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Een tolheffingssysteem op kruissnelheid
Toen de drie Belgische gewesten in april 2016 
van start gingen met de kilometerheffing voor 
vrachtwagens, was dat met een satelliet-geba-
seerde infrastructuur, die Europa oplegt in zijn 
jongste EETS-richtlijn op tolheffing. Het doel 
is dat een chauffeur met één tolkastje een 
antwoord kan bieden op alle tolsystemen in 
Europa. Het tolfheffingssysteem voor vrachtwa-
gens in België is er klaar voor. Nu is het wachten 
op andere landen.

België wordt daarmee een belangrijke pilootmarkt 
voor dienstverlenende bedrijven inzake tolheffing. 
Bij de start in 2016 sprong het Franse Axxès 
als eerste EETS-dienstverlener mee op de kar. 
In 2017 volgden er nog verschillende kandida-
ten, die een intentieverklaring tekenden om toe 
te treden tot de Belgische markt. Met drie van 
die firma’s werd hard doorgewerkt op weg naar 
een accreditatie als bijkomende dienstverlener. 
Dat betekent dat er nu buiten de basisdienst-
verlener nog vier andere EETS-dienstverleners 
opereren in België. Sommigen enkel in België, 
anderen zijn operationeel in verschillende landen, 
waarmee de Europese gedachte al concreet 
gestalte krijgt.

De kilometerheffing voor vrachtwagens heeft zijn 
tweede volledige werkingsjaar afgerond. Het was 
aangekondigd en voorzien in de wetgeving dat na 
het eerste werkingsjaar een evaluatieronde zou 
volgen en aanpassingen zouden doorgevoerd 
kunnen worden. In verschillende fases werd een 
indexaanpassing doorgevoerd in de kilometer-
prijzen. Ook werd het betalende tolwegennet 
grondig geëvalueerd en waar nodig aangepast. 
Daarnaast werd het boetesysteem gelaagd 
gemaakt, zodat er voor kleine overtredingen niet 
meteen het eenheids- en maximumtarief moest 
worden toegepast. Tot slot werden ook de zoge-
naamde BE-trekkers mee onder de kilometer-
heffing gebracht zodat er geen discriminatie meer 
was met de lichtste tolplichtige vrachtwagens.

Een veelgehoorde klacht inzake de kilometer-
heffing is dat, nu weliswaar het gebruik van een 
voertuig belast wordt en niet louter het bezit 
ervan, het verkeer toch nog even goed blijft 
stilstaan door oversaturatie van onze belangrijk-
ste verkeersassen. Vanuit verschillende hoeken 
en economische gremia klinkt de roep steeds 
luider om een gebruiksheffing toe te passen op 
alle vervoersmodi. Op gewestniveau is politiek 
onderzoek en debat hierover gestart. Waar, hoe 
en wanneer dit zal worden toegepast is nog 
geen uitgemaakte zaak. De ervaring die Viapass 
heeft uitgebouwd op het gebied van tolheffing 
zal van grote waarde zijn; een resultaat en de 
verdienste van de inspanningen van het volledige 
Viapass-team.

Johan Schoups
Administrateur-generaal Viapass

1. Woord van de administrateur-generaal

JOHAN SCHOUPS

 “Wij mogen fier stellen  
dat we het testlabo 
van het Europese 
tolsysteem EETS 
gebouwd hebben.
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2. Onze organisatie

Over Viapass
Viapass startte in 2017 met zijn tweede operatio-
nele werkingsjaar. Hoewel de kilometerheffing op 
1 april 2016 van start ging werd de interregionale 
entiteit al opgericht in op 17 juli 2014. De organi-
satie kreeg als opdracht mee om namens de drie 
gewestregeringen in België de controle, de coör-
dinatie, de samenwerking en het overleg tussen 
de gewesten te verzorgen inzake de kilometerhef-
fing. Binnen die opdracht schreef Viapass in 2014 
een openbare aanbesteding uit voor de bouw 
en uitbating van een kilometerheffings systeem. 
Dit systeem is gebaseerd op de Europese 
Richtlijn 1999/62/CE die de kilometerheffing op 
de Europese wegen reguleert. Ook werd rekening 
gehouden met de Richtlijn 2004/52/EC van het 
Europees Parlement en de Raad (omgezet in de 
wet van 21 december 2006) die rekening houdt 
met de interoperabiliteit van het wegentolsysteem 
in de Europese Unie. Het gaat hier met name 
om de inzet van de Europese Elektronische 
Toldiensten (EETS) die worden gebruikt op de 
wegen om tol te kunnen heffen. 

