent per liter. 

cijnsverhoging. Bij d
verhoging (voor vers

 
 

                                                     
48 De verdeling in Rijksinkomsten en provinciale opcenten blijft daarbij hetzelfde. 
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Bijlage 1
1 ing 

I oofdstuk 8 van het hoofdd  systeem oor vers
be ein duceerd. In deze bijlag ordt iets dieper inge n op de 
eigenschappen van deze systeemconcepten. In principe wordt een systeem
gedefinieerd door een basisvariant en de systeemfamilie (gedefinieerd do
w van het erbruik plaatsvindt). Er zijn dan meestal nog meerdere keuzes 
te maken voor technische invullingen. Om de uitw  concreter te kunnen beschrijven 
zij k invull gen gekozen. Soberhe  de OBU is daarbi e 
voornaamste leidraad, daarnaast is een poging ge m recht te doen aan de breedte 
va n. W dat in co n verschillen in 
randvo aarden kunnen eheel) and zes. 
 
Vo
Bij systeemconcepten IVα en Vα is gekozen voor een OBU met DSRC maar zonder 
G w ten uit voor de OBU en communicatie, maar vergt wel 
weer esteringen angifte-infrastructuur via DSRC. Het is daardoor niet 
zeker of de TCO lager zo een OBU zonder GPRS. Vanuit flexibiliteit en 
toekomstvastheid is er veel voor te zeggen GPRS-functionaliteit wel op te nemen in de 
O U.  dit bes temin zinvol geacht om de oplossing met de ‘sobere 
OBU’ als mogelijkheid in e OBU mét GPRS komt ‘vanzelf’ aan bod bij 
de aria fferentiatie (V  VIIα), waarbij GP  
updates van geografische informatie / tarieven.  
 

 zijn combinaties van systeemconcepten niet 
(Systeemfamilie γ) 

aa e pt als laagdrempelige 
betaalm
 
In onderstaa oor de 
beschrijv tie ten behoeve 
van  h  eigenlijk in alle 
concepten a
 

3 Overzicht systeemconcepten 
3.1  Inleid

n h ocument zijn 14 concepten v chillende 
prijzingsvarianten g tro e w gaa

concept 
or de plaats 

aar de bepaling  v
erking

n in dit hoofdstu in id van j d
daan o

n de mogelijkhede
orw

e benadrukken 
 leiden tot (g

ncrete gevalle
ere keu

orbeeld  

SM/GPRS. Dit spaart 
extra inv

at kos
in een a
uden uitvallen voor 

B  Het werd in tek niet
beeld te brengen. D

 kilometerheffingsv nten met di Iα en RS nodig is voor

  
Om de uitwerking overzichtelijk te houden
part beschreven. Opgemerkt zij dat met name de inboeksystemen a

v k to gepast worden als aanvulling op een α- of β-conce
oge rs.   lijkheid voor incidentele gebruike

nde
 van de systeemconcepten z

 tabel wordt een overzicht gegeven welke basistechnieken v
ing ijn aangenomen. Kentekenregistra

 de andhaving/controle wordt niet expliciet genoemd omdat dit
an de orde is. 
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Tabel 13.1 S steemconc technieken 

Basisvariant S mfamilies 

y

ystee

epten vs. gebruikte 

 α – On board γ - Inboeksystemen  β – Off board 

I. Puntheffing – Vast 
 

Iγ  
Inboekautomaat, 
internet, telefoon 

 Iβ
DSRC 

 

II. Puntheffing – 
Statisch 

  II
D

β  
SRC 

III. Puntheffing – 
Dynamisch 

 III  
DSRC 

 β  

IV. Trajectheffing – 
Plat 

IV
G S

IV
DSRC 

IVγ  
Inboekautomaat, 
internet, telefoon 

α   
PS  + D RC 

β  

V. Kilometerheffing – 
Plat 

 

V
 GPS  + DSRC 

Vγ  
Bestaande odometer 

α   

VI. Kilometerheffing – 
Statisch 

 

