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Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben enkele 
fracties de behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen 
over het onderdeel «Belgisch Wegenvignet» zoals opgenomen in het 
verslag van een schriftelijk overleg over de Transportraad van 11 maart 
2013 (Kamerstuk 21 501-33 nr. 410). 
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I Vragen en opmerkingen vanuit de fracties  

Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie 

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van het Belgische 
voornemen om een wegenvignet in te voeren. De leden van voornoemde 
fractie hebben hierover enkele vragen. 

De leden van de VVD-fractie horen graag wat het oordeel van de minister 
is omtrent het Belgische voornemen. 

Kan de minister aan de leden van de VVD-fractie tevens aangeven wat de 
huidige stand van zaken is met betrekking tot het Belgische wegenvignet? 

De leden van de VVD-fractie begrijpen dat de minister op 27 februari 2013 
nog met haar Vlaamse collega heeft gesproken over het Belgische 
voornemen. Wat was de inzet van de minister bij dit gesprek en wat was 
de uitkomst, zo vragen deze leden. 

De leden van de VVD-fractie constateren dat experts van de Europese 
Commissie het voornemen tot het invoeren van een wegenvignet eerder 
verwierpen wegens mogelijke discriminatie tussen Belgen en buiten-
landers. Ziet de minister het als een reële mogelijkheid dat door de 
Europese Commissie het Belgische wegenvignet wordt verboden en ziet 
de minister mogelijkheden om het voornemen in Europees verband aan 
de orde te stellen, zo vragen de leden van de VVD-fractie. 

De leden van de VVD-fractie vragen de minister of de concrete prijs van 
het vignet voor zowel vrachtvoertuigen boven de 3,5 ton als voor 
particuliere voertuigen al bekend is. Zo niet, zo vragen deze leden, 
wanneer verwacht de minister deze informatie wel voorhanden te 
hebben? 

De leden van de VVD-fractie constateren dat het Belgische wegenvignet 
een lastenverzwaring voor de Nederlandse transportsector met zich 
meebrengt, terwijl deze sector het al zwaar heeft. Kan de minister aan 
voornoemde leden aangeven wat haar inzet is om deze nadelige gevolgen 
zo veel als mogelijk te beperken? 

De leden van de VVD-fractie begrijpen de ergernis die er in Nederlandse 
grensregio’s, in het bijzonder Zeeland, bestaat over het Belgische 
voornemen. Is er speciale aandacht voor de zorgen van deze regio’s, zo 
vragen de leden van de VVD-fractie de minister. 

Vragen en opmerkingen van de leden van de PvdA-fractie 

De leden van de fractie van de PvdA hebben met zorg kennisgenomen van 
de voorgenomen invoering van een generiek wegenvignet in Vlaanderen 
en Wallonië. 

De leden van de fractie van de PvdA verzoeken de minister om – in 
aanvulling op het antwoord op hun vragen hieromtrent in het verslag 
schriftelijk overleg over de Transportraad d.d. 11 maart 2013 (Kamerstuk 
21501-33, nr. 410) nader in te gaan op het contact dat er met de Vlaamse 
overheid is geweest over de invoering van het Vlaamse wegenvignet. 

De leden van de fractie van de PvdA voorzien negatieve effecten van de 
maatregel voor de inwoners van de grensregio’s in Noord-Brabant, 
Limburg en Zeeland. Deze leden verzoeken de minister nader in te gaan 
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op de mogelijkheid om compenserende maatregelen toe te passen voor 
inwoners van de grensregio’s. 

De leden van de fractie van de PvdA vragen in het bijzonder aandacht 
voor de positie van Zeeuws-Vlaanderen. Voor de inwoners van Zeeuws-
Vlaanderen is het – als het Belgische Wegenvignet wordt ingevoerd – 
namelijk onmogelijk om zonder betaling Nederland te bereiken. De fractie 
verzoekt de minister om nader in te gaan op de bijzondere positie van 
Zeeuws-Vlaanderen in dezen. 

De leden van de fractie van de PvdA zijn van mening dat er ongelijkheid 
ontstaat (geen level playing field) als Nederlandse weggebruikers moeten 
betalen voor het gebruik van het Belgische wegennet en Belgen zonder 
kosten gebruik kunnen maken van het Nederlandse wegennet en 
verzoeken de minister om een reactie op dit standpunt. 

De leden van de fractie van de PvdA verzoeken de minister een standpunt 
uit te spreken over de discriminerende aspecten van het Belgische 
Wegenvignet voor buitenlandse automobilisten en in te gaan op de 
uitspraken die experts van de Europese Commissie hierover hebben 
gedaan. 

Vragen en opmerkingen van de leden van de PVV-fractie 

De leden van de PVV-fractie zijn van mening dat een Belgisch wegen-
vignet grote gevolgen kan hebben voor bewoners van de Nederlandse 
grensgebieden en voor de internationale transportsector. De leden van de 
PVV-fractie willen daarbij duidelijk vooropgesteld hebben dat dit een 
autonome beslissing is van de Belgische gewesten en dat andere landen 
daarin niet kunnen interveniëren. 

De leden van de PVV-fractie hebben kennisgenomen van het feit dat er 
een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de minister en de Vlaamse 
minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Wat was het standpunt van 
de minister en wat was de uitkomst van dit gesprek? 