Met zijn tolheffingssyteem is België reeds 
een voorloper in Europa binnen de krijtlijnen 
van de wijzigingen die de Europese Commissie 
nu bespreekt. 

Helemaal in de filosofie van de Europese direc-
tieve was het van bij de allereerste planning de 
bedoeling van de drie gewesten in België om 
met de kilometerheffing het gebruik van een 
voertuig te belasten in plaats van het loutere bezit 
ervan. Het systeem is daarom gebaseerd op de 
opvolging van de voertuigen via satelliet navigatie 
(GNSS). Elk tolplichtig voertuig heeft verplicht 
een On Board Unit aan boord. Dit registratie-
toestel staat in verbinding met de satelliet en 
elke verplaatsing wordt nauwkeurig, tot op de 
meter geregistreerd. Volgens het type voertuig, 
het gewicht en de gebruikte weg wordt dan 
de prijs berekend van het afgelegde traject. 
Behalve gewicht, uitstoot en wegtype werden 
nog twee parameters in de berekeningsformule 
opgenomen: tijd en plaats. Deze parameters 
staan momenteel op nul, maar kunnen later actief 
ingezet worden om een sturend verkeerseffect 
te genereren.

Binnen de opdrachten die de decreetgever heeft 
meegegeven, heeft Viapass niet alleen de opstart 
van het kilometerheffingssysteem gerealiseerd, 
maar stond het ook in voor begeleiding, coör-
dinatie en communicatie ervan. Nu het systeem 
werkt en zijn robuustheid bewezen heeft, was 
er ruimte voor de organisatie om meer verfijnin-
gen aan het systeem aan te brengen. Er werd 
statistische informatie verzameld en vrijgegeven; 
onderhandelingen en tests werden opgezet met 
nieuwe kandidaat-dienstverleners. Ondertussen 
bereidden de gewesten na evaluatie maatregelen 
voor om de kilometerheffing aan de realiteit aan 
te passen met wijzigingen in netwerk, tarieven 
en boetesysteem. 

Om het werk naar behoren te kunnen realise-
ren werd in 2017 het personeelskader versterkt 
met een data-analist en een handhavings-
coördinator. Vanaf 1 januari 2018 wordt daar 
ook nog een coördinerende beleidsmedewerker 
aan toegevoegd.

 “Naarmate het systeem 
matuurder wordt, zijn de 
eventuele problemen ook 
veel complexer. Zorgen 
dat het geheel technisch 
vlekkeloos blijft werken is 
één van mijn prioriteiten.
WIM HENSSEN
TECHNISCH ADVISEUR
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2. Onze organisatie

Historiek

1999
20142011

2004
2009

17 JUN 1999
Europese Unie publiceert 
een directieve inzake de 
toepassing van tolheffing: 
Directieve 1999/62/CE, 
J.O. L 187, 20 juli 1999, 
42-50.

29 APR 2004  
EN 6 OKT 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.

21 JAN 2011
Politiek akkoord tussen 
de drie gewesten over 
de hervorming van 
de verkeersfiscaliteit.

31 JAN 2014
Interregionaal samen-
werkings akkoord met oprich-
ting van de Interregionale 
Opdrachthoudende Entiteit 
van Publiek Recht Viapass 
(WP: 28/7/15; VIP 10/8/15: 
BHP: 14/5/15).

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

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

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

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

25 JUL 2014
Contractondertekening 
tussen Viapass en Satellic.
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2. Onze organisatie

2015 2016
2017

2018

12 AUG 2015
Alle decreten en ordonnanties 
over de invoering van 
de kilometerheffing worden 
gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad.

16 SEP 2015
Algemene briefing van de 
kandidaat EETS-leveranciers.

1 OKT 2015
Start registratie van de 
On Board Units van Satellic.

15 MRT 2016
Viapass neemt zijn intrek 
in het Lavoisiergebouw. 

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

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

15 APR 2016
Rechtszaak aangespannen 
door UPTR en de firma 
Defraine voor de rechtbank 
van eerste aanleg in Luik. 
De zaak wordt onontvankelijk 
verklaard.