VI
GPS + 
GSM/

α  

GPRS + DSRC 

  

VII. Kilomete
Dynamisch 

VIIrheffing – 

 

α  

GPR
GPS + 
GSM/ S + DSRC 

  

VIII. Verblijfsheffing VIII
GSM/

α  
GPRS 

VIII
DSRC 

β  VIIIγ  
Inboekautomaat, 
internet, telefoon 

 
De volgende volg de w rd: 
 

Systeemfamil α bruiksbepalin board) :  
o ff t (IV
o terh ng (plat, stati ynamisch: Vα, VIα, VIIα) 
o ijfsheff g (VIIIα) 

Systeemfamilie β (verbruiksbepal d, ‘poortjes’):  
o ntheffin lat, statisch, β, IIβ, IIIβ) 
o trajectheff t (IV
o verblijfsheff β) 

Systeemfamilie γ (inboeken):  
o puntheffin lat: I
o trajecth t (IV
o kilometerheffing (alleen pla
o verblijfs γ). 

or

traje
kilome
verbl

pu

ordt gehantee

• 

• 

• 

ie 
cthe

(ver
ing vrach
effi
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ing vrach

ing (VIII
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ing (VIII

g on-
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dynamisch: I

t: Vγ) 
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γ) 
γ) eff
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13.2   Overzicht technische uitwerking 

 

Tabel 13-1 Techn

van varianten 

isc king Hoofdsysteem α he uitwer

Systeemfamilie α: On-board systemen 
Varianten Trajectheffing 

IVα Trajectheffing (vracht) met een OBU 
met GPS en DSRC 

Kilometerheffing 
Vα Plat (geen differentiatie naar tijd of plaats)  
VIα49 Statisch (vaste differentiatie naar 

tijd/plaats)  
VIIα Dynamisch (differentiatie naar gemeten 

congestie) 

Verblijfsheffing  
VIIIα Verblijfsheffing obv OBU met GPRS 

modem.  

Overzicht Zakelijk verkeer. Privacy-eisen minder zwaar. 
Er wordt geheven op het gehele hoofdwegennet. 
De OBU beschikt over GPS en over een DSRC 
interface, maar niet over GSM/GPRS. 

Par
Tar

VIα

etalen voor de aanwezigheid in het gebied door 
een automatische registratie bij de telecomoperator. 
In het GSM/GPRS-netwerk is bekend in welke GSM-
cel een SIM-kaart zich bevindt. 
De telecom operator houdt een lijst bij welke cellen 
behoren tot het heffingsgebied50  

ticuliere voertuigen. Privacy-eisen stringent. 
ieven zijn afhankelijk van voertuigcategorie 
: vast tarief per gereden kilomeVα ter - OBU met 
GPS en DSRC en zonder GSM/GPRS. 
: variabel tarief bepalen. OBU met GPS, DSRC en 
GSM/GPRS 

VIIα: dynamische tariefinfo opvragen. OBU met 
GPS,  DSRC en GSM/GPRS 

B

                                                     
ncept VIα is gebaseerd op Kilometerheffing zoals i49 Systeemco n 2001/2002 uitgewerkt door V&W en Finan

50 De SIM kaarten kunnen een eigen serie hebben waardoor het domein is afgesloten van normaal mobiel verkeer. 
ciën 
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Systeemfamilie α: On-board systemen 
Varianten Trajectheffing 

IVα Trajectheffing (vracht) met een OBU 
met GPS en DSRC 

Kilometerheffing 
Vα Plat (geen differentiatie naar tijd of plaats)  
VIα49 Statisch (vaste differentiatie naar 

tijd/plaats)  
VIIα Dynamisch (differentiatie naar gemeten 

congestie) 

Verblijfsheffing  
VIIIα Verblijfsheffing obv OBU met GPRS 

modem.  

