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  Het Mobility Package  

   Visie TLN op herziening wet- en regelgeving in transport 

 

TLN: moedige poging Europese Commissie transportmarkt te verbeteren 

Met het publiceren van het Mobility Package (MP), een totaalpakket aan beleidsmaatregelen om 

de knelpunten in de transportmarkt aan te pakken, zet de Europese Commissie (EC) een stap in de 

goede richting. In een tijd waarin het vertrouwen in de werking van de interne EU markt 

verder afbrokkelt, Brexit een feit is en lidstaten steeds meer nationale maatregelen 

invoeren om problemen aan te pakken, is het MP het Europese antwoord op de 

voortschrijdende individualisering in de EU.  

TLN vindt dat de EC de juiste dossiers adresseert om de problematiek aan te pakken, kan 

met veel voorstellen grotendeels instemmen, maar vindt dat de EC te ver doorschiet op de 

voorstellen die de scheefgroei en het ongelijke EU speelveld in de markt hoofdzakelijk 

veroorzaken: cabotage en detachering. 

Voor TLN blijft het nastreven van gezonde concurrentieverhoudingen, eerlijke en gelijke 

spelregels voor iedereen, gekoppeld aan een doelmatige handhaving, prioriteit.  

TLN vindt het verder van groot belang dat over het MP een Europees compromis wordt 

bereikt. Het is in het belang van ondernemers en chauffeurs in de EU dat de huidige 

lappendeken aan individuele lidstaatmaatregelen stopt. Een Europees compromis dat 

zorgt voor duidelijke spelregels in Europa is veruit te verkiezen boven 28, straks 27,  

individuele lidstaatmaatregelen.   
 

 

Het Mobility Package 

De EC constateert in haar analyse van de transportmarkt een scheefgroei, waarbij op oneigenlijke 

manier gebruik wordt gemaakt van de sociaaleconomische verschillen tussen West- en Oost Europa. 

Dit leidt tot ongewenste uitwassen als het opzetten van postbusconstructies, het systematisch 

caboteren in andere landen tegen lage lonen en het uitbuiten van de verschillen in loonkosten in de 

EU. Lidstaten reageren hier op met een reeks van protectionistische maatregelen: een verbod op het 

doorbrengen van 45 uur rust in de cabine, toepassing nationale minimumloonregelingen op vervoer 

en Europese wetgeving strikter toepassen dan eigenlijk voorgeschreven. De Europese Commissie 

vindt dit symptoombestrijding en wil het probleem bij de kern aanpakken. Daarvoor moet wetgeving 

duidelijker en beter handhaafbaar worden.  Het MP is hiervoor bedoeld. Een pakket maatregelen dat 

enerzijds als doel heeft een gelijk speelveld tussen vervoerders in de EU en anderzijds eerlijke 

arbeidsomstandigheden voor chauffeurs te bevorderen.  
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De beleidsvoorstellen 

De beleidsvoorstellen raken de kern van de transportsector en hebben betrekking op:  

1. Toegang tot de markt en toegang tot het beroep, waaronder: 

- cabotage 

- voertuigen tot 3.5 ton 

- bedrijfsvestigingscriteria 

 

2. Rij- en rusttijden en aanpassing tachograaf, waaronder: 

- wekelijkse rust en slapen in de cabine 

 

3. Herziening handhaving en sociale regels, waaronder: 

- opzetten handhavingssysteem 

- toepassing detacheringsregels 

 

4. Inzet huurvoertuigen 

 

5. Eurovignet 

 

6. Tolsystemen (EETS, interoperabiliteit km-heffingen) 

 

7. Certificering procedure CO2 voor vrachtwagens 

 

De beoordeling 

Per beleidsvoorstel schetst TLN in vogelvlucht: 

- de huidige wetgeving 

- de wijzigingsvoorstellen 

- de beoordeling van het voorstel 

- de aanbevelingen van TLN 

 

Cabotage 

Huidige wetgeving 

De huidige verordening 1072/2009 EG, waarin cabotage is geregeld, stelt dat maximaal 3 

cabotageritten in maximaal 7 dagen mogen worden uitgevoerd. 

