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Dertien actiepunten voor een gelijk speelveld 
in Europa 

De interne markt met een vrij verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal is een van de 
fundamenten van de EU. Wetgeving is nodig om deze interne markt goed in te richten en een gelijk 
speelveld voor iedereen in de EU te creëren. Gelijke kansen, rechten en plichten voor bedrijven zijn 
daarbij cruciaal.

Juist in de dagelijkse praktijk blijkt echter dat wetgeving niet altijd transparant is en gelijke en 
ondubbelzinnige regels ontbreken, waardoor uniform bedoelde wetgeving door individuele EU-
lidstaten verschillend wordt geïnterpreteerd en gehandhaafd. Dat is onwenselijk. 
De EU-agenda voor betere regelgeving erkent dit probleem: er is meer transparantie en toetsing voor 
betere EU-wetgeving en handhaving nodig.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans over “Better Regulation”:

“En hoewel politici de natuurlijke neiging hebben om zich met nieuwe initiatieven bezig te houden, 
moeten we ten minste evenveel aandacht besteden aan het herzien van bestaande wetgeving en 
het nagaan wat kan worden verbeterd of vereenvoudigd.”

Inderdaad, ondernemers hebben geen behoefte aan nieuwe wet- en regelgeving maar vooral aan een 
duidelijkere uitleg en interpretatie, inclusief een betere handhaving, van bestaande wetten en regels. 

Naast betere regelgeving dient het Europese vervoerbeleid te streven naar het harmoniseren van 
concurrentievoorwaarden binnen en tussen alle vervoersmodaliteiten. Tevens moet het vervoerbeleid 
de randvoorwaarden creëren om goederenvervoer innovatiever, efficiënter en milieuvriendelijker te 
laten verlopen. 

Het huidige Europese speelveld vertoont – ondanks alle geslaagde inspanningen in het verleden 
om tot harmonisatie te komen – nog steeds vele hobbels en gaten. TLN wil een bijdrage leveren aan 
oplossingen voor dit probleem met een analyse van concrete problemen die bedrijven in transport en 
logistiek tegenkomen in de EU. Bij die problemen horen natuurlijk ook concrete oplossingen om een 
eerlijker en gelijker speelveld te creëren voor transportondernemers in Europa
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De dertien actiepunten zijn:
1. Uniformeer handhaving

2. Stop verdere liberalisering cabotage

3. Zorg voor duidelijke rij- en rusttijden

4. Introduceer EU-minimumloon

5. Harmoniseer eisen voor goederenvervoer

6. Harmoniseer niveau brandstofaccijns

7. Harmoniseer niveau motorrijtuigenbelasting

8. Uniformeer tolinning

9. Behandel alle vervoerswijzen gelijk

10. Introduceer e-CMR in hele EU

11. Schrap rijverboden 

12. Verhoog efficiëntie wegvervoer en verminder CO2-uitstoot

13. Harmoniseer toegangseisen tot steden
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1. Uniformeer handhaving

Handhaving dient hoofdzakelijk drie doelstellingen, namelijk voorkoming van oneerlijke concurrentie, 
bevordering van de verkeersveiligheid en bescherming van de chauffeur tegen sociale misstanden. 
Lidstaten dienen toe te zien op een adequate en juiste handhaving van EU wetgeving.  In de praktijk 
zien we echter dat door individuele lidstaten uniforme EU vervoerwetgeving verschillend wordt 
uitgelegd en gehandhaafd. Daardoor heerst bij ondernemers onduidelijkheid over wat nu wel en niet is 
toegestaan. 

Daarnaast ontbreekt in veel landen de juiste verhouding tussen de ernst van de begane overtreding en 
de opgelegde sanctie, waardoor ondernemers en chauffeurs boetes vaak als disproportioneel ervaren. 
De inbeslagname van voertuigen in Italië vanwege het ontbreken van een (kopie) huurovereenkomst in 
de cabine is daarvan een goed voorbeeld. 

Ook de situatie dat bij een staandehouding over een periode tot 28 aaneengesloten dagen terug mag 
worden gecontroleerd op rij- en rusttijden, leidt tot uitwassen in opgelegde boetes. De geringste rij- en 
rusttijden overtredingen worden namelijk over die periode allemaal afzonderlijk bij elkaar opgeteld, 
waardoor een chauffeur onderweg bij één staandehouding vele honderden tot zelfs duizenden euro’s 
moet betalen. 