Bepalen van het verbruik vindt plaats in de OBU. Met GPS wordt ‘continu’ de positie van het voertuig 
emeten. Op basis daarvan wordt ten eerste bepaald of er een tarief geldt op de plaats waar gereden g

wordt. Als er een tarief geldt, wordt de afgelegde afstand bepaald51 en
 

 opgeslagen in de OBU.  

 

 Vα: Bij het bepalen van afstanden wordt geen 

VI : De registratie is afhankelijk van tijd en plaats.  

wordt bepaald obv de 
via DSRC of GPRS doorgegeven 

ie bekend staat als ‘OBU-SIM’ 
eerd in een netwerkcel van een 

gebied met verblijfsheffing, dan wordt dit feit met 
tijd en datum vastgelegd. 
Afhankelijk of differentiatie naar tijd aan de orde is, 
wordt ook het verlaten van het gebied vastgelegd. 

onderscheid gemaakt tussen HWN en andere 
wegen. Geografische info hoeft alleen aan te 
geven: binnen of buiten NL. 

α
Afstand wordt bijgehouden met tellers per tarief 
(‘rood, geel en groen’).  

VIIα: Als VI, maar tariefcat 
actueel 
congestiewaarden. 

Wanneer een SIM d
wordt gedetect

De registratie van de aanwezigheid in de cel wordt 
doorgegeven.  
 

Bepalen verbruik 

Regelmatig wordt een aangifte gedaan met 
gelogde afgelegde afstand (of wegsegmenten) 
via DSRC communicatie bijv. bij het doorrijden 

VI an 
 

van een portaal of bij een benzinestation. 

Vα: Aangifte als bij IVα 
α en VIIα: Periodiek wordt een aangifte geda

via GPRS met geaggregeerde verbruiksgegevens. 

Bedrag bepalen kilometers, loggings of de in de aangifte opgestuurde aggregaties Per dag (of tijdblok) dat waargenomen is dat de 
GPRS OBU in het heffingsgebied heeft gereden, 
wordt het betreffende bedrag bepaald.  

Aan de hand van de totaal gereden 
(tellerstanden), wordt op basis van de voor de betreffende voertuigcategorie geldende tarieven het 
verschuldigde bedrag bepaald in het centrale systeem. 

                                                     
jectheffing zijn twee strategieën mogelijk a) continumeting het ver51 Voor de tra reden aantal kilometers feitelijk meten (Zwitserland 

LSVA), of b) discrete meting: het berijden van een wegtraject detecteren en daar een nominale afstand aan koppelen (Duistland LKW 
Maut). Voor een kilometerheffing ligt discrete meting minder voor de hand. 
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Systeemfamilie α: On-board systemen 
Varianten Trajectheffing 

IVα Trajectheffing (vracht) met een OBU 
met GPS en DSRC 

Kilometerheffing 
Vα Plat (geen differentiatie naar tijd of plaats)  
VIα49 Statisch (vaste differentiatie naar 

tijd/plaats)  
VIIα Dynamisch (differentiatie naar gemeten 

congestie) 

Verblijfsheffing  
VIIIα Verblijfsheffing obv OBU met GPRS 

modem.  

In rekening 
brengen 

iBetaling op rekening: er wordt gewerkt met PostPa
 

id Central Accounts, de kentekenhouder ontvangt per odiek een rekening 

Professionele inbouw met koppeling aan accu 
De OBU 

en s
met kenteken en klantgegevens wordt in angemeld.  

Na inbouw vindt een controle op goede werking p

tartcontact is nodig 
het centrale systeem a
laats, evt wordt een certificaat afgegeven. 

Registreren en 
installeren 

  VIIIα: Registratie van de uitgegeven SIM identiteit bij 
de netwerkoperator. 