 

Voorstel  

De EC stelt voor om het maximumaantal toegestane ritten te schrappen en een onbeperkt aantal  

cabotageritten in maximaal 5 dagen toe te staan. Voornaamste redenen zijn dat de huidige 

cabotagebepalingen moeilijk te handhaven zijn en lidstaten de cabotageregels verschillend 

interpreteren. Bewijzen omtrent cabotage mogen straks ook elektronisch worden aangeleverd 

(e-CMR) 

Beoordeling 

TLN is het met de EC eens dat het voorstel de huidige interpretatieverschillen tussen lidstaten 

wegneemt. Cabotage lijkt ook beter handhaafbaar, omdat landcodes in de tachograaf moeten 

worden aangegeven. TLN juicht de mogelijkheid om tijdens een cabotagecontrole elektronisch bewijs 

te mogen leveren via bijvoorbeeld een e-CMR eveneens toe. 
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TLN is het oneens om een onbeperkt aantal ritten in een termijn van 5 dagen mogelijk te maken.  

Die termijn is veel te ruim vastgesteld. Dit voorstel maakt het nl. mogelijk dat buitenlandse 

vervoerders op permanente basis binnenlandse ritten kunnen gaan uitvoeren in een andere lidstaat. 

Vanwege het ontbreken van een adempauze van bijvoorbeeld 48 uur is de kans op zgn. 

cabotagetoerisme groot. Zonder deze  ‘adempauze’ kan een buitenlandse vervoerder werkweek na 

werkweek  steeds opnieuw in dezelfde lidstaat caboteren, mits hij na 5 dagen de cabotagelidstaat 

maar even verlaat en daarna weer beladen de cabotagelidstaat binnenrijdt. Op die manier is 

onbeperkt binnenlands vervoer straks mogelijk. Dat vindt TLN onwenselijk.  

De huidige rittenbeperking is misschien minder goed handhaafbaar, maar voorkomt scheefgroei in 

de nationale markt, terwijl het cabotage wel mogelijk maakt. In Nederland heeft ministerieel  

onderzoek uit 2016 aangetoond dat cabotage minder dan 1% is. TLN is van mening dat dit geringe 

percentage vooral komt, omdat het beperken van het aantal cabotageritten in ieder geval een 

duidelijke rem zet op permanente cabotage.  

Aanbeveling 
Handhaaf het huidige cabotageregime ‘3 uit 7‘, er is geen noodzaak tot wijziging. Ondernemers zijn 
inmiddels gewend aan deze spelregels.  
Maak direct werk van het verduidelijken en uniformeren van de huidige cabotagespelregels, opdat  
interpretatieverschillen tussen lidstaten verdwijnen. Daar manifesteren de problemen op 
cabotagegebied zich het meest. 
 
Indien handhaven van de huidige rittenbeperking niet onderhandelbaar blijkt, beperk de termijn dan 

tot 3 dagen. Bouw tevens een adempauze in voor chauffeur en voertuig van minimaal 48 uur, om te 

voorkomen dat systematische cabotage wordt gepleegd (zgn. “cabotagetoerisme”)  

Voertuigen tot 3.5 ton 

 

Huidige wetgeving 

De huidige verordening 1071/2009 EG stelt 4 eisen aan het beroepsvervoer met vrachtauto’s vanaf 

3.5 ton, voordat de vervoerder een Eurovergunning krijgt : de eis van betrouwbaarheid, 

kredietwaardigheid, vakbekwaamheid en de eis van reële vestiging. Lidstaten mogen deze drempel 

verlagen. Nederland heeft dat gedaan door de grens op 500 kg. laadvermogen te stellen.  

 

Voorstel 

Breid de eis van kredietwaardigheid en de eis van reële vestiging uit tot voertuigen onder 3.5 t  

Beoordeling 
TLN is het eens met het voorstel om inzet van deze voertuigen nader te onderzoeken, maar het is 
slechts een studie. TLN is voorstander van wetgeving voorbereiden. Hoewel exacte cijfers ontbreken, 
ontvangt TLN ontvangt in toenemende mate signalen van bedrijven die een substantiële toename 
van het gebruik van voertuigen onder 3.5 t in het beroepsvervoer zien.  
TLN vindt het goed dat de Commissie voorstelt om kredietwaardigheidseisen en reële vestigingseisen 
toe te passen, indien deze voertuigen voor het beroepsvervoer worden ingezet (NB: bedrijven wier 
activiteit het vervoer zelf niet het hoofddoel is, hoeven niet onderworpen te worden aan 
eerdergenoemde EU criteria, dus de loodgieter en bouwvakker hoeven er niet aan te voldoen)  
TLN vindt het een gemiste kans dat de EU de overige 2 professionaliseringscriteria, vakbekwaamheid 
en betrouwbaarheid, niet wil toepassen op lichte voertuigen. Beroepsvervoer is immers een vak, 
ongeacht het gewicht van het voertuig waarmee je dit vervoer uitvoert. Natuurlijk mogen de eisen 
voor lichte voertuigen iets minder streng en uitgebreid zijn, maar het heet niet voor niets 
beroepsvervoer. Daarbij horen nu eenmaal zaken als vakbekwaamheid en betrouwbaarheid.  
Het Europees verplicht stellen van slechts 2 eisen en de andere 2 eisen maar aan de lidstaten zelf 
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over te laten, draagt niet bij aan verdere professionalisering van de sector en zorgt ook niet voor een 
(Europees) gelijk speelveld. De lappendeken blijft. Vooral in het kader van ketenveiligheid, bestrijding 
transportcriminaliteit, ondermijning en terrorisme, zijn verplichtende EU regels noodzakelijk voor alle 
lidstaten, ongeacht het gewicht van het voertuig.  
 