Ook komt het voor dat een chauffeur in land A is gecontroleerd en op bepaalde punten wel en op 
andere niet is beboet, om een dag later in land B bij een controle alsnog op die punten een boete 
te krijgen. Dergelijke verschillen leiden tot grote ongelijkheid in de EU. Daarbij is te bedenken dat 
eerdergenoemde overtredingen nauwelijks verband houden met de doelstellingen van handhaving.
 

Oplossingen: 
• Verplicht de EU-lidstaten controles tot 28 dagen terug te beperken tot wekelijkse rust en zware 

misstanden (zoals fraude). Controleer de overige overtredingen tot 8 dagen terug zoals onder 
de vorige rij- en rusttijdenregeling (3820/85). In het kader van de doelstellingen van de rij- en 
rusttijdenregelgeving is meer ook niet nodig.  

• Verplicht de EU-lidstaten tot toepassing van proportionaliteit in het sanctiebeleid, zodat er een 
logisch verband ontstaat tussen de begane overtreding en de hoogte van de opgelegde boete.

• Laat de EU-lidstaten verantwoordelijk blijven voor hun sanctiebeleid, maar stel wel een 
bandbreedte vast met minimum en maximum bedragen om de wildgroei in boetebedragen te 
beteugelen.

• Zorg voor een gelijke behandeling tussen ingezetenen en niet-ingezetenen bij het opleggen van 
sancties. 

• Spreek af dat de EU-lidstaten elkaars controles erkennen, ook als er niet is overgegaan tot het 
opleggen van een boete.

• Voer het European Register of Roadtransport Undertakings (ERRU-register) in alle 28 EU-lidstaten 
tegelijk in.
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2. Stop verdere liberalisering van cabotage

De sociaaleconomische verschillen binnen de EU zijn nog steeds zeer groot. Verdere vrijgave van 
cabotage draagt niet bij aan het gelijktrekken en verbeteren van de marktverhoudingen in de EU. 
Daarnaast zijn de spelregels ten aanzien van cabotage niet altijd helder. Er is onduidelijkheid over 
het aantal toegestane ritten bij bepaalde vormen van cabotagevervoer, zoals bij groepage, maar 
ook hebben EU-lidstaten verschillende opvattingen over het voor- en natransport bij gecombineerd 
vervoer. De ene EU-lidstaat merkt deze ritten als cabotage aan, de ander als onderdeel van 
gecombineerd vervoer.

Gemiddeld uurloon (2014)

 
Bron: Eurostat

Oplossingen:
• Continueer het huidige regime van maximaal drie ritten in maximaal zeven dagen bij het 

binnenlands vervoer door buitenlandse vervoerders (cabotage).
• Zorg voor een eenduidige interpretatie van alle vormen van cabotagevervoer.
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3. Zorg voor duidelijke rij- en rusttijden regelgeving

De EU rij- en rusttijdenwetgeving is zeer complex en omschrijft in detail wanneer en hoelang een 
chauffeur mag rijden, moet rusten en pauzeren. Dit lijkt bij te dragen aan een betere verkeersveiligheid 

en het voorkomen van sociale misstanden. In de 
praktijk blijkt strikte naleving van die voorschriften 
echter al niet gemakkelijk. Daarom is het extra 
ongewenst dat EU-lidstaten de wetgeving niet 
eenduidig interpreteren. Daarbij gaat het onder 
andere om de vraag of een chauffeur zijn normale 
wekelijkse rust van 45 uur wel of niet in de cabine 
van zijn voertuig mag doorbrengen. Verwijzend naar 
dezelfde EU rij- en rusttijdenverordening 561/2006 
verbieden sommige landen die rust in de cabine en 
andere niet, waardoor willekeur is ontstaan. Een 
totaalverbod is onwenselijk, omdat er dan geen 
enkele flexibiliteit meer is. Het ongelimiteerd toestaan 

is echter ook niet wenselijk, omdat dan het risico ontstaat dat een chauffeur maandenlang onderweg 
is. Daarnaast ontbreken er voldoende vrachtautoparkeerplaatsen langs Europese hoofdroutes, 
waardoor het voor chauffeurs lastig of zelfs onmogelijk is tijdig de verplichte pauzes en dagelijkse rust 
in het voertuig te genieten.