2 MEI 2016
Rechtszaak aangespannen 
door verschillende 
transportfirma’s voor de 
rechtbank van eerste aanleg 
in Brussel. De zaak wordt 
onontvankelijk verklaard.

31 DEC 2016
Publicatie eerste jaarverslag.

23 FEB 2017
Het Grondwettelijk 
Hof verwerpt het beroep 
van de vzw Sigma als 
zou de Kilometerheffing 
ongrondwettelijk zijn.

4 MRT 2017
Frédéric de Bueger 
wordt de nieuwe voorzitter 
van de Raad van 
Bestuur in opvolging van 
dhr. Vincent Peremans.

1 APR 2017
De kilometerheffing is 
één jaar in werking. Viapass 
organiseert op 31 maart 
een druk bijgewoonde 
persconferentie.

24 APR 2017
EETS-dienstverleners en 
Viapass vinden akkoord rond 
het verzoeningsvoorstel dat 
de Bemiddelende Instantie 
op tafel had gelegd. 

1 JUL 2017
Vlaanderen en Brussel 
voeren een indexering 
door van de tarieven 
van de kilometerheffing. 
Wallonië voegt 33 kilometer 
betalende tolwegen toe 
aan het tolnetwerk. 

1 JAN 2018
De drie gewesten voeren 
een gradueel boetesysteem 
door dat start bij 100 euro 
per overtreding en kan 
oplopen tot 1.000 euro. 

Een nieuwe categorie 
voertuigen wordt 
toegevoegd aan de 
tolplichtige voertuigen: 
de opleggertrekkende 
voertuigen N1 met 
carrosseriecode BC. 

Wallonië voert een 
indexaanpassing door 
van de heffingstarieven.

Vlaanderen voegt 
157 kilometer wegen 
toe aan het betalende 
tolwegennet.
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2. Onze organisatie

Raad van bestuur
Waar de dagelijkse leiding van Viapass in 
handen is van de administrateur-generaal 
Johan Schoups, zijn het de gewesten die via 
de Raad van Bestuur het beleid van de orga-
nisatie bepalen. De Raad van Bestuur legt het 
algemeen beleid vast, bekrachtigt beslissingen, 
keurt de begroting en de rekeningen goed en 
benoemt en ontslaat de personeelsleden. Hij is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
drie gewestregeringen. Elk gewest mag vier 
bestuurders afvaardigen, maar zij hebben slechts 
één stem per gewest. Alle beslissingen moeten 
unaniem worden genomen. Zoniet belandt het 
punt via de regeringscommissarissen opnieuw 
op de regeringstafel. 

Elk gewest heeft ook één delegatieleider: 
er is één voorzitter (momenteel bij Wallonië) en 
twee ondervoorzitters (Vlaanderen en Brussel). 
Samen met de administrateur-generaal vor-
men zij het directiecomité. Dit comité neemt de 
beslissingen die Viapass binden in het dagelijks 
bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur is 
verplicht van een andere taalrol dan de adminis-
trateur-generaal; de ondervoorzitters worden dan 
gekozen uit de twee andere gewesten. In 2017 
was er een voorzitterswissel. Frédéric de Bueger 
nam de fakkel over van Vincent Peremans die 
een ander mandaat opnam. 

DE RAAD VAN BESTUUR (V.L.N.R.) | BOVENSTE RIJ: J. DEHALU, V. DI NOTTE, D. VERLAINE, I. JANSSENS, J. SCHOUPS, A. EMBRECHTS, A. MERTENS,  
P. VAN YPERSELE DE STRIHOU | ONDERSTE RIJ: B. DEWANDELEER, V. PEREMANS 1, E. COOREMANS
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2. Onze organisatie

HET DIRECTIECOMITÉ: JOHAN SCHOUPS, FRÉDÉRIC DE BUEGER, BART DEWANDELEER EN 
ERIC COOREMANS

Het Directiecomité bestond in 2017 uit 
- Voorzitter Fréderic de Bueger
- Ondervoorzitter Eric Cooremans
- Ondervoorzitter Bart Dewandeleer

Elk gewest heeft ook één regeringscommissaris 
die erop toeziet dat Viapass een efficiënt 
financieel beleid voert en de wet- en regelgeving 
correct naleeft. Dat zijn:
- Dhr. Alain Embrechts voor Brussel
- Dhr. Samir Louenchi voor Vlaanderen
- Dhr. Dominique Verlaine voor Wallonië

Zij kijken ook de jaarrekeningen na, nadat die 
geverifieerd worden door een bedrijfsrevisor. 
Viapass is daarnaast ook onderworpen aan 
controles van het Belgische Rekenhof. 