Aanbeveling 

Verlaag de grens tot het verkrijgen van de Eurovergunning in alle EU lidstaten naar 0 kilogram. 

Stel naast eisen voor kredietwaardigheid en reële vestiging, eveneens (specifieke) eisen aan 

vakbekwaamheid en betrouwbaarheid voor alle beroepsvervoerders met voertuigen onder de 3.5 

ton. Het stellen van eisen voor dit deel van het beroepsvervoer heeft positieve gevolgen voor de 

kwaliteit van de dienstverlening, de arbeid(s)omstandigheden, de verkeersveiligheid, de 

ketenveiligheid en de continuïteit van de desbetreffende ondernemingen.  

 

Bedrijfsvestigingscriteria 

 

Huidige wetgeving  

De EC stelt het hebben van een reële vestiging verplicht. De huidige definitie beperkt zich tot een 

ruimte waarin de ondernemer zijn belangrijkste vervoers- en personeelsbescheiden moet bewaren.  

 

Voorstel 

De huidige definitie wanneer sprake is van een reële vestiging vindt de EC onduidelijk. De bepalingen 

moeten worden verduidelijkt. De  eisen om aan te tonen dat een ondernemer zich werkelijk en 

duurzaam in een lidstaat heeft gevestigd, worden in het voorstel uitgebreid met o.a. commerciële en 

arbeidscontracten, die aanwezig moeten zijn op de plaats van vestiging. De vervoersactiviteiten 

moeten voorts worden beheerd in de lidstaat van vestiging met passende apparatuur. Er moet 

tevens een balans zijn tussen activa en personeel van de vestiging en de activiteiten van de vestiging. 

Tot slot moet de onderneming haar activiteiten effectief en permanent verrichten met passende 

administratieve uitrusting en voorzieningen in gebouwen of terreinen die zich in die lidstaat 

bevinden. 

Beoordeling  

TLN is het eens met de EC dat de huidige definitie tekortschiet. Dit leidt tot onwenselijke 

interpretatieverschillen tussen lidstaten. De huidige regels doen nu te weinig aan het voorkomen van 

postbusfirma’s. TLN vindt echter dat de voorgestelde uitbreidingen nog steeds veel ruimte laten tot 

interpretaties. Beter is het om, in ieder geval aanvullend, een set van uniforme, geharmoniseerde en 

vooral heel concrete criteria te introduceren om duidelijkheid te creëren waaraan een reële vestiging 

minimaal moet voldoen. Bijvoorbeeld: beschikt het bedrijf over een BTW nummer, is het 

factuuradres gelijk aan het bedrijfsadres, is het personeel in dienst van de vestiging zelf, zijn de 

vrachtauto’s geregistreerd in de lidstaat van vestiging, worden de contracten door het bedrijf in de 

lidstaat getekend.  

Lidstaten moeten echter wel de vrijheid behouden om zelfstandig te kunnen besluiten welke criteria 

op een bedrijfsvestiging moeten worden toegepast op basis van het proportionaliteitsprincipe. Hier 

moeten lidstaten ook een zekere mate van individuele speelruimte behouden, omdat niet alle 

lidstaten hetzelfde zijn, maar ook niet alle bedrijven gelijk zijn, dezelfde activiteiten uitoefenen, even 

groot zijn etc. Een parkeerplaatseis voor vrachtauto’s moet bijvoorbeeld niet te allen tijde verplicht 

worden gesteld.  
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TLN is het verder niet eens dat relevante documenten als contracten, CMR vrachtbrieven etc. op de 
bedrijfsvestiging zelf bewaard moeten worden. Daarmee gaat de EC voorbij aan het feit dat 
tegenwoordig documenten digitaal ‘in the cloud’ worden opgeslagen en online te allen tijde 
opgevraagd kunnen worden. Er is geen noodzaak om deze documenten (schriftelijk) op kantoor van 
vestiging te hebben.  Het huidige voorstel zet ondernemers terug naar het pre digitale tijdperk. Dat is 
ongewenst. 
 
