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De drie gewesten schrijven geschiedenis
Op 1 april 2016 werd ook België actief als 
Europees land met een tolheffing voor het 
verkeer. Die dag ging om middernacht een 
kilometerheffing voor vrachtwagens met een 
totaalgewicht van meer dan 3,5 ton van start in 
de drie gewesten van het land. Het was in meer-
dere opzichten een realisatie die respect verdient 
voor iedereen die bij het project betrokken was.

Van het allereerste concept tot de uiteindelijke 
inwerkingstelling is er nauwelijks vijf jaar gepas-
seerd. In 2011 keurden de toenmalige gewest-
regeringen een voorlopig akkoord goed om een 
kilometerheffing in te stellen. Dat akkoord zou 
later, in 2014, definitief bekrachtigd worden in een 
samenwerkingsakkoord dat de aanzet gaf tot de 
bouw van het kilometerheffingssysteem. In dat-
zelfde jaar werd ook de interregionale entiteit 
Viapass opgericht die de beslissingen van de 
gewesten inzake de kilometerheffing moet uitvoe-
ren en er zodoende ook het gezicht van wordt.

De winnaar van de Europese openbare aanbe-
steding, de onderneming Satellic, tekende in 
juli 2014 een DBFMO-contract (Design, Build, 
Finance, Maintain and Operate) met Viapass 
en startte met de realisatie van het systeem dat 
op 19 maart 2016 wordt opgeleverd.
In 2015 werd ook alle noodzakelijke wetgevende 
werk afgerond en goedgekeurd door de regerin-
gen en de parlementen van de drie gewesten.

Het was de eerste maal dat in Europa een der-
gelijk op GPS-signalen gebaseerd systeem over 
het volledige grondgebied in gebruik werd geno-
men. Voordien was dit elders in Europa alleen 
deels of regionaal geïntroduceerd. De installatie 
moest bovendien gebeuren in de drie bevoegde 
gewesten, in drie landstalen en voor de twee 
verschillende financiële systemen van het wegen-
net (in eigen beheer van het gewest of via de 
concessiehouder).

Het was daarenboven ook de eerste maal dat 
een multi service provider systeem in gebruik 
werd genomen over een gebiedsdekkend 
wegennet dat zowel autosnelwegen als secun-
daire wegen omvat en bovendien compatibel is 
met het European Electronic Toll Service (EETS). 
Met die EETS wil Europa komen tot een een-
voudige tolheffing waarbij de gebruikers met één 
contract en één toestel in het voertuig tol kunnen 
betalen in alle landen van Europa.

Ondanks een overrompeling van de logistieke 
systemen bij de aanvang – onder andere wegens 
veel laattijdige bestellingen van de registratie-
toestellen (de On Board Units) – is de introductie 
van het tolsysteem relatief soepel verlopen. 
Sindsdien hebben de drie gewesten een krachtig 
middel in handen om te meten hoe intens het 
vrachtverkeer van eigen en buitenlandse onder-
nemers het wegennet gebruikt. Dat maakt de 
kilometerheffing ook het middel bij uitstek om 
iedereen op een gelijke manier te laten bijdragen 
om de wegeninfrastructuur van de gewesten op 
een kwalitatief peil te houden. De toekomst zal 
later uitwijzen in welke mate de kilometerheffing 
verkeerssturend kan werken. Onder meer door 
onnodig en inefficiënt geladen vrachtvervoer te 
vermijden en door gebruik van de volle techni-
sche capaciteiten van de parameters van een 
dergelijk systeem.

Johan Schoups
Administrateur-generaal

1. Woord van de Administrateur-generaal

JOHAN SCHOUPS

 “Een dergelijk groot project 
kan niet worden gerealiseerd 
zonder mensen die 
hun enthousiasme nooit 
verliezen bij het nemen 
van hindernissen,  
hoe groot die ook zijn.
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2. Onze organisatie

Kerntaak
Viapass is een interregionale publiekrechtelijke 
opdrachthoudende vereniging. Als overheids-
instantie coördineert en controleert ze de invoe-
ring en de naleving van de kilometerheffing in 
België voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton, 
die op 1 april 2016 van start ging. Viapass ziet er 
namens de drie gewesten op toe dat de bouw 
van het systeem aan alle voorwaarden voldoet 
die in het DBFMO-contract waren vooropge-
steld. Sinds 1 april 2016 controleert Viapass de 
correcte werking ervan, ziet toe dat de geld- en 
gegevensstromen nauwgezet verlopen, zorgt 
voor de coördinatie tussen de verschillende 
leveranciers en staat in voor de gezamenlijke 
overheidscommunicatie over de kilometerheffing.

 “Wat hier gerealiseerd 
werd op 18 maanden 
is een toonbeeld 
van intergewestelijke 
samenwerking en 
volharding van een 
team professionals.
JOHAN SCHOUPS
ADMINISTRATEUR-GENERAAL
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2. Onze organisatie

Sleutelgegevens

SERVICE PUNTENheffingen/  
WERKDAG

128135.000

150.000 km
tolwegen

AARDE

€

x 135.000

Dag x 135.000 Dag/

54% 62,2%

6% 2,18%

40% 35,62%

ZON

6.459 km
betalende 
tolwegen

AARDE

€

x 135.000

Dag x 135.000 Dag/

54% 62,2%

6% 2,18%

40% 35,62%

ZON

Handhaving 
infrastructuur

39
portieken

AARDE

€

x 135.000

Dag x 135.000 Dag/

54% 62,2%

6% 2,18%

40% 35,62%

ZON

22
flexibele 

controle-
punten

AARDE

€

x 135.000

Dag x 135.000 Dag/

54% 62,2%

6% 2,18%

40% 35,62%

ZON

38
controle-
voertuigen  
& -motors

AARDE

€

x 135.000

Dag x 135.000 Dag/

54% 62,2%

6% 2,18%

40% 35,62%

ZON

55
AMBTENAREN 

VOOR 
3 GEWESTEN

AARDE

€

x 135.000

Dag x 135.000 Dag/

54% 62,2%

6% 2,18%

40% 35,62%

ZON

AARDE

€

x 135.000

Dag x 135.000 Dag/

54% 62,2%

6% 2,18%

40% 35,62%

ZON

AARDE

€

x 135.000

Dag x 135.000 Dag/

54% 62,2%

6% 2,18%

40% 35,62%

ZON

AARDE

€

x 135.000

Dag x 135.000 Dag/

54% 62,2%

6% 2,18%

40% 35,62%

ZON AARDE

€

x 135.000

Dag x 135.000 Dag/

54% 62,2%

6% 2,18%

40% 35,62%

ZON

INVESTERING 
infrastructuur

Deelname kosten 
systeem (budget 

gewesten)

Investering 
infrastructuur 
(dotatie Viapass)
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AARDE

€

x 135.000

Dag x 135.000 Dag/

54% 62,2%

6% 2,18%

40% 35,62%

ZON

2. Onze organisatie

TOLGEGEVENS

overzicht  
obu-bestellingen 
per land

BE 27%
NL 13%

PL 12%
lt 3%

ro 3%

cz 3%

andere 17%

es 4%

fr 6%

de 12%

AARDE

€

x 135.000

Dag x 135.000 Dag/

54% 62,2%

6% 2,18%

40% 35,62%

ZON

AARDE

€

x 135.000

Dag x 135.000 Dag/

54% 62,2%

6% 2,18%

40% 35,62%

ZON

120.000.000 tolkm/werkweek 24.000.000 tolkm/werkdag
€ 2.400.000 tol/werkdag

afstand zon/aarde + 149.600.000 km-
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Raad van Bestuur
De aansturing van Viapass is in handen van de 
Raad van Bestuur. Die is samengesteld uit verte-
genwoordigers van de drie gewestregeringen.
Elk gewest krijgt 4 bestuurders. De bestuurders 
van één gewestdelegatie beschikken samen over 
slechts één stem.
Beslissingen worden genomen met unanimiteit.
Ook de Administrateur-generaal van Viapass 
maakt deel uit van de Raad van Bestuur, 
zij het met een adviesrol.
Op de publicatiedatum van dit jaarverslag zijn 
dit de leden van de Raad van Bestuur:

BRUSSEL
Eric Cooremans
Alain Embrechts (Regeringscommissaris)

Annick Mertens
Elisabeth Mertens
Patrick Van Ypersele de Strihou

VLAANDEREN
Bart Dewandeleer
Wim Adriaens
Cybelle-Royce Buyck
Ief Janssens
Samir Louenchi (Regeringscommissaris)

WALLONIË
Vincent Peremans (Voorzitter)

Jacques Dehalu
Virginie Di Notte
Julien Vandeburie
Dominique Verlaine (Regeringscommissaris)

2. Onze organisatie
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Elk gewest heeft één delegatieleider.  
Die drie personen vormen samen met de 
Administrateur-generaal het directiecomité. 
Voor 2016 zijn dat de heren Eric Cooremans, 
Bart Dewandeleer en Vincent Peremans. 
De Administrateur-generaal heeft de dagelijkse 
leiding over de organisatie. Het directiecomité 
neemt beslissingen die Viapass binden in het 
dagelijks bestuur.