Oplossingen:
• Creëer duidelijkheid ten aanzien van interpretatie van de huidige regelgeving, bijvoorbeeld het 

doorbrengen van de normale wekelijkse rust in het voertuig.
• Onderzoek verbeterpunten in de huidige rij- en rusttijdenregeling ten bate van het gelijke 

speelveld en de werkbaarheid van de regeling. 
• Sta één normale wekelijkse (weekend)rust in de cabine per 4 weken toe. Verplicht dat de 

chauffeur na de genoten normale rust in de cabine, de volgende verplicht te nemen normale 
wekelijkse rust buiten de cabine doorbrengt, maar laat hem wel vrij in zijn keuze waar hij deze 
rust buiten de cabine wenst door te brengen.  

• Financier met behulp van EU-programma’s, zoals TEN-T, EFSI, Horizon 2020 en CEF, een Europees 
netwerk van extra parkeerplaatsen.
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4. Introduceer EU-minimumloon 

De loonkostenverschillen in Europa zijn sinds 2004 door de uitbreiding van de EU met elf Midden- 
en Oost-Europese landen dusdanig groot geworden, dat verschillende EU-lidstaten hun nationale 
minimumloonniveaus voor het (internationaal) transport verplicht hebben gesteld. Hierdoor ontstaat 
er in potentie een lappendeken aan nationale minimumloonregelingen in de EU met elk hun eigen 
loonniveaus en elk hun eigen meldingsregimes. De administratieve lasten nemen hierdoor fors toe. 
Het introduceren van een minimumloonwetgeving in een aantal landen lukt op papier wel, maar 
naleving en effectieve handhaving ervan blijken in de praktijk buitengewoon lastig. Landen zijn niet 
duidelijk in het aangeven waar ondernemers precies aan moeten voldoen, waardoor onzekerheid 
ontstaat hoe om te gaan met de diverse minimumloonregimes. 

Ook nemen de verschillen tussen bedrijven, die deze regelingen wel en niet naleven, fors toe.  Een 
uniforme Europese aanpak is hard nodig om de benodigde duidelijkheid te creëren en de onderlinge 
verschillen weg te nemen.

 Maandelijks minimumloon (oktober 2015)

Bron: Eurostat

Oplossingen:
• Streef naar een Europese aanpak, maak gebruik van bestaande wettelijke EU maatregelen – 

notificatieplicht en detacheringsrichtlijn – en handhaaf die ook consequent en in gelijke mate.
• Voer op termijn een Europees minimumloon in.
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5. Harmoniseer eisen voor goederenvervoer  
over de weg 

Voor transport met vrachtauto’s van 7,5 ton en meer 
gelden vrijwel overal in de EU dezelfde eisen op 
het gebied van bijvoorbeeld toegang tot de markt, 
toegang tot het beroep, tachograafplicht, tolbetaling, 
verkeersveiligheid (o.a. snelheidsbegrenzer) en milieu 
(o.a. zonering). Voor transport met bestel- en vrachtauto’s 
onder 7,5 ton of tractoren gelden deels lagere of zelfs 
helemaal geen eisen of verplichtingen, terwijl hier ook 
sprake is van goederenvervoer. Die ongelijkheid zorgt 
voor concurrentievervalsing.

Oplossingen:
• Verlaag de grens van de Eurovergunning naar 0 kilogram.
• Laat eisen van vakbekwaamheid gelden voor alle ondernemers die goederenvervoer verrichten. 
• Breid de reikwijdte van tol of kilometerheffing uit naar alle voertuigen waarvan het hoofddoel het 

vervoer van goederen is.
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6. Harmoniseer niveau brandstofaccijns

Tussen de EU-lidstaten bestaan er grote verschillen in dieselaccijnsniveau. Zo betaalt een vervoerder in 
Bulgarije het EU-minimumniveau van 33 cent per liter en in Groot-Brittannië meer dan het dubbele. De 
EU kent immers geen verplicht vast niveau of zelfs maar een relatief smalle bandbreedte met tevens 
een maximumniveau. De grote verschillen leiden niet alleen tot concurrentievervalsing maar ook tot 
onnodig omrijden. Buurlanden als België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg kennen bijvoorbeeld 
niveaus van respectievelijk 43, 47, 43 en 34 cent per liter, waardoor internationaal vervoer uitwijkt 
naar Luxemburg. Daarnaast levert de huidige EU-verordening geen prikkels op voor het gebruik van 
milieuvriendelijke CO2-arme of CO2-neutrale brandstoffen.