Aanbeveling 
Stel een lijst van criteria samen, maar laat aan de Lidstaten over welke ze van toepassing vinden op 
basis van proportionaliteit  
Accepteer dat documenten tegenwoordig in de cloud worden opgeslagen en schrap de verplichting 
om documenten op de vestiging te bewaren 
 
 
Wekelijkse rust en slapen in de cabine 
 
Huidige wetgeving 
De EU rij- en rusttijdenverordening 561/2006 staat toe dat een chauffeur zijn dagelijkse rust en zijn 
verkorte wekelijkse rust (24 uur) buiten de standplaats geniet in de cabine, mits deze beschikt over 
behoorlijke slaapfaciliteiten en het voertuig stilstaat. Over de normale wekelijkse rust, van 45 uur of 
langer, is er onduidelijkheid. Er staat namelijk niet expliciet in de Verordening dat het genieten van 
een lange rust in de cabine is verboden. Gevolg is dat lidstaten de wetgeving nu verschillend  
interpreteren en handhaven.  
 
Voorstel 
De EC stelt een verbod op het doorbrengen van normale wekelijkse rust (45 uur of langer) in de 
cabine voor. De normale rust moet onderweg in een passende accommodatie met adequate 
slaapfaciliteiten en sanitaire voorzieningen plaatsvinden, die ofwel betaald wordt door de werkgever, 
of door hem ter beschikking wordt gesteld. De chauffeur mag de normale rust ook thuis of op een 
andere privé-locatie doorbrengen. Daarbij moet de werkgever het werk zo organiseren, dat de 
chauffeur elke drie weken de mogelijkheid heeft naar huis te gaan om daar zijn normale wekelijkse 
rust (plus eventuele compensatie) te genieten.  
De dagelijkse en wekelijkse verkorte rusten mogen nog steeds wel in de cabine worden genoten. 
 
Beoordeling 
TLN wil graag duidelijkheid, eenvoud en goede omstandigheden voor chauffeurs. TLN is tegen een 
onbeperkte mogelijkheid maandenlang in de cabine te leven. De Commissie probeert daar een einde 
aan te maken en dat is positief. Daarvoor is wel nodig dat de regels duidelijk zijn en dat ze op 
dezelfde wijze worden gehandhaafd. En uiteraard moeten de regels ook werkbaar zijn. Aan deze 
voorwaarden voldoen deze voorstellen niet. Daarmee wordt de kiem gelegd voor nieuwe verschillen 
tussen de Lidstaten en dit moet worden vermeden.  
Vragen die rijzen zijn o.a. wat onder een “passende accommodatie’ en “adequate slaapfaciliteiten en 
voorzieningen” wordt verstaan, maar ook waar de chauffeur die überhaupt vindt en hoe de 
chauffeur dit onderweg moet aantonen? Onduidelijk is ook wanneer de termijn van 3 weken gaat 
lopen waarbinnen de chauffeur in de gelegenheid moet worden gesteld om naar huis te gaan. Hoe 
stel je voorts vast dat de werkgever daar ook voor heeft gezorgd en zelfs betaald?  
TLN beschouwt dit ook niet als de oplossing voor het tegengaan van de oneerlijke loonconcurrentie. 
Het zal daarentegen wel problemen geven voor de planning van transporten en vele discussies op 
gaan leveren over wat nu wel en niet is toegestaan. 
Tot slot, een verbod instellen is gemakkelijk, maar het vervoer zelf vermindert daarmee natuurlijk 
niet. Er lijkt onvoldoende nagedacht te zijn waar de duizenden chauffeurs in Europa dan wel moeten 
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slapen. Veel chauffeurs kunnen in het weekend niet naar huis vanwege de vele weekeind rijverboden 
die lidstaten verplicht opleggen.  
 
Aanbeveling  
Een aantal lidstaten kent al een verbod, dat moeilijk ongedaan gemaakt gaat worden, mede gezien 

de lezing van het bewuste artikel in VO 561/2006 door de advocaat generaal van het Hof van justitie. 