Het team van Viapass is met opzet beperkt 
gehouden. Maximaal mag het kader 18 perso-
neelsleden bevatten. Van die plaatsen zijn er op 
31/12/2015 acht ingevuld. Het geeft alvast een 
indicatie dat Viapass zijn opdracht uitvoert met 
de best mogelijke inzet van middelen.

Het toezicht op Viapass gebeurt door de 
regeringscommissarissen die afgevaardigd zijn 
door elk gewest.
Deze zijn:
Voor Brussel: dhr Alain Embrechts
Voor Vlaanderen: dhr Samir Louenchi
Voor Wallonië: dhr Dominique Verlaine

Viapass legt ook ieder jaar de jaarrekeningen 
voor aan een bedrijfsrevisor en is onderworpen 
aan de controles van het rekenhof.

2. Onze organisatie

ERIC COOREMANS, VINCENT PEREMANS EN BART DEWANDELEER
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3. wettelijk kader

Het Europees Wettelijk kader
De Europese Richtlijn 1999/62/CE reguleert de 
kilometerheffing die van toepassing is op de auto-
snelwegen en wegen die deel uitmaken van het 
trans-Europese netwerk 1. Conform Artikel 7 is de 
Richtlijn niet van toepassing op de andere wegen 
waarop de heffing nochtans werd toegepast in 
België, weliswaar op voorwaarde dat die uitbrei-
ding niet discriminerend mag zijn ten opzichte van 
het internationale verkeer en dat er tevens geen 
concurrentievervalsing mag opduiken tussen de 
transportondernemingen. Bovendien moet er in 
dergelijke gevallen rekening gehouden worden 
met de algemene regels van het Europese recht 
en meer bepaald met de principes van proportio-
naliteit en niet-discriminatie.

Het samenwerkingsakkoord past per gewest 
de algemene principes toe van de Richtlijn 
1999/62/CE in zijn meest recente versie op het 
moment van de invoering van de gewestelijke 
reglementeringen inzake de kilometerheffing. 
Er werd geen onderscheid gemaakt of de wegen 
al dan niet behoorden tot het trans-Europese 
netwerk. Aangezien de heffing gebaseerd is op 
de afgelegde afstand gaat het om een tol in de 
zin van Artikel 2 van de Richtlijn 1999/62/CE. 
In overeenstemming daarmee is de tolheffing 
een heffing op infrastructuur, al dan niet gecom-
bineerd met een heffing voor externe kosten. 
Voor die laatste schrijft de Richtlijn een specifieke 
tariferings methode voor, gebaseerd op de kosten 
die erkend worden door de Europese lidstaten.

Er moet ook rekening gehouden worden met 
de wet van 21 december 2006 die de Richtlijn 
2004/52/EC van het Europees Parlement en van 
de Raad van 29 april 2004 omzet voor wat de 
interoperabiliteit van het wegentolsystemen in de 
Unie betreft. Deze Richtlijn bepaalt de inzet van 
een Europees Elektronisch Tolsysteem (EETS) 
bovenop bestaande toldiensten. Volgens het 
EETS-principe kan een gebruiker via een contract 
met één dienstverlener de tolwegen in de ganse 
Europese Unie gebruiken (zie verder onder 
Uitbating en EETS-regulering).

1. Zoals bepaald in de Beschikking n° 1692/96/CE van 
het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 over 
de richting die de Gemeenschap wil nemen inzake het  
trans-Europese transport 
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3. wettelijk kader

Het wettelijk statuut van Viapass
Viapass werd op 17 juli 2014 opgericht – met 
de publicatie van de statuten in het Belgisch 
Staatsblad 2 – als interregionale entiteit belast met 
een overheidsopdracht. De structuur en werking 
ervan werden vastgelegd in het samenwerkings-
akkoord tussen de gewesten samen met de sta-
tuten. De algemene opdracht van Viapass omvat 
het verzekeren van de samenwerking, de coördi-
natie en het overleg tussen de gewesten inzake 
de kilometerheffing. Een belangrijk deel van die 
opdracht betreft de controle op het DBFMO-
contract (zie verder onder DBFMO-contract).

De kilometerheffing is gebaseerd op het samen-
werkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen de 
drie gewesten, nadien gewijzigd door het samen-
werkingsakkoord van 24 april 2015 3.

Dit samenwerkingsakkoord werd door de gewes-
ten vertaald in twee decreten en een ordonnantie, 
meer bepaald op 3 juli 2015 (Vlaams Gewest), 
16 juli 2015 (Waals Gewest) en 29 juli 2015 
(Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

De kilometerheffing is een heffing die berekend 
wordt op basis van de afgelegde afstand en het 
gebruik van de wegen in een bepaald gewest. 
Ze is verschuldigd door elke eigenaar van een 
voertuig voor goederenvervoer van meer dan 
3,5 ton.

De doelstellingen van de kilometerheffing zijn 
onder andere:
- op billijke manier de kosten voor investeringen 

en onderhoud van de wegen te laten dragen 
door de gebruikers ervan.

- de mobiliteit op het grondgebied verbeteren 
door gebruikers aan te moedigen hun 
transport efficiënter uit te voeren;

- bijdragen tot een ecologische verbetering 
van het transport door vooral luchtvervuiling 
te belasten op basis van de uitstoot van de 
voertuigen die onder de kilometerheffing 
vallen.

2. http://bit.ly/2eimygj
3. http://bit.ly/2dYaMUN

 “ Juridische zaken  
zijn er om opgelost  
te worden.
ERIC DEPLAEN
LEGAL MANAGER
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3. wettelijk kader

Tijdslijn

17 JUNI 1999
Europese Unie publiceert een 

directieve inzake de toepassing van 
tolheffing: Directieve 1999/62/CE, 

J.O. L 187, 20 juli 1999, 42-50

31 MAART 2016
Viapass accrediteert Axxès 
als EETS-leverancier voor 
de Belgische markt

1 APRIL 2016
Start van de kilometerheffing 
in het Vlaamse, Waalse en 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

16 SEPTEMBER 2015
Algemene briefing van de 
kandidaat EETS-leveranciers

1 OKTOBER 2015
Start registratie van de  
On Board Units van Satellic

MEI 2014
Benoeming van de Raad 
van Bestuur van Viapass 
en van een Leidend 
Ambtenaar met de graad van 
administrateur-generaal

15 JULI 2014
Skyways wordt na een openbare 
aanbesteding geselecteerd en 
aanvaard door de gewesten

17 JULI 2014
Publicatie van de statuten 
van Viapass (BS 25/7/14)

22 JULI 2014
Skyways wordt een NV 
naar Belgisch recht onder 
de naam Satellic

25 JULI 2014
Contractondertekening 
tussen Viapass en Satellic

12 AUGUSTUS 2015
Alle decreten en ordonnanties 

over de invoering van de 
kilometerheffing zijn gepubliceerd 

in het Belgisch Staatsblad

21 JANUARI 2011
Politiek akkoord tussen 
de drie gewesten over 
de hervorming van de 

verkeersfiscaliteit.

29 APRIL 2004 EN 6 OKTOBER 2009
Europese Unie publiceert een directieve 
inzake het Europees Elektronisch Tol Systeem: 
Directieve 2004/52/CE, J.O. L 166, 30 april 2004, 
124-143; Beslissing 2009/750/CE, J.O. L 268, 
13 oktober 2009, 11-29

31 JANUARI 2014
Interregionaal samenwerkingsakkoord 

met oprichting van de Interregionale 
Opdrachthoudende Vereniging van 

Publiek Recht Viapass (WP: 28/7/15; 
VlP 10/8/15: BHP: 14/5/15)
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4. operationeel verslag

Werkingsprincipe
De eigenaar van een heffingsplichtig voertuig 
moet de kilometerheffing betalen wanneer hij 
gebruik maakt van de openbare weg en moet 
daartoe ook een elektronische registratievoorzie-
ning (een zogenaamde On Board Unit, afgekort 
OBU) in zijn voertuig installeren waarmee de 
verreden kilometers worden geregistreerd waarop 
nadien tol wordt geheven. Deze verplichting geldt 
niet voor de houder van het voertuig dat van een 
vrijstelling geniet.