- Steekproefsgewijze controles door bevraging voertuigapparatuur via DSRC. Van voertuigen zonder 
(correct werkende) apparatuur wordt een kentekenregistratie gemaakt. Hierbij kan gebruik gem
worden van op vaste controleapparatuur op portalen, verplaatsbare op

aakt 
stellingen en mobiele controles. 

oor deze controles is speciale apparatuur nodig. 
- Op de aangifte kunnen plausibiliteits- en co
kentekenregistraties. Automatische detectie van ‘verda g.  
- De OBUs periodiek (b.v. jaarlijks) op een correcte werking laten controleren 
- Geintegreerde mechanismen voor fraudedetectie in de OBU 

Steekproefsgewijs worden voertuigen die rijden in 
een gebied met verblijfsheffing gecontroleerd (vaste, 
verplaatsbare of mobiele controles mogelijk). Op 

na
reg
 

V
nsistentiechecks uitgevoerd worden, evt in combinatie met 

chte patronen’ met dataminin

basis van het kenteken van het voertuig wordt 
gegaan of er voor dat voertuig een correcte 
istratie heeft plaatsgevonden  

Handhaving 

 - Controles ook op OWN nodig!! 
VIα en VIIα:  bij controle wordt ook gechecked of de 

juiste tariefcategorie of congestieparameter  
wordt gehanteerd in vastlegging van het verbruik. 

 

CRM - Vragen en klachten over ontvangen rekeningen en het geregistreerde verbruik; aanbieden self-service op een gepersonaliseerde webpagina. 
- Vragen en klachten over sancties. 
- Algemene informatievoorziening aan (nieuwe) gebruikers over de heffing, de apparatuur, de inbouw. 
- Aanmeldingen van nieuwe deelnemers en aanvragen voor vrijstellingen.  
- Speciale procedure moet worden ingericht voor melden van defecte apparatuur, herstel  en tijdelijke alternatieve registratiewijze (wanneer er sowieso al een 
regulier alternatief via inboeken bestaat is dit minder problematisch).  
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Systeemfamilie α: On-board systemen 
Varianten Trajectheffing 

IVα Trajectheffing (vracht) met een OBU 
met GPS en DSRC 

Kilometerheffing 
Vα Plat (geen differentiatie naar tijd of plaats)  
VI  Statisch (vaste differentiatie naar α49

tijd/plaats)  
VIIα Dynamisch (differentiatie naar gemeten 

congestie) 

Verblijfsheffing  
VIIIα Verblijfsheffing obv OBU met GPRS 

modem.  

 ns op de 

Hier dan ook specifiekere vragen 
eniveau bekend. De gebruiker 

beschikt via een OBU-log mogelijk wel over 
verplaatsingsdetails. 
VIIα: Overzicht van historische congestieniveaus 

aanmeldingsgegevens, b.v. bij betwisting door  
een klant  

Meer gedetailleerde verplaatsingsgegeve
factuur is denkbaar voor deze doelgroep. 

over kunnen 
komen.   

Verbruik omwille van privacy in backoffice alleen op 
hoog aggregati

nodig voor beantwoorden van vragen.  

VIIIα: Inzage nodig in de gedetailleerde 

Onderhoud 
atie 

 verkeersv
) doorgegeven via G

Eventueel onderhoud combineren met jaarlijkse co
De tariefcategoriën en de geografische inform
gevolg van nieuwe inzichten, veranderde
informatie wordt (automatisch

ntrole OBU  
zal in de loop der tijd wijzigingen ondergaan, b.v. als 
olumes of nieuwe/aangepaste wegen. Deze 
PRS aan de OBU’s. 

VIIIα: Periodiek onderhoud in principe niet nodig. 

Opmerkingen  n 
n de antennes in 

de regel aangepast worden (radioplanning). Dit 

VIIα: De bestaande monitoring-infrastructuur va
Rijkswaterstaat is te gebruiken om de 
congestiewaarde te bepalen 

VIIIα: Om een goede celbegrenzing te kunnen 
garanderen moet het bereik va

vergt ook onderhoud.  
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 13-2 TechTabel nis he uitwerking Hoofdsysc teem β 

Systeemfamilie β: Off-board systemen 
Varianten Puntheffing DSRC 

Iβ P  van tijd of plaats) lat (niet afh
IIβ Statisch (vaste differentiatie naar 

tijd/plaats) 
IIIβ Dynamisch (differentiatie naar actuele 

congestie) 

Trajectheffing (vracht) DSRC 
IVβ Plat (niet afh van tijd of plaats) op gehele 

HWN. 