Indachtig de wens van de EC om rij- en rusttijdenwetgeving ook flexibeler te maken, stelt TLN 

introductie van een hoofd- en een uitzonderingsregel voor. De hoofdregel is: er geldt een generiek 

verbod op het doorbrengen van 45 uur rust in de cabine. Als uitzondering op de hoofdregel stelt TLN 

voor het toe te staan de normale rust maximaal één keer per vier weken te genieten, op een door 

een erkend bureau gecertificeerde parkeerplaats met aantoonbare verzorgingsfaciliteiten. Op die 

manier kan het probleem dat chauffeurs niet naar huis terug kunnen rijden vanwege 

weekendrijverboden (deels) opgevangen worden. Er is echter nu een structureel gebrek aan deze 

parkeerplaatsen. Prioriteit één moet dan ook zijn, het zorgen voor meer beveiligde parkeerplaatsen 

met goede voorzieningen. 

 

Opzetten handhavingssysteem 

Huidige wetgeving 

Handhaving is nationaal geregeld, er is te weinig afstemming met en tussen lidstaten. 

 

Voorstel 

De EC wil prioriteit geven aan handhaving. Onderweg controles moeten verbeteren, bedrijfscontroles 

opgezet, samenwerking tussen Lidstaten moet veel beter, introductie van ERRU is nodig.  

Beoordeling  

TLN ondersteunt dit voorstel. Ieder voorstel dat bijdraagt aan het stroomlijnen en uniformeren van 

handhaving, dat bestaande interpretatieverschillen tussen lidstaten over dezelfde wetgeving  

wegneemt,  is een stap in de goede richting. TLN maakt zich wel zorgen over de gewenste  

samenwerking tussen lidstaten op het gebied van handhaving en de werkelijke praktijk. We hebben 

als Nederland nu al problemen met het innen van in Nederland opgelegde boetes uit het buitenland 

doordat lidstaten niet meewerken, laat staan als de reikwijdte wordt uitgebreid naar detachering, 

bedrijfsvestiging etc. TLN begrijpt de noodzaak tot een meer alomvattende  samenwerking tussen 

lidstaten op handhavingsgebied, maar ziet hier nog grote uitdagingen voor de EU.   

 

Aanbeveling 

TLN ondersteunt het voorstel, maar benadrukt dat ondernemers op een administratief eenvoudige 

en proportionele wijze handhavingseisen kunnen naleven.  

 

Toepassing detacheringsregels 

 

Huidige wetgeving 

EU Richtlijn 96/71 is van toepassing, echter die stelt niet wanneer sprake is van detachering. In de 

praktijk vult aantal lidstaten dit nu zelf in door toepassing minimumloonregelingen op vervoer met 

nationale nalevingsvoorschriften. Gevolg is een lappendeken van regelingen en forse administratieve 

verplichtingen.  

 

Voorstel 
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Maak sectorspecifieke regels voor de transportsector, waarbij een onderscheid tussen nationaal en 

internationaal vervoer wordt gemaakt. Op nationaal vervoer (cabotage) worden de 

detacheringsregels direct vanaf het begin toegepast, op internationaal vervoer na 3 dagen in een 

kalendermaand in een lidstaat te zijn geweest. 

Beoordeling 

Het trekken van een dagengrens zorgt voor duidelijkheid, wanneer precies sprake is van detachering. 

TLN staat eveneens achter de sectorspecifieke benadering en het gemaakte onderscheid tussen 

nationaal en internationaal vervoer. Het toepassen van detachering op cabotage draagt bij aan het 

voorkómen van de door de EC geconstateerde scheefgroei in de markt.  Het voorstel om al het 

internationaal vervoer al na 3 dagen onder de detacheringsregels te laten vallen, moet verder 

onderzocht worden want lijkt geen rekening te houden met de internationale vervoersbelangen in de 

EU. De administratieve nachtmerrie ten aanzien van nalevingsvoorschriften per lidstaat blijft 

bestaan, omdat een Europees loket ontbreekt.   

Aanbevelingen 

De analyse van de EC, waarin vooral social dumping en oneerlijke concurrentie als belangrijkste 

problemen worden gezien, manifesteert zich voor wat betreft het internationale vervoer vooral in 

het zgn. langdurige derdelandenvervoer (cross trade), waarbij de chauffeur vele weken lang 

achterelkaar rondritten in de EU uitvoert, maar veel minder in het pure bilaterale vervoer en al 

helemaal niet in het transitovervoer. TLN vindt dat dit onderscheid ook moet terugkomen in het 

toepassen van de detacheringsregels. Het voorstel scheert nu al het internationale vervoer over een 

kam. Nadere analyse is hiervoor nodig.  