De elektronische registratie van gereden 
afstand gebeurt op basis van GNSS-technologie 
(Global Navigation Satellite System). De OBU’s 
werken met deze technologie en zijn inter-
operabel met de andere elektronische tolheffings-
systemen in de Europese Unie (zoals bijvoorbeeld 
DSRC), in overeenstemming met Artikel 2 
van Richtlijn 2004/52/EG zoals omgezet door 
Artikel 3 van voormelde wet van 21 december 
2006 (zie verder ook EETS).

De houder van het voertuig sluit een over-
eenkomst met een dienstverlener die hem 
de elektronische registratievoorziening (OBU) 
verschaft. De dienstverlener int op zijn beurt 
de verschuldigde kilometerheffing bij de houder 
van het voertuig en stort dit bedrag door aan 
de bevoegde belastingdienst, respectievelijk 
de concessie houder. De dienstverlener voor-
ziet daarbij in een tolinkomensgarantie. Dat wil 
zeggen dat iedere geregistreerde kilometer ook 
werkelijk betaald wordt aan de gewesten binnen 
maximaal 45 dagen.

POSITIONERING
Identificatie van de positie 

van het voertuig m.b.v. 
GNSS-signalen

KAART MATCHING
Doen overeenstemmen 
van de GNSS-positie 

met kaartobject

TOLDETECTIE
Bepalen of de 

gematchte positie aan 
tol onderhevig is

TARIFICATIE
Berekenen van 

de tol gebaseerd 
op tariefmodel

FINANCIEEL 
MANAGEMENT

Accumulatie van alle  
‘charge records’ op  

de gebruikersfactuur.  
Betaling en  

clearing proces.

AARDE

€

x 135.000

Dag x 135.000 Dag/

54% 62,2%

6% 2,18%

40% 35,62%

ZON

 “ Informatica en 
just-in-time transport 
worden vaak geleverd 
via slapeloze nachten.
PASCAL BLAISE
IT MANAGER
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4. operationeel verslag
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4. operationeel verslag

De heffing

Samenstelling

Wat de kilometerheffing betreft als belasting, 
viel de keuze op twee samenstellende delen, 
namelijk een bijdrage voor infrastructuur en een 
bijdrage voor externe kosten. In dat geval zijn 
de bijdrages voor infrastructuur en voor externe 
kosten geen aparte belastingen. De integratie 
van deze twee samenstellende delen in dezelfde 
kilometerheffing betekent dat de kosten voor 
infrastructuur en externe kosten parameters zijn 
van eenzelfde belasting of concessievergoeding.

De formule volgens dewelke het tarief wordt 
berekend, is: 

Tz = F x (BT + a x A + b x G + c x EN + d x ET + e x EP + f x EX)

F is de factor 
voor de wegen 
en wegsegmenten 
waarop een tolbedrag 
geheven wordt

BT is het 
basistarief voor 
de heffing ter 
waarde van 
11,30 cent bij 
de invoering

A is de variatie 
in functie van 
het wegtype

G is de 
variatie in 
de gewichts-
klassen

EN is de  
Euro-gewichts-
klasse

ET is de variatie 
in functie van tijd 
(momenteel niet 
actief ingesteld)

EX is de toeslag in 
functie van extern 
gemaakte kosten

EP is de variatie in 
functie van plaats 
(momenteel niet 
actief ingesteld)

19VIAPASS JAARVERSLAG 2014-2015



4. operationeel verslag

Een DBFMO had u gewenst?

DBFMO-contract

Om een hoofdcontractor voor de bouw van 
het kilometerheffingssysteem en een eerste 
dienstverlener te kunnen aanstellen, werd in 
2012 een marktraadpleging opgezet en een 
openbare aanbesteding uitgewerkt die in 2013 
werd gepubliceerd in de Europese en Belgische 
officiële bulletins.

Op 1 juli 2013 dienden zeven kandidaten een 
dossier in waarvan er na onderzoek vijf werden 
weerhouden. De twee niet-geselecteerde kan-
didaten betwistten de beslissing voor de Raad 
van State. Die betwistingen werden bij uiterst 
dringende noodzakelijkheid verworpen.

Op 7 januari 2014 had de Aanbestedende 
Overheid vier technische offertes binnengekregen 
van de combinatie Viapass Services, BelGoVerde, 
Traxia en Skyways. Op het einde van diezelfde 
maand dienden drie van die combinaties ook 
een financiële offerte in, waarbij Traxia afhaakte. 
Na analyse werd beslist om finale besprekingen 
aan te gaan met voorkeursaanbieder Skyways. 
De onderhandelingen werden gevoerd rond 
drie luiken: een juridisch-contractueel luik, een 
financieel-commercieel deel en een technisch 
onderdeel. Aan de zijde van de gewesten werden 
de onderhandelingen gevoerd door vertegen-
woordigers van de aanbestedende overheid, bij-
gestaan door Fairway, een adviserend consortium 
bestaande uit adviseurs van KPMG, Eubelius en 
TNO. De voorkeuraanbieder diende vervolgens 
op 2 juli 2014 een offerte in als Best and Final 
Offer (BAFO). Het finale beoordelingsverslag en 
de BAFO werden goedgekeurd door de drie 
gewestregeringen op 18 juli 2014.

Contractondertekening

Na goedkeuring door de Vlaamse, de Brusselse 
en de Waalse regering, heeft de Raad van 
Bestuur van Viapass op 18 juli 2014 ingestemd 
met de gunning van de kilometerheffing voor 
vrachtwagens aan het consortium Skyways 
(een samenwerking tussen T-Systems 
International GmbH en Strabag AG) dat 
ondertussen onder Belgische vlag opereerde 
als Satellic NV. Op vrijdag 25 juli 2014 werd het 
contract ondertekend door Viapass en Satellic.

20 VIAPASS JAARVERSLAG 2014-2015



4. operationeel verslag

Operationele werking

Na een grondige technische doorlichting 
van het ontwerp van de kilometerheffing in 
samenspraak met Satellic, gedurende de 
maanden augustus en september 2014, werd 
er op 12 september 2014 door de Raad van 
Bestuur van Viapass beslist om aan Satellic het 
Aanvangsbevel toe te kennen. Dit luidde de start 
in van de eerste bouwwerken.

Bouw van het systeem

Om de kilometerheffing te kunnen meten, 
registreren en controleren, moesten verschillende 
systemen besteld, gefabriceerd, geïnstalleerd en 
geleverd worden.

ON BOARD UNITS (OBU)
De meting van de gereden kilometers en het 
doorsturen van de gegevens naar centrale 
registratiesystemen gebeurt door de On Board 
Units. Dat zijn kleine toestellen die de positie 
van het voertuig en de verplaatsing ervan meten 
en registreren via een GPS-verbinding. Via een 
ingebouwde SIM-kaart worden de metingen en 
de te betalen heffingsgelden doorgestuurd naar 
het facturatiecentrum.

Omdat elke betrokken weggebruiker in staat 
moet zijn over een OBU te beschikken, werden 
in het kader van het DBFMO-contract met 
Satellic 800.000 OBU’s besteld: 150.000 voor 
de Belgische markt en de overige voor de 
buitenlandse transporteurs die in België met 
een vrachtwagen rijden.

ON BOARD UNITS AXXES & SATELLIC
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CONTROLEAPPARATUUR
Het contract bepaalde ook dat Satellic de 
controleapparatuur moest installeren en leveren. 
De controle van de kilometerheffing steunt op 
drie pijlers:
- 39 portieken uitgerust met automatische 

nummerplaatherkenning en lasercamera’s
- 22 verplaatsbare controlepunten met 

dezelfde uitrusting
- 38 mobiele controle-eenheden (bestel-

wagens, wagens, motorfietsen) met dezelfde 
uitrusting als hoger vermelde controlemidde-
len en uitgerust met een betaalterminal voor 
de onmiddellijke inning van de boetes.