Verblijfsheffing DSRC 
VIIIβ Verblijfsregistratie met DSRC tags  
 

Overzicht Elk ag. Elke 
wordt elektronisch 

pas
e

Elk voertuig uit de doelgroep (vracht) moet uitgerust 
met een DSRC-tag. Incidentele gebruikers kunnen 
snel een pre-paid tag kopen. Voor elk wegsegment 
op het HWN vindt een aparte registratie plaats. De 
poortjes staan op de segmenten of op de 
op/afritten. Niet alle poortjes hebben camera’s: 

en 
aald gebied, binnen een bepaalde periode 

(dag, week etc.). In- en uitrijden van het gebied 
wordt elektronisch geregistreerd met DSRC-poortjes. 
Deelnemende voertuigen zijn voorzien van een 
DSRC tag. Bij een passage zonder geldige tag wordt 

voertuig is uitgerust met een DSRC-t
passage van een heffingspunt 
geregistreerd en in rekening gebracht. Bij een 

sage zonder (geldige) tag wordt een 
ntekenregistratie gemaakt.  k

handhaving is steekproefsgewijs, met vaste, 
verplaatsbare en mobiele opstellingen. 

een kentekenregistratie gemaakt. 

Er is een bedrag verschuldigd voor het rijden binn
een bep

Bij het p spunt vindt een draadloze transactie plaats tussen wegkantapparatuur en tag. Dit leidt tot een vastlegging van de account-ID 
van  t

asseren van het heffing
de ag, en aanvullende passagegegevens (b.v. datum, tijd). De passagegegevens zijn de basis voor de inning 

De betre  
kan ook voertuigcategorie in de backoffice obv identiteit voertuig. Dit is niet praktisch wanneer de voertuigcategorie 
afha t 
bedienin

ffende voertuigklasse wordt (eventueel) meegestuurd52 in de draadloze transactie (declared vehicle characteristics).53 Wanneer voertuigklasse vast ligt,
gekozen worden voor het bepalen van 

ng van parameters die kunnen wijzigen (b.v. wel/geen aanhanger, aantal assen). Dit is bij vrachtheffingen meestal het geval. De OBU moet dan ook 
gsmogelijkheden hebben om de voertuigcategorie te kunnen invoeren.  

Verbruik 

IIIβ:  d

zijn vastgelegd. Dit kan eventueel via een andere 
gegevensstroom in de backoffice komen.  

 
geregistreerd.  

 In eze variant moet ook de waarde van de 
congestieparameter voor elke passage eenduidig 

Qua registratie- en afrekensystematiek geen 
fundamenteel met I t/m III.  

Zowel in- als uitrijdende voertuigen worden 

                                                     
52 Een alternatief is dat de voertuiggegevens in de backoffice vast gekoppeld zijn aan een account ID.  
53 De DVC heeft het voordeel internationaal gebruik toe te staan. 
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Systeemfamilie β: Off-board systemen 
Varianten Puntheffing DSRC 

Iβ Plat (niet afh van tijd of plaats) 
IIβ Statisch (vaste differentiatie naar 

tijd/plaats) 
IIIβ Dynamisch (differentiatie naar actuele 

congestie) 

Trajectheffing (vracht) DSRC 
IVβ Plat (niet afh van tijd of plaats) op gehele 

HWN. 

Verblijfsheffing DSRC 
VIIIβ Verblijfsregistratie met DSRC tags  
 

Bedrag bepalen assage 
f 

aa
IIβ S is  

e t

de 
s 

r de 

 

worden genegeerd. Prijs kan afhankelijk zijn van 
voertuigcategorie. 