Vergelijking accijnsheffing op dieselolie in diverse EU-landen (2014)
 

Bron: EU

Oplossingen:
• Stop de fiscale concurrentie tussen landen op het gebied van dieselaccijns door één niveau vast 

te leggen.
• Voer naast het EU minimumniveau een EU maximumniveau in om stapsgewijs naar één uniform 

EU niveau toe te groeien. 
• Leg ter stimulering een lager niveau van accijns of energiebelasting vast voor alternatieve, CO2-

arme of CO2-neutrale brandstoffen of energiebronnen.
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7. Harmoniseer niveau motorrijtuigenbelasting

Tussen de EU-lidstaten bestaan er grote verschillen in motorrijtuigenbelasting (MRB). In 2012 bedroeg 
de MRB voor een 40-tonner in bijvoorbeeld Letland 543 euro, in Oostenrijk meer dan het drievoudige 
en in Ierland vrijwel het negenvoudige. De EU kent immers geen verplicht vast niveau of zelfs maar een 
relatief smalle bandbreedte met tevens een maximumniveau. Door op termijn nog slechts één niveau 
toe te staan, vervalt ook de mogelijkheid nationale transportbedrijven via de motorrijtuigenbelasting 
te compenseren vanwege de invoering van tol of een kilometerheffing, terwijl buitenlandse 
vervoerders dat voordeel wordt ontzegd. 

 Motorrijtuigenbelasting in euro per jaar (2012)

Bron: International Transport Forum 

Oplossingen:
• Stop de fiscale concurrentie tussen landen op het gebied van motorrijtuigenbelasting door één 

niveau vast te leggen.
• Voer naast het EU minimumniveau een EU maximumniveau in om stapsgewijs naar één uniform 

EU niveau toe te groeien.
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8. Uniformeer tolinning

Bijna iedere lidstaat in de Europese Unie (EU) heft inmiddels tol voor vrachtauto’s. Iedere lidstaat kiest 
ook zijn eigen systeem met tolkastjes, slagbomen of 
vignetten. De Europese Commissie heeft geprobeerd 
om met een richtlijn de systemen in de verschillende 
lidstaten op elkaar afgestemd te krijgen. Deze zgn. 
European Electronic Toll Service (EETS) richtlijn zou 
er uiteindelijk ook toe moeten leiden dat er één 
tolheffingsdienst in Europa komt en chauffeurs met één 
tolkastje door alle lidstaten van de EU kunnen rijden. 

Lidstaten kiezen ondanks Europese regels echter voor hun eigen, nationale aanbieders en 
bijbehorende systemen en gaan hoogstens achteraf pas kijken naar het accepteren van andere 
aanbieders op hun infrastructuur. Daardoor hebben voertuigen nu soms zeven tolkastjes op 
de voorruit. Ondernemers hebben daarnaast te maken met minimaal zeven contracten met 
tolaanbieders, inclusief de bijbehorende registratie, administratie en facturatie. Daar komt op 1 april 
2016 nog een achtste aanbieder bij als België een systeem van kilometerheffing introduceert. Die vele 
kastjes belemmeren niet alleen het gezichtsveld van de chauffeur maar leiden vooral tot hogere kosten 
voor de transportsector en passen niet in één Europese markt.

Oplossingen:
• Realiseer verplichtende EU wetgeving voor alle lidstaten opdat transportbedrijven met één 

contract en één tolkastje in alle EU-lidstaten tol kunnen betalen.
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9. Behandel alle vervoersmodaliteiten gelijk

Binnen de EU bestaan er grote verschillen in 
fiscale behandeling en betaling voor het gebruik 
van de infrastructuur en de vervuiling van het 
milieu tussen weg-, water- en spoorvervoer. 
Principes als ‘de gebruiker betaalt’ en ‘de 
vervuiler betaalt’ zijn niet voor alle weggebruikers 
en vervoersmodaliteiten van toepassing. 
Spoorvervoer en binnenvaart betalen niet of 
nauwelijks voor het gebruik van infrastructuur en 
externe kosten. 