 
De gehele infrastructuur moest vervolgens 
uitgebreid getest worden in verschillende fases.
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Testfase

BASISTEST
Om de nauwkeurigheid van de registratie en 
de facturering na te gaan, werd in het DBFMO-
contract een uitgebreide serie testen voorzien om 
de betrouwbaarheid van het systeem te testen. 
Immers, negen maanden voor de introductie van 
de kilometerheffing diende België officieel af te 
zien van de inning van Eurovignetgelden. Dat kon 
slechts gebeuren wanneer er absolute zekerheid 
was dat het kilometerheffingssysteem vanaf de 
geplande startdatum zou kunnen functioneren.

Trajecten
Een reeks vooraf bepaalde routes bestaande uit 
autosnelwegen, gewestwegen en lokale wegen 
in de drie gewesten moesten door de contractor 
worden bereden met een representatief aantal 
OBU’s in aanwezigheid van interne en externe 
auditeurs en Viapass. De moeilijkheidsgraad en 
variatie van deze trajecten vertegenwoordigde 
alle trajecten en wegentypes die men onder nor-
male omstandigheden in België kan tegenkomen. 
De tests verliepen zowel in een stedelijke als een 
niet-stedelijke omgeving.

Er werden vier gedifferentieerde trajecten 
opgesteld die door Satellic werden gevolgd 
met een 40-tal OBU's verdeeld over vijf wagens. 
De afstanden werden geregistreerd op elke OBU 
en het achterliggend facturatiesysteem. Nadien 
werden die vergeleken met de resultaten van 
een geijkt meettoestel dat aan een van de test-
voertuigen bevestigd was.

Registratie
Het eerste deel van de test omvatte ook het 
registreren van een testvoertuig en het afhalen 
van een OBU aan een servicepunt. Elke OBU 
werd gepersonaliseerd met parameters zoals de 
Euronorm voor voertuigen en de maximaal toege-
laten massa (MTM). Dit gebeurt om de correcte 
toepassingen van de verschillende tariefklassen 
te garanderen bij facturering.

De eerste test ging van start begin januari 2015. 
Tijdens deze test kwamen er een aantal onvol-
komenheden naar boven waardoor de verdere 
testen werden afgebroken.

De tweede test ging van start in de laatste weken 
van januari 2015, na het corrigeren en opnieuw 
uittesten van de oplossing, en werd succesvol 
afgerond in de tweede week van februari 2015.

De meetresultaten toonden aan dat de door 
Satellic aangeboden oplossing een registratie-
nauwkeurigheid heeft die beduidend beter is dan 
de vooropgestelde key performance indicators 
(KPI's) op de vooropgestelde trajecten.

In een niet-stedelijke omgeving is de registratie-
nauwkeurigheid met een gemiddelde van ± 1% 
duidelijk beter dan de vooropgestelde 2%; in ste-
delijke omgeving bekomt men een resultaat van 
± 1,5%, waar de vooraf gestelde KPI op 4% lag.
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FUNCTIONELE TEST
Elke component van het kilometerheffingsysteem 
werd in detail getest door Viapass en Satellic.

De zogenaamde functionele end-to-end testen 
moesten ervoor zorgen dat, naarmate de test-
inspanningen vorderden, er meer en meer com-
ponenten aan elkaar werden gekoppeld waarbij 
ook de interfaces tussen deze componenten wer-
den getest. De focus lag hier op het technisch en 
functioneel testen van het systeem om te komen 
tot een samenhangend geheel.

Onder voorwaarde van het verder oplossen 
van de vastgestelde configuratieparameters, 
gaf Satellic midden september 2015 te kennen 
dat ze klaar waren met de functionele testen en 
dus ook gereed waren voor de lancering van de 
operationele fase. Viapass en de gewesten had-
den hierbij twee weken de tijd om samen met de 
externe experten de meetverslagen te doorlopen 
en al dan niet hun goedkeuring te geven voor de 
volgende fase. Eind september 2015 gaf Viapass 
een positief advies.

LANCERING OPERATIONELE FASE  
VANAF 1 OKTOBER 2015
Nadat Satellic van Viapass en de gewesten de 
goedkeuring had gekregen voor de start van de 
operationele fase, heeft Satellic zijn distributie-
kanalen en mediacampagnes opgevoerd.

In eerste instantie werd er ingezet op de distribu-
tie van OBU's naar de Belgische markt en naar 
grote buitenlandse transportfirma’s door middel 
van een online registratie op het zogenaamde 
Road User Portal.

Ondertussen had op 16 september er ook een 
EETS briefing plaatsgevonden. Volgend hierop 
boden verschillende EETS service providers 
zich aan en hun behandeling liep parallel met 
de operationele tests.

Zoals verwacht was de eerste reactie vanuit 
de betrokken markten vrij lauw en registreerden 
zich bij het begin weinig bedrijven. Het waren 
voornamelijk proefpersonen binnen transport-
bedrijven die een OBU hebben aangevraagd 
om het systeem, de procedure en de impact van 
de kilometerheffing voor hun bedrijf te kennen.

Op 3 januari 2016 waren er reeds:
- 799.688 OBU’s geproduceerd door 

een onderaannemer van Satellic
- 128 servicepunten operationeel en 

gevuld met OBU’s
- 3 handhavingsstations volledig getest 

en operationeel
- 6.111 accounts gecreëerd voor 

36.115 voertuigen
- 19.725 OBU’s besteld via het internet 

en 16.760 OBU’s verstuurd naar klanten
- 2.627.520 gereden kilometers 

geregistreerd
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De reden van het initieel lage aantal bestelde 
en verdeelde OBU's in deze periode, ondanks 
intensieve promotiecampagnes van Viapass en 
Satellic, heeft voornamelijk te maken met de 
oproep van een aantal binnen- en buitenlandse 
vervoersfederaties om tot op het laatste ogenblik 
te wachten om een OBU te bestellen omdat men 
rekende op uitstel of afstel. 

Dit heeft ervoor gezorgd dat in de laatste weken 
voor de start van de kilometerheffing op 1 april 
2016 er een zeer significante toename was in 
voertuigregistraties en bestellingen van OBU’s.

Tijdens de laatste weken voor de start van 
de kilometerheffing werden dan ook tussen 
de 60.000 en 80.000 OBU’s per week wer-
den besteld via het internetportaal en naar de 
aanvragen verstuurd. De laatste dagen voor 
1 april 2016 werden er op sommige dagen meer 
dan 5.000 OBU’s via de verdeelpunten afgeno-
men, dat betekent meer dan 700 OBU’s per dag 
per automaat.

Eerste analyses hebben aangetoond dat vooral 
de buitenlandse gebruikers lang hebben gewacht 
om hun OBU te verkrijgen.
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FINALE TEST
Zoals vereist in het DBFMO-contract moest 
Satellic een finale test uitvoeren waarbij naast de 
functionele en technische aspecten die al waren 
uitgevoerd in de voorafgaande functionele test, 
ook alle bedrijfs- en operationele processen 
getest moesten worden.

Deze test moest aan de gewesten en gebruikers 
aantonen dat het systeem voor kilometerheffing 
zowel functioneel als operationeel naar behoren 
en volgens de specificaties van het DBFMO-
contract werkte. In deze laatste testfase werden 
naast de leveranciers van Satellic ook de mensen 
betrokken die dagdagelijks voor de operationele 
uitvoering zouden instaan. De nadruk lag niet op 
opsporing van kleine defecten of fouten, maar op 
verificatie dat alle processen volledig operationeel 
en beschikbaar waren. Dit gebeurde in aanloop 
van de afgifte van het beschikbaarheidscertificaat.

Satellic heeft deze test opgezet door het 
volledig uitvoeren van vijf gebruiksscenario’s 
die een zo breed mogelijk spectrum van 
bedrijfsprocessen omvatten binnen het systeem 
van kilometerheffing.

Elk scenario omvatte een verwacht gedrag 
van een gemiddelde gebruiker die een OBU 
wil verkrijgen, die wil rijden op het grondgebied 
van de drie gewesten en die tol betaalt voor 
de verreden kilometers. Daarnaast werden ook 
negatieve scenario’s opgesteld van intentio-
nele fraude, tolontwijking en de manier waarop 
de verschillende handhavingscomponenten 
zouden reageren.