Iβ Plat. Er wordt altijd dezelfde prijs per p
ehag nteerd, zonder differentiatie naar tijd o

pl ts/lokatie. Wel afh. van voertuigcat. 
tat ch. De prijs voor een passage volgt uit
d arieftabel + plaats en tijd van de 
passage. Afh. van voertuigcat. 

IIIβ Dynamisch. De prijs wordt bepaald aan 
hand van de congestietabellen, tijd  en plaat
van de passage. Afh. van voertuigcat. 

 

Als voor Iβ. De passageprijs wordt bepaald doo
lengte van het traject. 

Het heffingsbedrag is slechts eenmaal per 
heffingsperiode verschuldigd, dus na de eerste 
passage in een heffingstijdvak kunnen alle volgende
registraties binnen het tijdvak van het voertuig 

In rekening 
brengen 

tie. Standaard met 
ooral bij de 

denteel gebruik gemakkelijker te maken kunnen ook pre-paid accounts gefaciliteerd worden. 
edrag wordt afgeboekt van tegoed. De gebruiker moet zelf zorgen voor 

• Postpaid is standaard: Periodiek krijgt de accounthouder een rekening voor de passages, eventueel met een gedetailleerde specifica
or alle voertuigen zeer gewenst. Dit speelt vautomatische incasso. Voor zakelijke wagenparken  is een geaggregeerde rekening vo

trajectheffing vracht.   
• Prepaid: Om anoniem gebruik mogelijk te maken en inci

Er wordt dan geen factuur verstuurd (eventueel toegankelijk via internet), b
voldoende saldo op de rekening.  

Registreren en 
installeren 

• Postpaid: Bij uitgifte van de tag worden voertuigcategorie,  houdergegevens, eventueel kenteken 
aanvraag/uitgifte van de tag kan zowel centraal (aanvraag en aflevering via de post) als decentraal (b.

en betaalmethoden vastgelegd in een contract. De 
v. bij benzinestations) plaatsvinden. 

• Prepaid: Bij uitgifte moet de gewenste vo igcategorie worden opgegeven. De gebruiker betaalt een vast vooruitbetaald tegoed plus evt. statiegeld 
(kan later weer opgeladen worden). Geen registratie van houdergegevens of kenteken nodig.  

ertu

Handhaving  
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Systeemfamilie β: Off-board systemen 
Varianten Puntheffing DSRC 

Iβ Plat (niet afh van tijd of plaats) 
IIβ Statisch (vaste differentiatie naar 

tijd/plaats) 
III  Dynamisch (differentiatieβ  naar actuele 

congestie) 

Trajectheffing (vracht) DSRC 
IVβ Plat (niet afh van tijd of plaats) op gehele 

HWN. 

Verblijfsheffing DSRC 
VIIIβ Verblijfsregistratie met DSRC tags  
 

 

voertuigen niet tot de doelgroep behoort. Een vorm 
van automatische classificatie is dan nodig.  

Bij elke passage wordt gecontroleerd of: 
• er een geldige elektronische transactie 

heeft plaatsgevonden 
• de account ID niet op de zwarte lijst 

staat (gestolen tag, wanbetaler etc.) 
Als hieraan niet voldaan is vindt een 
videoregistratie van het kenteken plaats en 

Als bij I/II/III, echter controle vindt niet bij elk 
wegkantstation plaats. Controles kunnen ook op 
andere punten dan de heffingspunten uitgevoerd 
worden, met verplaatsbare en/of mobiele 
controlesystemen. Bij de controles moet rekening 
gehouden worden dat een meerderheid van de 

wordt de houder van het kenteken een sanctie 
opgelegd. 

Als bij I/II/III. In principe kunnen controles ook 
binnen het verblijfsgebied plaatsvinden. Dit kan 
zowel op kenteken als via bevraging van de OBU.  