Verder zou onderzocht moeten worden in hoeverre het al bestaande Europese IMI systeem gebruikt 

kan worden om een Europees loket te realiseren. In plaats van straks 27 meldingen volstaat een 

melding bij het Europese loket.  Dat vermindert drastisch de administratieve lasten. 

 

Inzet huurvoertuigen 

 

Huidige wetgeving  

De inzet van huurvoertuigen is geregeld in twee stukken wetgeving: de toegang tot het beroep, VO  

1071/2009/EG en Richtlijn 2006/1/EG. De laatste richtlijn bepaalt de voorwaarden waaronder 

huurvoertuigen mogen worden ingezet in de EU. De belangrijkste voorwaarden zijn dat een  

onderneming uitsluitend een in zijn eigen lidstaat gekentekend/ingeschreven voertuig mag huren en 

daarmee alleen internationaal vervoer mag verrichten tussen Lidstaten (geen cabotage) Er is geen 

maximale huurtermijn vastgelegd.  

Voorstel 

De EC stelt voor om het gebruik van huurvoertuigen aantrekkelijker te maken door de huidige 

voorwaarden te verruimen, omdat dit efficiënt vervoer in de weg staat. Bovendien leidt de huidige 

regeling tot een mengelmoes aan nationale lidstaatregels, die tot verwarring bij ondernemers leidt. 

Vereenvoudiging, meer flexibiliteit, om bijvoorbeeld seizoenswerk  en vervoerspieken op te vangen, 

en EU brede spelregels om interpretatieverschillen tussen lidstaten weg te nemen, zijn noodzakelijk. 

Omdat belastingtarieven voor voertuigen aanzienlijk verschillen en om fiscale verstoringen te 

vermijden, wordt de gebruiksduur van huurvoertuigen beperkt tot ten minste 4 maanden in een 

kalenderjaar.  

Beoordeling 

TLN herkent de analyse van de EC en kan zich grotendeels vinden in het voorstel. De regelgeving is nu 
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te star en zit efficiënt vervoer in de weg. Ondernemers kunnen niet eens voertuigen van hun eigen 

dochterondernemingen inzetten, als die voertuigen in een andere lidstaat staan ingeschreven.  

Het wegnemen van de huidige interpretatieverschillen is hard nodig, omdat de mengelmoes tot  

onzekerheid en soms hoge boeteopleggingen leidt.    

TLN is het echter niet eens met de formulering van de huurtermijn. Juist vanwege de, eveneens door 

de EC geconstateerde, belastingverschillen tussen lidstaten zou het logischer zijn om een maximale 

bovengrens te stellen in plaats van een minimale ondergrens van 4 maanden. Het voorstel maakt het 

nu mogelijk om voertuigen te huren voor een periode van bijvoorbeeld 11 maanden in een 

kalenderjaar, waardoor van de belastingverschillen juist handig gebruik kan worden gemaakt. Dit 

past niet in de analyse van de EC, die juist een scheefgroei in de EU wil voorkomen.  

Aanbeveling  

TLN stelt voor een duidelijke bovengrens aan de verhuur van voertuigen te stellen om ‘fiscaal 

shoppen’ tegen te gaan. Rekening houdend met de gewenste flexibiliteit (opvang 

seizoenswerk/vervoerpieken) maar om fiscaal shoppen te voorkomen, zou die termijn gemaximeerd 

moeten worden op een aantal maanden in een kalenderjaar. De exacte termijn moet nader 

onderzocht worden. 

TLN beveelt verder aan om de wijziging van de huurtermijn te koppelen aan de voorstellen in het 

Eurovignet. Daarin is nl. voorzien dat vervoerbelasting voor zware voertuigen verlaagd wordt tot het 

minimum van nul.  

Hoewel TLN het oneens is met het verlagen tot nul (geldt in het Eurovignetvoorstel alleen voor zware 

bedrijfsvoertuigen, waardoor lidstaten gedwongen kunnen worden tot het invoeren van een vorm 

van kilometerheffing voor alleen zware bedrijfsvoertuigen en niet voor alle gebruikers) zorgt dit 

voorstel er wel voor dat bij het minimum van nul geen concurrentie meer op basis van 

voertuigbelasting tussen de lidstaten bestaat. Dan zou dus überhaupt een termijn stellen aan het 

gebruik van huurvoertuigen overbodig zijn.  

 

Eurovignet 

 

Huidige wetgeving 

De huidige EU richtlijn 1999/62, betrekking hebbend op voertuigbelasting (MRB), tolgelden en 

gebruikersrechten (o.a. Eurovignet) beperken zich tot zware vrachtwagens  van > 3,5 ton en zijn niet 

van toepassing op lichte voertuigen en bussen. Daarnaast zijn voertuigbelasting en vignetten 

tijdgebonden en houden, in tegenstelling tot afstand gebaseerde systemen, geen rekening met het 

gebruik.  