Elk van deze scenario’s had tot doel om het 
systeem onder zo realistisch mogelijke condities 
te testen.

Bij de test gebruikte men de operationele versie 
van de beheersoftware en betrok men alle men-
sen die operationeel de kilometerheffing zouden 
uitvoeren. Alle activiteiten werden uitgevoerd door 
de voorziene medewerkers, gecoördineerd door 
het testmanagement, gedocumenteerd door de 
testers en geobserveerd door twee onafhankelijke 
teams van externe auditeurs die elk een afzon-
derlijk rapport opstelden over hun bevindingen 
tijdens de testactiviteiten.

Bij het uitvoeren van de testscenario’s voldeed 
het systeem aan de globale verwachtingen. 
Alle scenario’s konden worden uitgevoerd 
en de verwachte objectieven van elke test 
werden gehaald.

Parallel aan de testen met Satellic liepen er 
ook gelijkaardige testen met de kandidaat EETS 
dienstverlener Axxès. Vanzelfsprekend werd bij 
Axxès alleen het OBU- en inningsgedeelte getest, 
vermits bijstaan van de gewestelijke instanties bij 
de handhaving een exclusieve bevoegdheid is 
van de single service provider.

 “Out of the box-denken 
wordt een gewoonte 
bij het behandelen van 
zeer technische en 
complexe vraagstukken.
WIM HENSSEN
TECHNISCH ADVISEUR
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Uitbating en EETS-regulering

Binnen het DBFMO-contract is ook bepaald 
dat Satellic de basisdienstverlener zou zijn van 
het kilometerheffingssysteem. Dat wil zeggen dat 
de firma niet alleen OBU-toestellen levert aan de 
vrachtwageneigenaars die erom vragen, maar er 
ook op toeziet dat iedereen over een OBU kan 
beschikken. Niet alleen via verzending, maar ook 
via de 128 verdeelpunten die in het ganse land 
werden opgericht. Daarnaast is Satellic overi-
gens een zogenaamde enforcement provider 
en is als dusdanig leverancier en bouwer van 
de controle-infrastructuur.

Europa heeft in zijn Directieve 2004/52/EC het 
pad uitgestippeld om te komen tot een situatie 
waar de vrachtwagens de Unie kunnen doorkrui-
sen met slechts één registratietoestel dat op ver-
schillende tolsystemen kan werken. Dat houdt in 
dat één toestel de systemen van de verschillende 
landen zou moeten aankunnen en dat anderzijds 
elke tolzone de toestellen van verschillende aan-
bieders moet toelaten.

De directieve definieert ook de toegestane 
technologische oplossingen om elektronische 
toltransacties uit te voeren waarbij 5,8 Ghz DSRC 
microgolf en satellietpositionering gekoppeld 
wordt aan mobiele communicatiesystemen.

In 2015 werd de volledige documentatie voor de 
EETS-providers geschreven en nagekeken door 
Viapass-technici en de drie tolheffende instan-
ties. Deze documentatie bevat de technische 
en wettelijke vereisten voor de dienstverleners, 
samen met een volledige beschrijving van het 
accreditatie proces. Op die manier hebben geïn-
teresseerde organisaties alle informatie om hun 
oplossing te bouwen en aan te passen aan het 
tolsysteem van de gewesten in België.

Op 16 september 2015 werd door Viapass 
een uitgebreide informatiesessie georgani-
seerd waarop alle geïnteresseerde Europese 
EETS-providers uitgenodigd waren. Meer dan 
tien potentiële EETS-providers namen aan die 
briefing deel.

De firma Axxès was de eerste EETS-provider 
die in 2015 een intentieverklaring tekende met 
Viapass. Op die manier bekrachtigden ze hun 
voornemen om tegen 1 april 2016 klaar te zijn 
en ook het Viapass-netwerk aan hun klanten 
aan te bieden. Daarin slaagden zij ook tijdig. 
Het resultaat van uitgebreide testen werd op 
31 maart 2016 door Viapass goedgekeurd 
waarna Axxès als tweede dienstverlener voor de 
kilometerheffing door de gewesten erkend werd, 
naast Satellic.

Naast Axxès hebben bij het ter perse gaan ook 
Total Marketing Services, Telepass en Eurotoll de 
intentie uitgesproken om op termijn hun diensten 
in ons land aan te bieden.

Het tolsysteem van Viapass is het eerste op 
GNSS (Global Navigation Satellite System) 
gebaseerde tolsysteem dat volledig compatibel is 
met de richtlijnen van EETS. België zet als pionier 
de eerste stap naar de volledige interoperabiliteit 
van alle tolsystemen in Europa.

ON BOARD UNITS SATELLIC & AXXES
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 “De controle, beoordeling 
en ontvangst van 
nieuwe dienstverleners 
zijn belangrijke taken 
geweest voor mij in 2015.
OLIVIER DAUTREBANDE
TECHNISCH ADVISEUR

EEN VAN DE VERDEELAUTOMATEN VOOR OBU’S
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Naleving en controle

Hoewel het Belgische tolsysteem gebaseerd is 
op satelliet-technologie, blijven controlemidde-
len op de weg nodig om de correcte naleving 
van de reglementering op te volgen. Om die 
reden werden er 40 vaste portieken geplaatst 
op de belangrijkste verkeersassen in de drie 
gewesten. Daarnaast staan er ook 22 flexibele 
controlepunten ter beschikking die verplaatst 
worden over het ganse grondgebied. Tenslotte 
zijn er nog 38 motorfietsen en controlevoertuigen 
waarmee ambtenaren van de gewesten patrouil-
leren, overtreders tot stilstand kunnen brengen 
en eventueel tot onmiddellijke inning van boetes 
kunnen overgaan. Het controlecentrum van 
waaruit alles gecoördineerd wordt, is gevestigd 
in het Lavoisiergebouw in 1080 Brussel en wordt 
bemand door ongeveer 50 medewerkers.

Alle controleapparatuur kan automatisch de num-
merplaat van een voertuig lezen, de afmetingen 
ervan nagaan en communiceren met de OBU. 
Op basis van deze informatie kan het systeem 
nagaan of de weggebruiker in orde is met de 
reglementering. Verschillende overtredingen kun-
nen gedetecteerd worden, zoals geen OBU aan 
boord, de waarden van het voertuig niet correct 
ingegeven in de OBU, geen overeenstemming 
tussen de nummerplaat en de OBU, een foute 
gewichtsklasse geregistreerd, een OBU die op 
een zwarte lijst staat.

Wanneer het controleverslag – een vaststelling 
gedaan door de controleapparatuur – gevalideerd 
wordt door een gewestelijke ambtenaar, dan 
wordt het een inbreuk. Van alle inbreuken die er 
binnen de drie uur zijn vastgesteld (er kan slechts 
één overtreding per drie uur gebeuren) wordt 
een formulier opgemaakt en doorgestuurd naar 
de overtreder. Als alternatieve werkwijze kunnen 
controleurs of het controlecentrum een controle-
wagen verwittigen die de frauderende gebruiker 
op de weg tot stilstand brengt om de boete 
onmiddellijk te laten betalen.

Het controlesysteem werd gebouwd door Satellic 
en wordt bediend door ambtenaren van de drie 
gewesten. Alle processen werden samen met 
de drie gewesten vastgelegd en de software 
werd ontwikkeld voor een volledige integratie van 
het systeem tussen Satellic en de gewestelijke 
fiscale diensten.

De controle gebeurt door de drie gewesten, 
waar nodig onder de coördinatie van Viapass. 
Alle OBU’s van alle service providers kunnen 
met dit systeem gecontroleerd worden.

FLEXIBEL CONTROLEPUNT
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De betrokken partijen binnen 
de kilometerheffing zijn:

De Gewesten
Mobiliteit is sinds de staatshervorming van 1988 
een gewestelijke bevoegdheid in België. Het zijn 
de drie gewesten (Vlaams, Waals en Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest) die de bevoegdheid 
hebben om een kilometerheffing in te stellen. 
Zij bepalen ook de voorwaarden waaronder die 
gebeurt, de voertuigen waarop ze van toepassing 
is, de wegen waar tolheffing geldt en de tarieven 
die gehanteerd worden. Zij kunnen de tarieven 
en het betalende wegennet maximaal twee maal 
per jaar aanpassen.

