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Advies voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing 
van de begroting 2019 en voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding 
van de begroting 2020 

 

Mijnheer de minister 

 

Op 18 oktober 2019 vroeg u de Mobiliteitsraad om advies over bovenstaande voorontwerpen van 

decreet. De MORA heeft enkele fundamentele bedenkingen bij art. 32 omtrent de aanpassing 

van de tarieven kilometerheffing uit het decreet tot begeleiding van de begroting 2020. 

De MORA adviseert om de wijziging van de tariefaanpassing van de kilometerheffing niet op deze 

wijze door te voeren. 

De MORA stelt vast dat de tariefstijging van de kilometerheffing niet beleidsmatig onderbouwd is. 

De doelstelling die de Vlaamse regering met deze maatregel wil nastreven, ontbreekt. Hierdoor 

ontbreekt de meest essentiële onderbouwing. Ook mist de Raad een sociaal-economische 

analyse, een inschatting van de mobiliteitsimpact en de inschatting van de kosten en opbrengsten 

van de maatregel. De MORA verwacht een aanzienlijke sociaal-economische impact en vindt een 

programmadecreet met een spoedadviesvraag geen goede manier om deze maatregel in te 

voeren. 

De maatregel draagt niet bij aan het sturen van de mobiliteit. Deze maatregel zal geen impact 

hebben op de files. Door enkel het vrachtvervoer onderhevig te laten zijn aan een 

kilometerheffing, kan geen sturing van verkeersstromen optreden. Dat kan alleen met een 

kilometerheffing voor alle voertuigen waarvan de Vlaamse regering heeft beslist om deze niet in 

te voeren, ondanks het nog niet afgeronde onderzoek in opdracht van de vorige bevoegde 

minister. 
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Vanuit ecologisch en economisch standpunt is het aangewezen dat het vrachtvervoer over de 

weg gebeurt op de meest efficiënte manier namelijk in de grootste vrachtwagens. Door enkel 

deze categorie te confronteren met de hoge prijsstijging, stuwt de maatregel naar het gebruik van 

meer voertuigen uit een lagere en dus minder efficiënte gewichtsklasse. Tot slot betekent een 

lineaire verhoging van 0,02 euro voor alle emissieklassen relatief gezien de laagste verhoging 

voor de meest vervuilende voertuigen en de hoogste voor de properste voertuigen.  

Vanuit ecologisch standpunt zou een tariefverhoging voor de laagste euronormklassen een 

betere maatregel zijn en voldoet dit beter aan het principe ‘de vervuiler betaalt’. Dit zou voor de 

MORA een belangrijke stap zijn in de richting van de vergroening van de vrachtwagenvloot.  

Achter de verlaging van het tarief in de categorie van 3,5 ton tot 12 ton, zou het tegengaan van 

de ‘camionettisering’, de verschuiving van het vrachtverkeer naar bestelwagens, kunnen zitten. 

Door het prijsverschil tussen de lichte vrachtwagens en de bestelwagens kleiner te maken, zou 

kunnen verondersteld worden dat de verschuiving niet meer zal plaatsvinden. De MORA is van 

oordeel dat dit niet het geval zal zijn, aangezien de bestelwagens hun competitiviteit danken aan 

andere factoren. Het gaat dan onder meer over de afwezigheid van een snelheidsbegrenzer, 

tachograaf, rij- en rusttijden en van verplichte permanente vorming voor chauffeurs. De MORA 

acht deze voordelen als zwaarder doorwegend dan het prijsverschil door de kilometerheffing. 

Bovendien haalt een verkleining van het tariefverschil tussen bestelwagens en lichte 

vrachtwagens ook het rechtvaardigheidsprincipe onderuit waarbij gestreefd wordt om alle 

vervoersmodi een eerlijkere prijs te laten betalen. Hierbij wordt een belangrijke pijler voor de 

maatschappelijke aanvaarding voor de invoering van de kilometerheffing voor het 

goederenvervoer over de weg onderuit gehaald. Het hypothekeert ook de mogelijkheid voor het 

invoeren van een algemeen beprijzingsinstrument.  

Gezien de kilometerheffing voor vrachtwagens in eerste instantie een infrastructuurheffing is en 

dan volgens de logica dat lichtere voertuigen minder moeten betalen dan zwaardere voertuigen, 

worden op die manier de tarieven voor alle andere voertuigen te laag om nog te kunnen 

differentiëren en sturen.  

De MORA vraagt zich ook af of deze tariefaanpassing wel door de Europese overheid zal 

goedgekeurd worden. De Vlaamse regering heeft bij de invoering de link gelegd tussen 

infrastructuurkost en tariefhoogte. Nu laat ze deze link los.  
  



  

  

 

 

3 

 
  

Omwille van bovenstaande argumenten kan de MORA enkel besluiten dat deze maatregel een 

loutere belastingverhoging is. Het staat de Vlaamse regering uiteraard vrij om beslissingen te 

nemen omtrent belastingaanpassingen. De MORA kan echter niet gunstig adviseren over een 

maatregel die een toekomstig, duurzaam mobiliteitsbeleid hypothekeert. Deze maatregel 

invoeren maakt het onmogelijk om te evolueren naar een slimmere, meer mobiliteitssturende en 

eerlijkere kilometerheffing. 

Om al deze redenen adviseert de MORA om de voorgestelde maatregel niet op deze wijze door 

te voeren. 

 

Hoogachtend 

   

Daan Schalck  Frank Van Thillo 

voorzitter   algemeen secretaris 

 