Voorstel 

De EC stelt voor om ook lichte voertuigen en bussen onder het toepassingsgebied van de Richtlijn op 

te nemen. Verder wil de EC voor zware bedrijfsvoertuigen de minimum te betalen voertuigbelasting  

verlagen naar nul en het heffen van tolgelden en gebruikersrechten baseren op afstand en CO2 

emissies. De EC stelt verder afbouw van tolvignetten, congestieheffing voor alle voertuigcategorieën 

en het heffen van externe kosten op basis van zgn. referentiewaarden voor alleen zware 

bedrijfsvoertuigen voor. De tariefbepaling voor infraheffingen op basis van euroklassen verdwijnt 

(uiterlijk 2020) en wordt vervangen door een variatie naar CO2 emissies.  

Beoordeling 
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TLN is het eens dat de heffingen voor infrastructuurkosten, externe kosten en congestiekosten niet 

alleen beperkt blijven tot zware vrachtwagens maar ook van toepassing worden voor lichte 

voertuigen en bussen. TLN is het ook eens dat de mogelijkheid om tijdgebonden tolvignetten te 

gebruiken wordt afgebouwd evenals de uitfasering van variatie van infraheffingen naar Euroklasse.   

TLN is het niet eens met het verlagen van het minimum van de voertuigbelasting tot nul. Deze 

maatregel geldt immers alleen voor zware bedrijfsvoertuigen waardoor lidstaten gedwongen kunnen 

worden tot het invoeren van een vorm van kilometerheffing voor alleen zware bedrijfsvoertuigen en 

niet voor alle gebruikers. Positief is wel dat er bij het minimum van nul geen concurrentie meer op 

basis van voertuigbelasting tussen de lidstaten bestaat. 

TLN is het ook niet eens dat de maximum tarieven voor de heffing van de externe kosten van 

luchtvervuiling en geluidsoverlast  vervallen en worden vervangen door referentiewaarden. Dit 

betekent dat de lidstaten relatief gemakkelijk de ruimte krijgen om de tarieven te verhogen. 

Daarnaast zijn de referentiewaarden alleen voor zware bedrijfsvoertuigen bepaald waardoor er 

vrijheid is van toepassing voor lichte voertuigen. Ook is opgenomen dat lidstaten die tol heffen vanaf 

2021 een heffing voor externe kosten moeten invoeren op die wegen van het (betolde)netwerk waar 

luchtvervuiling en geluidsoverlast door deze voertuigen groter is dan gemiddeld.  TLN vindt het niet 

juist dat deze verplichting alleen voor vrachtauto’s en bussen geldt, terwijl de negatieve effecten van 

andere voertuigen in absolute zin vrijwel overal groter is.  

Tot slot vindt TLN het vervangen van de infraheffingen naar verplichte variatie naar CO2-emissies 

i.p.v. Euroklasse een suboptimale manier om CO2-emissies te reduceren.  

 

Aanbeveling 

TLN stelt voor om het doorrekenen van CO2 via de brandstofheffingen (accijns) te regelen. Dan 

wordt nl. ook het rijgedrag van de chauffeur beïnvloed. Daarnaast stellen we voor dat de 

referentiewaarden weer maximum tarieven worden. Dat biedt tenminste helderheid. Tot slot zou de 

verplichting, voor landen die nu tol heffen, van een heffing voor externe kosten op wegen waar 

luchtvervuiling en geluidsoverlast groter is dan gemiddeld voor alle voertuigen moeten gelden.  

Tolsystemen (EETS) 

 

Huidige wetgeving 

De huidige richtlijn 2004/52/EG regelt de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen 

voor het wegverkeer in de EU. Deze richtlijn voorziet in de oprichting van een Europese elektronische 

tolheffingsdienst (EETS) ter aanvulling van de nationale elektronische tolheffingsdiensten van de 

lidstaten.  

  

Voorstel 

De EC wenst de oorspronkelijke én huidige einddoelstelling van de wetgeving voor weggebruikers te 

realiseren: één contract met een tolaanbieder en één tolkastje voor de hele EU. Verder wil de EC de 

strenge toegangsdrempels voor EETS-providers wegnemen, interoperabiliteit tussen systemen 

afdwingen en het regelen van een wettelijke basis voor de internationale uitwisseling van gegevens 

t.b.v. handhaving van tolwetgeving mogelijk te maken. 