Viapass
Viapass is een Interregionale Entiteit van 
Publiek Recht die werd opgericht door het 
samenwerkings akkoord van 31 januari 2014 
tussen de drie gewesten tot invoering van de 
kilometerheffing. Viapass heeft als taak om de 
samenwerking, controle, coördinatie en het over-
leg te verzorgen tussen de gewesten in het kader 
van de kilometerheffing. Viapass is de contrac-
terende partij binnen het DBFMO-contract met 
een unieke leverancier (Single Service Provider), 
het toezicht erop, de coördinatie van de beslui-
ten van de gewesten inzake de kilometerheffing, 
de coördinatie van de communicatie errond en 
de coördinatie over het toezicht op de naleving 
van de kilometerheffing.

Satellic
Satellic is de privépartner die het DBFMO-
contract uitvoert nadat de onderneming de 
openbare aanbesteding voor de bouw en 
uitbating van het systeem had gewonnen. 
Satellic is een samenwerkingsverband tussen 
T-Systems International en Strabag. Eerder had 
T-Systems het tolcollectiesysteem gebouwd 
in Duitsland. Binnen het contract met Viapass 
dient Satellic het kilometerheffingssysteem te 
ontwikkelen, te bouwen, te financieren (met een 
gewaarborgde terugbetaling), te onderhouden 

en uit te baten. Het contract is een zogenaamde 
no cure-no pay-overeenkomst, er zijn duidelijke 
minimumgaranties (service level agreement) 
ingebouwd, er is een verplichting om iedereen 
die ernaar vraagt te bedienen en tot slot om de 
overeenkomst zonder bijkomende vergoeding te 
kunnen beëindigen.

Andere (EETS)-service providers kunnen toetre-
den tot het Belgisch toldomein op voorwaarde 
dat ze voldoen aan de technische eisen die 
gesteld worden. Dat laatste wordt nauwge-
zet door Viapass gecontroleerd. Momenteel 
is er naast Satellic één EETS service provider 
actief op het grondgebied van de 3 gewesten, 
namelijk Axxès.

De controlediensten
De controlediensten worden gecoördineerd 
door Viapass, maar hun werking is volledig 
onafhankelijk. Zij werken uitsluitend voor het 
gewest waarvoor zij bevoegd zijn.

De controlediensten verifiëren de beelden van 
de vrachtwagens die binnenkomen via de vaste 
en mobiele controlepunten en kunnen boetes 
uitsturen naar overtreders. Zij bemannen ook de 
controlevoertuigen die op de wegen de verifica-
ties uitvoeren naar het reglementair gebruik van 
de kilometerheffing.

Sofico
De Société Wallonne de Financement 
Complémentaire des infrastructures (Sofico) is 
de tolheffende instantie van de kilometerheffing 
voor het Waalse Gewest. Sofico werd oorspron-
kelijk opgericht om ontbrekende onderdelen van 
de Waalse waterwegen- en wegeninfrastructuur 
uit te bouwen. Die opdracht is uitgebreid met 
onder andere het beheer en de exploitatie van 
1.200 kilometer autosnelweg en 600 kilome-
ter regionale wegen. In het verlengde van hun 
opdracht int de organisatie ook de tolgelden van 
de kilometerheffing voor het Waalse gewest.
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Informatiecampagne

De invoering van een dergelijk ingrijpend systeem 
met impact tot buiten de Europese grenzen moet 
gepaard gaan met een uitgebreide informatie- en 
communicatiecampagne om het bekend 
te maken.

PRESENTATIES
Meer dan een jaar voor de invoering van de 
kilometerheffing heeft de directie van Viapass 
en Satellic informatiebezoeken afgelegd bij de 
beleidsverantwoordelijken voor transport, de 
belangrijkste ministeries en de vervoersfederaties 
ontmoet van Nederland, Luxemburg, Frankrijk, 
Duitsland, Polen en Tsjechië.

In eigen land werden presentaties gegeven op 
bijna 100 conferenties met daarbij uitgebreide 
vraag- en antwoordsessies voor de economi-
sche kamers, de belangrijkste transport- en 
vervoers organisaties en andere sectororgani-
saties. Daarmee werden bijna 10.000 mensen 
persoonlijk geïnformeerd en werd met hen in 
discussie getreden.

MEDIACAMPAGNE
In kranten en gespecialiseerde tijdschriften in 
binnen- en buitenland werd een uitgebreide medi-
acampagne opgezet die de sector en individuele 
chauffeurs op de hoogte moest brengen van de 
introductie van de kilometerheffing in België en 
de voorwaarden die eraan verbonden zijn.

Zowel in de geschreven pers als op radio en 
televisie werden gerichte interviews gegeven 
met informatieve doelstellingen.

ELEKTRONISCHE MEDIA
Van bij de start van het project werden de 
belangrijkste elektronische informatiekanalen 
opgezet:
- De viertalige website www.viapass.be vormt 

de spil in de informatiecampagne. De website 
geeft naast de algemene informatie over ver-
plichtingen en uitzonderingen, ook de wetge-
ving, de EETS-omkadering, een overzicht van 
het betalende wegennet, de tarieven en de 
persberichten weer. Daarnaast dient de web-
site ook als een elektronische brievenbus om 
directe vragen te stellen aan Viapass, naast 
het geijkte e-mailadres contact@viapass.be.

- Op Twitter wordt het belangrijkste nieuws 
over de kilometerheffing meegegeven, plus 
wijzigingen op de website. Twitter volgt ook 
belanghebbenden op het terrein en corrigeert 
onmiddellijk foutieve informatie waar nodig.

- De Facebook-pagina van Viapass brengt 
vooral meer algemene faits divers.

Belangrijk is dat in geval van nood de gebundelde 
communicatiekanalen de mogelijkheid geven om 
snel informatie op brede schaal te verspreiden 
via traditionele persberichten, website en de 
sociale media. Zo werd bijvoorbeeld op 21 april 
2016 onmiddellijk een foutief bericht van een 
Franstalige nieuwszender als zou de kilometer-
heffing opgeschort zijn, in de kiem gesmoord.
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100
CONFERENTIES

10.000
MENSEN 

rechtstreeks 
GEÏNFORMEERD

 “Een doelgerichte 
communicatie aan 
alle betrokkenen in 
België en Europa 
was cruciaal voor een 
geslaagde start van 
het Viapass-project.
EDWARD CLAESSENS
COMMUNICATIE MANAGER

AARDE
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54% 62,2%

6% 2,18%

40% 35,62%
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€

x 135.000

Dag x 135.000 Dag/

54% 62,2%

6% 2,18%

40% 35,62%

ZON

OVERHEIDSCAMPAGNES
Twee campagnes vielen op door de effectiviteit 
van de benadering:
- Langs de autosnelwegen werd er in twee 

golven een uitgebreide informatiecampagne 
gevoerd om de komst van de kilometerheffing 
te signaleren aan binnen- en buitenlandse 
chauffeurs. In oktober 2015 werden er 
panelen geplaatst in zowel Vlaanderen als 
Wallonië. In 2016 verliep de campagne in 
Vlaanderen in de maand januari en in Wallonië 
in maart. In totaal stonden er 381 panelen in 
Vlaanderen en zo’n 300 in Wallonië. 

- Op 25 maart 2016 kwam er op de Vlaamse 
televisie en radio een heldere regeringsmede-
deling van de Vlaamse minister van mobiliteit, 
die in alle duidelijkheid uitlegde hoe de kilo-
meterheffing praktisch in zijn werk zou gaan. 
Door de zeldzaamheid waarmee regerings-
mededelingen gehanteerd worden, viel de 
boodschap des te meer op.
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Dagelijks werk

SAMENWERKING MET 
DE TRANSPORTSECTOR
Van bij het begin van de planning van de kilo-
meterheffing werd er constant en consequent 
overleg gepleegd met de transportsector, meer 
bepaald met de belangrijkste transportfedera-
ties, maar ook met andere overlegorganen zoals 
de MORA, de Sociaal Economische Raad, ITS, 
en Europese platformen, zoals de Stockholm 
groep rond REETS. Er vonden informatiesessies 
plaats voor leden, er werd overleg gepleegd over 
de wensen van de sector en de pijnpunten in 
het systeem. 

Met de federaties werd op regelmatige basis 
overleg gepleegd rond verbeterpunten en 
facilitering voor de transportbedrijven.

RECHTSZAKEN
Het systeem dat een ingrijpende maatschap-
pelijke impact heeft en een gedragswijziging 
wil genereren, kon bij een aantal gebruikers en 
organisaties op tegenstand rekenen.