CRM 
taalmethoden, gebruik van de tag etc. 

an 
reken

Verstrekken van, en ondersteunen bij: 
• algemene informatievoorziening aan (nieuwe) gebruikers over heffingspunten, tarieven, be
• registreren van klanten, het aanvragen/aanmaken van nieuwe accounts en mutaties  
• aanvragen voor vrijstellingen 
• vragen en klachten over de werking v de apparatuur  

ingen en geregistreerde passages • vragen en klachten over ontvangen 
Onderhoud t mees

De tags vergen in principe geen onderhoud: de ge
De wegkantsystemen vergen onderhoud. He te onderhoud wordt gevergd door de camera’s. 

ïntegreerde batterij heeft een levensduur van ca. 5 jaar. 
Opmerkingen    

 

 122



 

 

Tabel 13-3 Technische uitwerking Hoofdsysteem γ 

Systeemfamilie γ: Inboek  systemen 
Varianten Iγ Puntheffing met inboeken 

VIIIγ Verblijfsheffing 
IVγ Trajectheffing vracht HWN met inboeken 
 

Vγ Kilometerheffing via handmatige aangifte 

Overzicht 
b

oekin esteld of er voor een 
 in het verblijfsgebied een geldige inboeking heeft 

nboeken ook is toegestaan moeten de controlegegevens bewaard 

De houder doet zelf aangifte van het gebruik in 
kilometers in Nederland. Hierbij wordt de odometer 
(kilometerteller) van het voertuig gebruikt. 

Er is geen voorziening in het voertuig nodig. Gebr
maken door een ‘inboeking’ uit te voeren en een 

uikers moeten een passage of verblijf zelf kenbaar 
etaling te doen. Omwille van de controle moet het 
. Bij controle wordt vastgkenteken moet opgegeven worden bij de inb

waargenomen kenteken bij een heffingspunt
plaatsgevonden. Wanneer achteraf i

g

 
worden tot na het verstrijken van de termijn.  
 
De automobilist is verplicht zelf het verbruik handmatig aan te geven. Opgeven via Internet, 
betaalterminals (bij benzinestations) telefoon, call-center en zelfs SMS is mogelijk.  
Uit overwegingen van klantvriendelijkheid kan binnen een bepaalde termijn ook achteraf inboeken en 
betalen toegestaan worden. Dit maakt de handhaving iets complexer. 

 Bepalen verbruik 

elijk. Telefonisch inboeken ligt daardoor wat 

n 
Iγ: Hierbij wordt in het heffingspunt, de datum 
en het kenteken van het voertuig opgegeven 
VIIIγ: Opgeven dat er gereden wordt in een 
bepaald gebied, in een bepaald tijdvenster. 

Opgeven van het traject over het HWN met 
opritpunt en afritpunt (afslagnummers).  
Een grafische ondersteuning is wenselijk, en is bij 
inboeking via terminal of internet natuurlijk goed 
mog
minder voor de hand 

Vγ: de aangifte (declaratie) is niet per 
rit/traject/verblijf maar de opgave van alle verrede
afstanden voor een bepaalde periode plaatsvindt. 
Aangesloten wordt bij een aangiftesystematiek die 
bij rijksbelastingen gangbaar is. 

Bedrag bepalen 

 of 
erblijfsgebied. 

voertuigcategorie. Dit wordt herleid tot de afstand. 
 

f 

 

Het te betalen tarief wordt in de backoffice 
systemen bepaald, op basis van opgegeven 
voertuigcategorie en heffingspunt

Het bedrag volgt uit de lengte van de opgegeven 
begin en eindpunt van de rit en de opgegeven 

v

Het aantal kilometers vermenigvuldigd met het tarie
per kilometer dat voor de (aan de hand van het 
opgegeven kenteken bepaalde) voertuigcategorie 
van toepassing is, levert het verschuldigde bedrag
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Systeemfamilie γ: Inboek  systemen 
Varianten Iγ Puntheffing met inboeken 

VIIIγ Verblijfsheffing 
IVγ Trajectheffing vracht HWN met inboeken 
 

Vγ Kilometerheffing via handmatige aangifte 

In reke
renge

ning 
n 

foon, betaalterminal, 

re
or lmethoden 

In principe zelfde mogelijkheden als bij I/VIII. Bij 
d 

accepteren (UTA, DKW, Euroshell). Betaling op 
eerd worden (onder 

ratieve last voor 
ijven te beperken.   