De leden van de PVV-fractie vragen of de minister bereid is om de 
Nederlandse belangen dusdanig te behartigen dat bewoners van de 
grensprovincies, dagjesmensen en toeristen, die sporadisch gebruik 
maken van het Belgische wegennet, niet onnodig op kosten gejaagd 
worden. 

De leden van de PVV-fractie vragen de minister of zij bereid is om in een 
mogelijk volgend gesprek op te komen voor de belangen van de Neder-
landse transportsector. Deze sector verkeert momenteel in economisch 
zwaar weer en dergelijke initiatieven doen het herstel geen goed. 

Vragen en opmerkingen van de leden van de CDA-fractie 

De leden van de CDA-fractie hebben kennisgenomen van de plannen van 
de Belgische gewesten voor de invoering van een wegenvignet voor 
personenwagens, zoals onder meer vastgelegd in de «Voorlopige 
architectuurnota voor het intergewestelijk wegenvignet» van december 
2012. 

Nu de invoering daarvan het grensverkeer vergaand en nadelig kan 
beïnvloeden vernemen de leden van de CDA-fractie graag van de 
minister: 
– Of de minister zicht heeft op de snelwegen en N-wegen welke onder 

het regime van het wegenvignet komen te vallen. 
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– Welke tarieven komen te gelden voor het gebruik van deze wegen. 
– Voor zover de minister niet over deze informatie beschikt: of de 

minister tijdig voorafgaand aan definitieve besluitvorming door de 
Belgische gewesten, deze informatie zal opvragen zodanig dat nog 
discussie en onderhandeling met de gewesten hierover mogelijk is. 

– Wat de inzet van de minister zal zijn om de belangen van het Neder-
lands publiek zoveel mogelijk te dienen en met name de belangen van 
het publiek in de zuidelijke provincies, die voor wat betreft de 
gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en overige voorzieningen 
vergaand zijn vervlochten met het Vlaamse gewest. 

– Of de invoering van het wegenvignet op autosnelwegen en een groot 
deel van de N-wegen strijdig is met de verplichtingen in het Benelux-
verdrag inzake vrij personen- en handelsverkeer, tussen Nederland en 
België en tussen Nederland en Luxemburg waarbij verplicht gebruik 
moet worden gemaakt van Belgische tolwegen. 

De leden van de CDA-fractie wensen dat de minister de belangen van het 
publiek bij de Belgische tolplannen actief behartigt en dit niet louter in 
handen legt van de Europese Commissie, die alleen op juridische basis 
toetst. Graag ontvangen deze leden hier een reactie op. 

In het verslag schriftelijk overleg over de Transportraad d.d. 11 maart 2013 
(Kamerstuk 21501-33, nr. 410) meldt de minister dat zij de realisatie van 
het Belgische vignet volgt, om te voorkomen dat Nederlanders niet 
onevenredig en of discriminerend getroffen worden. Op welke wijze geeft 
de minister hier invulling aan, zo vragen de leden van de CDA-fractie. 

Vragen en opmerkingen van de leden van de D66-fractie 

De leden van de D66-fractie hebben naar aanleiding van het verslag 
schriftelijk overleg over de Transportraad d.d. 11 maart 2013 (Kamerstuk 
21501-33, nr. 410) nog een aantal vragen over het Belgische voornemen 
om een wegenvignet in te voeren en een kilometerheffing voor vracht-
wagens te introduceren. 

De leden van de D66-fractie benadrukken het belang van afstemming 
tussen landen bij het komen tot een dergelijk systeem. Voor automobi-
listen en de logistieke sector is het vervelend en mogelijk kostbaar als elk 
land een ander systeem van vignetten, tol en belastingen hanteert. De 
leden vragen hierbij aandacht voor twee specifieke categorieën: grens-
verkeer van inwoners uit regio’s die grenzen aan België, en vakantie-
gangers die alleen op doortocht door België reizen, met daartussen een 
periode waarin zij niet in België verblijven. Kan de minister aangeven wat 
de komst van een elektronisch vignet voor personenvervoer voor hen zal 
betekenen? 

Kan de minister al iets meer zeggen over welke vignetten er zullen komen, 
hoeveel deze zullen gaan kosten en voor welke wegen deze zullen gaan 
gelden, zo vragen de leden van de D66 fractie. Zo nee, heeft zij enig idee 
wanneer er hierover meer duidelijkheid komt? 

De leden van de D66-fractie vragen de minister of zij de Kamer blijvend 
kan informeren over de gevolgen die de Belgische plannen hebben voor 
Nederlandse automobilisten en de logistieke sector, en welke contacten zij 
daarbij heeft met haar Belgische collega. 

Voorts vragen de leden van de D66-fractie of de minister kan toelichten 
wat de stand van zaken is met betrekking tot het opzeggen van het 
Eurovignetverdrag, waarbij het Eurovignet wordt verwerkt in de Motorrij-
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tuigenbelasting voor vrachtwagens. Kan zij aangeven welke ontwikke-
lingen in de andere Eurovignetlanden op dit vlak plaatsvinden? 

De leden van de D66-fractie vragen de minister voorts of zij kan aangeven 
welke andere ontwikkelingen er in de Europese Unie plaatsvinden op het 
gebied van prijsbeleid. Kan zij een update geven van de ontwikkelingen 
op het gebied van European Electronic Toll Service (EETS)?
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