Tijdens de aanloopfase van het kilometerheffings-
systeem werden drie rechtszaken tegen Viapass 
aangespannen: twee voor de Kamer van Eerste 
Aanleg (beide verworpen) en één voor het 
Grondwettelijk Hof.
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PARLEMENTAIR WERK
De parlementaire belangstelling in de drie 
gewesten was tijdens de aanloop naar het 
nieuwe systeem voornamelijk gericht op de 
feitelijke aard van de kilometerheffing.

In Wallonië waren het vooral de bevoegde 
ministers Lacroix (Begroting) en Prévot (Openbare 
Werken) die bevraagd werden inzake de uitzon-
deringen voor de kilometerheffing, de compen-
saties voor bepaalde sectoren, de rol van Sofico 
in het geheel en de komst van de firma Axxès als 
mogelijke tweede dienstverlener.

In Brussel werden vooral de ministers Vanhengel 
(Begroting) en Smet (Mobiliteit) bevraagd. 
Daar handelden de vragen eerder rond de techni-
sche en financiële modaliteiten van de kilometer-
heffing, de begrotingsweerslag, de begeleidende 
maatregelen en het uiteindelijke opzet van de 
kilometerheffing.

In Vlaanderen verliep het debat meer toegespitst 
op mobiliteit en kreeg de bevoegde minister 
Weyts het gros van de vragen, naast ook de 
toenmalige begrotingsminister Turtelboom. 
Aandacht was er vooral voor het groene effect 
van de maatregel, de mogelijke creatie van 
sluipverkeer, de regeling voor de verkeersbelas-
ting, de locatiekeuze van ANPR-camera’s en een 
mogelijke invoering van de kilometerheffing voor 
personenwagens.

We verwachten dat de vragen en de debatten 
vanaf 2016 nog meer dossiermatig en feitelijk 
zullen worden.

 “Een warme opvang 
is voor mij van groot 
belang, zowel via 
de telefoon als op 
ons kantoor.
NATHALIE GUILLAUME
ONTHAALVERANTWOORDELIJKE
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De jaarrekeningen van Viapass lopen uitzonderlijk 
over 18 maanden, de periode tussen de lance-
ring van de organisatie in juli 2014 en de afsluiting 
van het boekjaar eind 2015. Zij geven het beeld 
weer van een jonge organisatie in volle ontwik-
keling, gericht op de ontwikkeling van systemen 
en expertise, eerder dan op de verwerving van 
materiële activa. Ze geven ook de verplichting 
weer voor Viapass om zijn uitgaven en inkomsten 
in evenwicht te houden, zonder zich te richten op 
winstgevendheid.

Het kapitaal van 498.000 euro werd in gelijke 
delen onderschreven door de drie gewesten.

Viapass investeert al zijn middelen in kennis-
ontwikkeling en toegevoegde waarde in de 
ontwikkeling en sturing van het project. De vaste 
activa vertegenwoordigen dan ook slechts 
1,5% van de totale activa.

Binnen de resultaten komt de omzet van 
2,49 miljoen euro bijna volledig van de gewes-
ten, volgens een verdeelsleutel die in het 
samenwerkings akkoord werd afgesproken. 
Een belangrijke post aan de uitgavenzijde betref-
fen de personeels kosten, met name 35% van de 
totale kost (of 37% inclusief personeelsgebonden 
kosten). Professionele adviesverlening staat voor 
de belangrijkste uitgavenpost met 51% van de 
totale kosten (38% technisch en economisch 
advies en 13% juridisch advies.)

De huur bedraagt 9% van de totale kosten. 
Samengeteld vormen de andere uitgaven zoals 
aanschaf van meubilair en computermateriaal de 
overige 3%. Het lage niveau aan afschrijvingen 
volgt dezelfde trend als die van de investering in 
vaste activa.

Het vastgestelde verlies van 43.993,80 euro is 
voornamelijk te wijten aan activiteiten in het kader 
van de vastlegging van het EETS-project in 2015, 
waarvoor geen inkomsten tegenover de uitgaven 
stonden, omdat de betaling van deze kosten 
door de EETS service provider pas in 2016 
plaatsvonden.

5. Financiële informatie
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VERDELING VAN 
DE ONTVANGSTEN 

VAN VIAPASS
IN %

VERDELING VAN 
DE KOSTEN
IN € (x 1.000)

 Personeel: 27,4%
 Sociale zekerheid: 7,3%
 Personeelsbeheer: 0,2%
 Reizen en vervoer: 1,0%
 Huur en huurlasten: 9,2%
 Kantoorwerking: 1,2%
 ICT: 0,5%
 Meubilair: 0,2%
 Verzekeringen: 0,2%
 Erelonen experten: 38,4%
 Erelonen advocaten: 13,4%
 Interim: 0,1%
 Communicatie en PR: 0,2%
 Voertuig: 0,5%

 “Geld verzet bergen 
en doorwaadt de zee.
(Spaans spreekwoord)

THIERRY PEETERS
FINANCIEEL MANAGER
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WAARDEN EUR TOEL. VAK 07/2014 - 12/2015

VASTE ACTIVA

I. Oprichtingskosten I 20

II. Immateriële vaste activa II 21

III. Materiële vaste activa III 22/27 8.961,51

A. Terreinen en gebouwen 22

B. Installaties, machines en uitrusting 23

C. Meubilair en rollend materieel 24 4.343,48

240200 Informat. Materiaal 24 13.030,54

240290 Geb. afschr./Informat. Materiaal 24 (8.687,06)

D. Leasing en soortgelijke rechten 25

E. Overige materiële vaste activa 26 4.618,03

260000 Kosten van inrichting gehuurde lokalen 26 4.618,03

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

IV. Financiële vaste activa IV, V 28 839,23

A. Verbonden ondernemingen 280/1

1. Deelnemingen 280

2. Vorderingen 281

B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 282/3

1. Deelnemingen 282

2. Vorderingen 283

C. Andere financiële vaste activa 284/8 839,23

1. Aandelen 284

2. Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 839,23

288100 Storting Partena 285/8 839,23

TOTAAL VASTE ACTIVA 20/28 9.800,74

Activa
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WAARDEN EUR TOEL. VAK 07/2014 - 12/2015

VLOTTENDE ACTIVA 

V. Vorderingen op meer dan één jaar 29

A. Handelsvorderingen 290

B. Overige vorderingen 291

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 3

A. Voorraden 30/36

1. Grond- en hulpstoffen 30/31

2. Goederen in bewerking 32

3. Gereed product 33

4. Handelsgoederen 34

5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35

6. Vooruitbetalingen 36

B. Bestellingen in uitvoering 37

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 6.606,09

A. Handelsvorderingen 40

B. Overige vorderingen 41 6.606,09

416500 RSZ Provisie 41 6.606,09

VIII. Geldbeleggingen V, VI 50/53

A. Eigen aandelen 50

B. Overige beleggingen 51/53

IX. Liquide middelen 54/58 593.555,69

550100 Kredietinstellingen - Rekening courant 54/58 95.555,69

550200 Belfius Tres BE65 091 - 7096 54/58 498.000,00

X. Overlopende rekeningen VII 490/1 2.054,08

490000 Over te dragen kosten 490/1 2.054,08

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 29/58 602.215,86

TOTAAL DER ACTIVA 612.016,60
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Passiva

WAARDEN EUR TOEL. VAK 07/2014 - 12/2015

EIGEN VERMOGEN

I. Kapitaal VIII 10 498.000,00

A. Geplaatst kapitaal 100 498.000,00

100000 Geplaatst kapitaal 100 498.000,00

B. Niet-opgevraagd kapitaal 101

II. Uitgiftepremies 11

III. Herwaarderingsmeerwaarden 12

IV.  Reserves 13

A. Wettelijke reserve 130

B. Onbeschikbare reserves 131

1. Voor eigen aandelen 1310 

2. Andere 1311 

C. Belastingvrije reserves 132 

D. Beschikbare reserves 133

V. Overgedragen winst 140 

Overgedragen Verlies 141 (43.993,80)

141000 Overgedragen verlies 141 (43.993,80)

VI. Kapitaalsubsidies 15 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 10/15 454.006,20

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

VIII.  A. Voorzieningen voor risico’s en kosten 160/5

1.  Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160

2.  Belastingen 161

3.  Grote herstellings- en onderhoudswerken 162

4.  Overige risico’s en kosten IX 163/5

B. Uitgestelde belastingen 168
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WAARDEN EUR TOEL. VAK 07/2014 - 12/2015