 
b

Bij de inboeking via tele
internetbetaling, SMS bericht dient in principe 
di ct betaald te worden. Per inboekingswijze 

dt een geschikte s

betaling via een betaalterminal ligt het voor de han
de in de transportsector gebruikelijke credit cards te 

w et betaa
geboden (cash, PIN, creditcard, Chipknip, 
internet betaling, betaling via mobiele telefoon).  

rekening moet ook gefacilit
voorwaarden) om de administ

Voor frequente gebruikers kan eventueel 
betaling op rekening (Pre-paid of Post-paid 

bedr
 

Central Account) geboden worden. 

Dit kan volgens bestaande systematiek van de 
Belastingdienst. Gekozen kan worden het bedrag 
meteen bij aangifte te laten voldoen, of eerst een
aanslag op te leggen 

    
Registreren en 
installeren 

Er is er geen intakeproces nodig: er dient gewoon per passage ingeboekt en betaald te worden op 
kenteken.  
Wanneer Central Account betaling wordt gefaciliteerd is hiervoor wel een ‘eenmalig’ registratieproces 
nodig met een kredietwaardigheidcontrole.  

te van de 
kilometerstand plaats te vinden. Dit dient ook plaats 
te vinden bij wijzingen in de tenaamstelling van het 
voertuig. 

Bij de registratie dient een initiële aangif

Een controle op de inboekingsdiscipline is nodig. Dit gebeurt door een videoregistratie te maken van de 
kentekens van passerende voertuigen bij het heffingspunt / traject c.q. het rijden in het heffingsgebied 
en te controleren of er een geldige inboeking heeft plaatsgevonden voor het bereffende kenteken. In de 
backoffice worden de kentekens uitgelezen en vastgesteld of er een inboeking voor het kenteken heeft 
plaatsgevonden. Zo niet, dan wordt de houder bepaald aan de hand van het kentekenregister, en een 
sanctie opgelegd. Controle kan steekproefsgewijs zijn. 
Iγ:   Structureel controleren met een vaste onbemande opstelling bij het heffingspunt. 
VIIIγ en IVγ:   Steekproefsgewijs controleren met verplaatsbare en mobiele controles kan een goed 
alternatief zijn. Ook staandehouding kan uitgevoerd worden door mobiele teams na raadplegen van de 
inboekingsdatabase of black list.  
 

Hand ng 

Achteraf inboeken heeft een nadeel in de handhaving.  
• Controlegegevens moeten langer bewaard blijven. 
• Staandehouding kan alleen op basis van een ‘oud’ feit. Lik-op-stuk beleid is niet mogelijk. De 

afschrikwekkende werking voor buitenlandse overtreders is daardoor minder.  
 

Bij de APK dient te worden vastgesteld dat de km-
teller correct werkt. Een vorm van handhaving kan 
plaatsvinden door de km-stand die bij de APK en 
periodieke garagebezoeken (Nationale Autopas) 
wordt genoteerd ook inzichtelijk te maken voor de 
heffingsinstantie. Verder zou steekproefsgewijs 
gecontroleerd kunnen worden op de kilometerstand. 
Hierbij is echter staandehouding nodig (combinatie 
met andere controles is denkbaar). De pakkans als 
gevolg van dit soort controles zal echter zeer laag 
zijn.  
Een ‘waterdichte’ controle is zeker niet haalbaar, 
voornamelijk vanwege de manipuleerbaarheid van 
de km-teller en de moeilijke controle op in het 
buitenland gereden kilometers 

havi
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Systeemfamilie γ: Inboek  systemen 
Varianten Iγ Puntheffing met inboeken 

VIIIγ Verblijfsheffing 
IVγ Trajectheffing vracht HWN met inboeken 
 

Vγ Kilometerheffing via handm angifte atige a

CRM 
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