Beoordeling 

TLN onderschrijft de analyse van de EC dat de wetgeving zéér beperkt haar doel heeft gerealiseerd. 

13 jaar na introductie richtlijn is er echter nog steeds geen sprake van één contract met een 
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tolaanbieder en één tolkastje voor de hele EU, terwijl er steeds meer tolsystemen op de EU markt 

zijn gekomen.  

De kosten van elektronische tolheffing zijn niet gedaald (voor tolheffers én weggebruikers) er is nog 

steeds géén EETS-provider en OBU’s zijn nog niet geïntegreerd met andere apparatuur.  

TLN onderschrijft de oorzaken van de beperkte interoperabiliteit van systemen. Markten in lidstaten 

zijn beperkt competitief, autoriteiten in de lidstaten geven één aanbieder een geprivilegieerde 

positie en er worden te strenge eisen aan EETS-providers gesteld, zoals bijvoorbeeld verplicht 

aanbieden van kastjes aan álle voertuigtypen  

Aanbeveling 

Vrijwel alle 28 lidstaten kennen thans een heffing voor gebruik van infrastructuur. Hoogste tijd dat 

uitvoering wordt gegeven aan het EC voorstel.  

 

Certificering procedure CO2 voor vrachtwagens 

Huidige wetgeving 

Voor vrachtauto’s bestaan er in tegenstelling tot personen- en bestelauto nog geen labels en 

normen. Nog niet, want met de VECTO-modelling aanpak sorteert de EC erop voor om ook voor 

zware voertuigen een classificatie naar CO2-emissies mogelijk te maken.  

 

Voorstel 

De EC stelt voor een EU-brede monitoring en rapportage van CO2-emissie van vrachtauto’s in te 

stellen, die ondernemers helpt bij het selecteren van zuinige vrachtauto’s en de EC een opstap biedt 

naar CO2-normering van vrachtauto’s. De EC heeft de voorkeur om op basis van de 

voertuigidentificatienummers (VIN) zowel de lidstaten als de voertuigfabrikanten de monitoring en 

registratie jaarlijks te laten rapporteren. Daarmee is het mogelijk het bestand digitaal op te zetten en 

inzicht te verschaffen in de ontwikkelingen van het brandstofverbruik van verkochte vrachtauto’s 

naar lidstaat.   

Beoordeling 

TLN ondersteunt het voorstel van de EC waarmee transportondernemers in de EU, voor aankoop van 

een voertuig, betrouwbaar inzicht krijgen in het brandstofverbruik van het voertuig van hun keuze 

dat voldoet aan de gewenste configuratie. De procedure lijkt eenvoudig en de uitvoeringskosten zijn 

daarmee evenredig laag.  

 

Aanbeveling 

Voor ondernemers is de betrouwbaarheid van de opgave van gegevens voor aanschaf van het 

voertuig van groot belang. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat het brandstofverbruik in de 

praktijk gemiddeld genomen overeen komt met de bij aanschaf ontvangen (VECTO-)verklaring van de 

voertuigleverancier. Monitoring en rapportage van het verbruik in de praktijk zouden een 

waardevolle aanvulling kunnen vormen om inhouden op test- en praktijkgegevens met elkaar te 

kunnen vergelijken. Wanneer uiteindelijk CO2-normen louter gebaseerd worden op de testresultaten 

van VECTO, kan dat een remmende ontwikkeling inhouden op de duurzame voortuitgang. TLN pleit 

er voor de CO2-normen voor vrachtauto’s ambitieus te formuleren waarbij ‘robuuste technieken en 

toepassingen van morgen’ een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de vaststelling van het 

ambitieniveau. Met scherpe normen zal ook de ontwikkeling van zero emissie technologie, 

(hybride)elektrische aandrijfsystemen, kunnen versnellen. 
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Over TLN 

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor wegtransport-bedrijven 

en logistiek dienstverleners. TLN is een vereniging met 5.500 leden, die de belangen behartigt van 

nationaal en internationaal actieve bedrijven, variërend van kleine transportondernemingen tot 

grote logistieke dienstverleners. TLN sluit de CAO af voor de gehele transportsector, waarin zo’n 

100.000 beroepschauffeurs werkzaam zijn. De transport en logistieke sector in totaliteit heeft in 

Nederland een toegevoegde waarde van 53 miljard euro per jaar en met 646.000 arbeidsplaatsen is 

de logistiek van groot economisch belang voor Nederland. 

 

 

 

 

Zoetermeer, 16 juni 2017 