SCHULDEN

IX.  Schulden op meer dan één jaar X 17

A. Financiële schulden 170/4

1.  Achtergestelde leningen 170

2.  Niet-achtergestelde obligatieleningen 171

3.  Leasingschulden en soortgelijke schulden 172

4.  Kredietinstellingen 173

5.  Overige leningen 174

B. Handelsschulden 175

1.  Leveranciers 1750

2.  Te betalen wissels 1751

C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176

D. Overige schulden 178/9

X. Schulden op ten hoogste één jaar X 42/48 115.819,18

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42

B. Financiële schulden 43

1.  Kredietinstellingen 430/8

2.  Overige leningen 439

C. Handelsschulden 44 41.437,88

1.  Leveranciers 440/4 41.437,88

440000 Leveranciers 440/4 (99.116,53))

444000 Te ontvangen facturen 440/4 140.554,41

2.  Te betalen wissels 441

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 74.381,30

1.  Belastingen 450/3

2.  Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 74.381,30

456000 Vakantiegeld 454/9 74.584,30

459730 Te betalen maaltijdcheque 454/9 (203,00)

F. Overige schulden 47/48

XI. Overlopende rekeningen XI 492/3 42.191,22

492000 Toe te rekenen kosten 492/3 42.191,22

TOTAAL SCHULDEN 17/49 185.010,40

TOTAAL DER PASSIVA 612.016,60
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Resultaten

WAARDEN EUR TOEL. VAK 07/2014 - 12/2015

I.  Bedrijfsopbrengsten 70/74 2.049.090,78

A.  Omzet XII, A 70 0

B.  Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de 
bestellingen in uitvoering (toename +) 

71

C.  Dotaties 72 2.043.000,00

734100 Dotaties Waals Gewest 72 847.000,00

734110 Dotaties Brussels 72 126.000,00

734120 Dotaties Vlaamse Gewest 72 1.070.000,00

D.  Andere bedrijfsopbrengsten XII, B 74 6.090,78

740900 Vrijstelling betaling Bedrijfsvoor. 74 547,77

749100 Voordeel in natura 74 1.234,37

749110 Voordeel natura GSM 74  910,84

749120 Voordeel natura Auto 74 3.397,80

II.  Bedrijfskosten 60/64 (2.092.574,40)

A.  Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60

1. Inkopen 600/8

2. Wijziging in de voorraad (toename -, afname +) 609

B.  Diensten en diverse goederen 61 1.353.532,12

610000 Huur en huurlasten 61 191.596,47

612050 Post Kosten 61 91,70

612100 Telefoon 61 4.913,41

612150 GSM 61 1.183,44

612200 Boeken, bibliotheek 61 1.404,80

612300 Drukwerk en bureaubenodigdheden 61 4.245,41

612330 Informatica Materiaal 61 5.000,21

612350 Meubilair, Kantoorapparatuur 61 4.981,19

612500 Catering zaalreservaties 61  327,50

612510 Beschikbaarheid Koffie, thee, ... 61 1.847,53

613150 Aansprakelijkheid Verzekering 61 247,57

613210 Erelonen experten, enz. 61 799.204,99

613211 Erelonen Advocaten 61 278.930,84

613215 Wervingskosten 61 16.080,88

613270 Erelonen Sociaal Secretariaat 61 3.234,66

613280 Erelonen Maaltijdcheques 61 802,58

613300 Transport personeel 61 2.853,00

613310 Reizen, verplaatsingen, representatiekosten 61 8.501,79

613320 Kostenvergoeding kms 61 4.136,84

613350 Kosten Parkeer, Taxis 61 284,08
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WAARDEN EUR TOEL. VAK 07/2014 - 12/2015

614050 Web Communicatie - Press 61 4.256,44

614500 Personeelsgeschenken 61 166,00

614550 Restaurants 61  3.120,68

616050 Divers Autoverhuur 61 2.037,51

616100 Verhuur Volvo XC70 - 1KAX835 - 129CO² 61 10.909,34

616500 Brandstof auto 61 275,30

617100 Personeel ter beschikking gesteld 61 2.897,96

C.  Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen XII, C2 62 726.541,24

620200 Bezoldigingen - Bedienden 62 406.976,44

620210 Vakantiegeld bediende 62 44.007,43

620220 Eindejaarsprem. bediende 62 37.378,08

620251 Voordelen in natura PC 62 90,00

620252 Voordelen in natura GSM 62 75,00

621100 Patronale sociale bijdragen / Salarissen 62 152.054,43

623000 Personeelsverzekering 62 4.090,18

623130 Abonnem. & vervoerskosten 62 240,66

623730 Maaltijdcheque 62 7.044,72

625000 Voorzieningen vakantiegeld: toevoeging 62  84.084,66

625100 Voorzieningen vakantiegeld: terugneming 62 (9.500,36)

D.  Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,  
op immateriële en materiële vaste activa

630 8.687,06

630200 Afschrijvingen op materiële vaste activa 630 8.687,06

E.  Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en 
handelsvorderingen (toevoegingen +, terugnemingen -)

631/4

F.  Voorzieningen voor risico’s en kosten  
(toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -) 

XII, C3 en E 635/7

G.  Andere bedrijfskosten XII, F 640/8 3.813,98

640000 Auto taksen 640/8 2.914,46

640400 Regionale Belasting 640/8 89,00

643500 RSZ Boetes 640/8 810,52

H.  Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten 649

III.  Bedrijfswinst 70/64

 Bedrijfsverlies 64/70 (43.483,62)

IV.  Financiële opbrengsten 75 41,76

A.  Opbrengsten uit financiële vaste activa 750

B.  Opbrengsten uit vlottende activa 751 41,76

751200 Rente op Zichtrekening 751 41,76

C.  Andere financiële opbrengsten XIII, A 752/9
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V.  Financiële kosten 65 (541,76)

A.  Kosten van schulden XIII, B, C 650

B.  Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E 
(toevoegingen +, terugnemingen -)

651

C.  Andere financiële kosten XIII, E 652/9 541,76

657000 Bank-, postchequekosten 652/9 541,76

VI.  Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting 70/65

 Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting 65/70 (43.983,62)

VII.  Uitzonderlijke opbrengsten 76

A.  Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en 
materiële vaste activa

760

B.  Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761

C.  Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 762

D.  Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763

E.  Andere uitzonderlijke opbrengsten XIV, A 764/9

VII.  Uitzonderlijke kosten 66

A.  Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, 
op immateriële en materiële vaste activa

660

B.  Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661

C.  Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten  
(toevoegingen +, bestedingen -) 

662

D.  Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663

E.  Andere uitzonderlijke kosten XIV, B 664/8

F.  Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten 669

IX.  Winst van het boekjaar vóór belasting 70/66

Verlies van het boekjaar vóór belasting 66/70 (43.983,62)

IX bis. A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

B.  Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

X.  Belastingen op het resultaat 67/77 (10,18)

A.  Belastingen XV 670/3 (10,18)

670010 Roerende Voorheffing op rente rekening 670/3 (10,18)

B.  Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen 
voor belastingen

77

XI.  Winst van het boekjaar 70/67

Verlies van het boekjaar 67/70 (43.993,80)

XII.  Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

XIII.  Te bestemmen winst van het boekjaar  (70/68)

Te verwerken verlies van het boekjaar (68/70) (43.993,80)

5. financiële informatie
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A. Te bestemmen winstsaldo 70/69

Te verwerken verliessaldo 69/70 (43.993,80)

1.  Te bestemmen winst van het boekjaar 70/68

Te verwerken verlies van het boekjaar 68/70 (43.993,80)

2.  Overgedragen winst van het vorige boekjaar 790

Overgedragen verlies van het vorige boekjaar 690

B. Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2

1.  Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791

2.  Aan de reserves 792

C. Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2

1.  Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691

2.  Aan de wettelijke reserve 6920

3.  Aan de overige reserves 6921

D. Aan de overige reserves 793/693 43.993,80

1.  Over te dragen winst 693

2.  Over te dragen verlies 793 43.993,80

793000 Over te dragen verlies 793 213.363,19

E. Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

F. Uit te keren winst 694/6

1. Vergoeding van het kapitaal 694

2. Bestuurders of zaakvoerders 695

3. Andere rechthebbenden 696

5. financiële informatie
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