Kruislingse subsidiëring van de ene vervoerswijze door een andere vervoerswijze gaat niet alleen 
rechtstreeks in tegen deze principes, maar draagt ook bij aan het belonen van inefficiëntie.

Oplossingen:
• Voer voor alle modaliteiten in alle EU-lidstaten een vorm van beprijzing in.
• Pas het principe ‘de gebruiker betaalt’ en ‘de vervuiler betaalt’ toe op alle vervoerswijzen.
• Schaf de Acte van Mannheim uit 1868 af, waardoor de binnenvaart al bijna 150 jaar is vrijgesteld 

van belastingen voor het gebruik van de waterwegen. 
• Pas earmarking van opbrengsten toe per vervoersmodaliteit en laat de deze terugvloeien naar 

de verbetering van de infrastructurele capaciteit, de vermindering van de milieuoverlast en de 
verbetering van de verkeersveiligheid van de betreffende vervoerswijze.

• Verbied kruislingse subsidiëring tussen vervoerswijzen.
• Verplicht alle vervoerswijzen tot het gebruik van schone motoren en brandstoffen op basis van 

de scherpe normen voor het wegvervoer.
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10. Introduceer e-CMR in hele EU

Administratieve lastenverlaging draagt bij aan een efficiëntere sector. Hoe minder handelingen 
er nodig zijn in ondersteunende, administratieve processen, hoe efficiënter kan worden gewerkt. 
Momenteel wordt er gewerkt met een papieren vrachtbrief in het internationaal vervoer, in de 
praktijk aangeduid als: ‘de CMR’. Nederland heeft becijferd dat gebruik van de e-CMR vrachtbrief 
de ondernemer € 4,50 per vrachtbrief bespaart. Alleen al in Nederland zou er daarmee jaarlijks 180 
miljoen euro kunnen worden bespaard. 
In de EU zou dat een besparing van 
enkele miljarden euro’s opleveren. De 
e-CMR biedt daarnaast  legio kansen 
om  andere processen te verbeteren, 
zoals betere voorspelling van laad- 
en lostijden, betere afstemming van 
orders en een veel betere cashflow. De 
voordelen lijken duidelijk. De praktijk 
is weerbarstiger. Het benodigde 
e-Protocol onder het CMR-verdrag is 
nog maar in 9 landen geratificeerd. 
Dat moeten er 28 worden om de vruchten te plukken, maar ook om de ontwikkeling van e-freight 
en e-commerce flink te stimuleren. Argumenten rondom privacy en handhaving weerhouden veel 
lidstaten op dit moment om stappen te zetten. De papieren CMR-vrachtbrief zou veiliger, makkelijker 
en beter handhaafbaar zijn. Dat is niet zo. In Nederland is bijvoorbeeld een systeem, TransFollow, 
dat 100% waterdicht is, voldoet aan alle wetgeving en zelfs heel makkelijk via een mobiele applicatie 
handhaving vereenvoudigt. 

Oplossingen:
• Overheden die het e-Protocol al hebben ondertekend, dienen andere lidstaatoverheden zo snel 

mogelijk te overtuigen van de voordelen van de e-CMR en de oproep doen om het e-Protocol zo 
snel mogelijk te ratificeren. 

• Indien lidstaten niet ratificeren, dient de Europese Commissie al het nodige te doen om de 
lidstaten te verplichten de regels uit het e-Protocol toe te passen. Dat kan onder andere door via 
een verordening het e-Protocol onder het CMR-verdrag Europees bindend te verklaren, zodat het 
rechtstreekse werking heeft in alle lidstaten.

• De Europese Commissie dient snel te komen met een initiatief op grond waarvan een standaard 
kan worden vastgelegd, waaraan te ontwikkelen e-CMR’s en platformen moeten voldoen, opdat 
in te zetten e-CMR’s interoperabel zijn.
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11. Schrap rijverboden

De EU-lidstaten kennen een oerwoud aan (nationale) rijverboden, zoals zondag-, feestdag-, weekend-, 
nacht-, regionale en lokale rijverboden. In het ene land gelden rijverboden op een ander moment 
dan in een ander land. In de praktijk betekent dit een enorme inefficiëntie voor goederenvervoerders 
in een Europese 24-uurseconomie. Daardoor stijgen de kosten voor de samenleving en moeten 
chauffeurs onnodig lang van huis blijven en langs de kant van de weg wachten. TLN heeft eerder 
becijferd dat de economische schade van rijverboden voor de gehele EU al op minimaal 1,5 miljard 
euro per jaar uitkomt. Door de uitbreiding van de EU en de toename van het vervoer zijn die kosten in 
de tussentijd verder toegenomen. Perifeer gelegen EU-lidstaten hebben er onevenredig meer last van 
dan centraal gelegen EU-lidstaten. Alleen het wegvervoer wordt door die rijverboden getroffen, andere 
vervoerswijzen niet. Bijkomende nadelen zijn dat het vrachtverkeer over de weg zich noodgedwongen 
moet concentreren op minder uren van de week of de dag of dat vrachtauto’s gaan omrijden om 
rijverboden te vermijden.

 
Diversiteit rijverboden in Europa; voorbeeld van rijverboden op zondag 1 november 2015

Bron: TLN

Oplossingen:
• Start met de harmonisatie van tijdvensters en van uitzonderingen op rijverboden, zoals voor 

bepaalde productgroepen.
• Start met een pilot om terugkerend verkeer naar de standplaats uit te zonderen van rijverboden. 
• Schaf op termijn binnen de EU rijverboden af.
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12. Verhoog efficiëntie wegvervoer en verminder 
CO2-uitstoot

In veel EU-landen is een hoger voertuigtotaalgewicht toegestaan, maar in het grensoverschrijdend 
wegvervoer binnen de EU is 40 ton nog altijd de norm. Moderne vrachtauto’s met luchtvering en 
voldoende assen ontzien het wegdek, waardoor 44 ton 
zonder problemen in veel EU lidstaten kan worden ingevoerd. 
Dat hogere gewicht vereist geen aanpassing aan het voertuig, 
waardoor de extra 4 ton geheel ten goede komt aan het 
laadvermogen. Deze hogere efficiëntie doet het aantal 
benodigde ritten dalen en verlaagt de CO2-uitstoot van 
het wegvervoer in potentie met zo’n 10 à 15 procent. Een 
soortgelijk positief effect is in het volumevervoer te realiseren 
door langere vrachtauto’s (Ecocombi’s) van 25,25 meter in het 
grensoverschrijdend vervoer te accepteren op daarvoor geschikte delen van het wegennet.

Op deze manier draagt het wegvervoer bij aan het behalen van de eind 2015 in Parijs afgesproken 
klimaatdoelstellingen.

Oplossingen:
• Verhoog voor de gehele EU het maximum toegestaan totaalgewicht naar 44 ton. 
• Sta de grensoverschrijdende inzet van Ecocombi’s van 25,25 meter toe.
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13. Harmoniseer toegangseisen tot steden 

Individuele EU-lidstaten hanteren voor de toegang 
van vrachtverkeer tot steden uit milieuoogpunt 
verschillende eisen, de zogenaamde milieuzones. 
Daarnaast hanteert iedere EU-lidstaat haar eigen 
nalevingsregime, waardoor voertuigen per EU-lidstaat 
telkens opnieuw geregistreerd dienen te worden. 
Naast de onnodige administratieve lasten is nationaal 
maar zeker ook binnen de EU een efficiënte inzet van 
voertuigen problematisch. 

Oplossingen:
• Zorg voor onderlinge erkenning van elkaars registratiesystemen en voer uiteindelijk een uniform 

Europees elektronisch registratiesysteem in. 
• Zet in op emissievrije belevering van de binnensteden in 2025, waardoor steeds meer schone 

– op dit moment met name elektrische – voertuigen worden ontwikkeld, ook in de zwaardere 
voertuigcategorieën.

• Geef emissievrije voertuigen fiscaal vrijstelling en/of andere voordelen – zoals medegebruik 
busbanen, ruimere laad- en lostijden, – ter compensatie van de hogere exploitatiekosten.

• Zorg voor een EU-netwerk van oplaadpunten voor elektrische vrachtauto’s, bijvoorbeeld 
gefinancierd vanuit TEN-T, Horizon 2020, CEF of EFSI.