1. In maart 2017 opgevolgd door Frédéric de Bueger
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2. Onze organisatie

Sleutelgegevens

SERVICE PUNTENobu/  
WERKDAG

128142.811

150.000 km
wegen

AARDE

€

x 135.000

Dag x 135.000 Dag/

54% 62,2%

6% 2,18%

40% 35,62%

ZON

6.492 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

INVESTERING 
infrastructuur

Deelname kosten 
systeem (budget 

gewesten)

Investering 
infrastructuur 
(dotatie Viapass)

€

x 135.000

Dag x 135.000 Dag/

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%

2. Onze organisatie

TOLGEGEVENS

geregistreerde  
obu’s per land

BE 18%
NL 10%

PL 14%
lt 4%

ro 7%
bg 3%

andere 22%

es 5%

fr 7%

de 10%

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

114.167.493 tolkm/werkweek
€ 12.496.057 tol/werkweek

22.876.524 tolkm/werkdag*
€ 2.494.855 tol/werkdag*

elk trimester de afstand zon-aarde + 149.600.000 km-

tolkm 2017 + 6.135.000.000 km-

(*) mediaan
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3. Operationele activiteiten

2017 samengevat
Het jaar 2016 was voor de kilometerheffing 
nog duidelijk het jaar van de opstart. Hoewel het 
systeem van bij de start naar behoren werkte, 
diende de logistiek zich initieel aan te passen 
aan de massa late inschrijvers. Ook werd toen 
met de afgevaardigden van de belanghebbende 
sectoren rond de tafel gezeten om het systeem 
zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor 
de gebruikers en vlooteigenaars. In 2017 daar-
entegen kon overgegaan worden tot de echte 
operationele fase. Dat zagen ook de transport-
federaties. “Na een zeer moeizame start in april 
2016 zijn er wat TLV betreft een reeks optimalisa-
ties doorgevoerd waardoor de meeste operati-
onele problemen opgelost zijn. Momenteel zijn 
de aan te pakken uitdagingen minder acuut 
en zien we dat de kilometerheffing op 
kruissnelheid zit”, aldus Lode Verkinderen, 
secretaris-generaal van TLV.

Zo kon in 2017 de omslag gemaakt worden 
van een projectmatige aanpak naar een 
operationele bedrijfsvoering.

 “Het eerste jaar 
was om bij te leren, 
het tweede om 
te consolideren. 
Wij zitten nu op 
kruissnelheid.
OLIVIER DAUTREBANDE
TECHNISCH EETS ADVISEUR
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Januari
CONCLUSIES BEMIDDELENDE 
INSTANTIE
In 2016 hadden één bestaande en twee 
potentiële EETS-dienstverleners aan 
de Bemiddelende Instantie gevraagd om 
de contractvoorwaarden met de overheid 
verder te verfijnen. Het ‘Conciliation 
Body’ of Bemiddelende Instantie is 
een orgaan voorzien in de Europese 
Directieve en binnen het decreet/
ordonnantie op de kilometerheffing 
waar dienstverleners om bemiddeling 
kunnen vragen in hun onderhandelingen 
met de overheid. In België bestaat 
de Instantie uit de ombudsmannen van 
Vlaanderen en Wallonië en de directeur 
van de interne klachtendienst van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Na hoorzittingen met alle betrokken 
partijen legde de Instantie in januari 
een verzoeningsvoorstel neer. Op dit 
advies volgden nieuwe gesprekken die 
uiteindelijk leidden tot een akkoord tussen 
alle partijen in mei van datzelfde jaar.

Februari
GRONDWETTELIJK HOF
Op 10 februari 2016 stuurde de 
vzw Sigma een verzoekschrift naar 
het Grondwettelijk Hof ter vernietiging 
van het decreet van het Vlaams Gewest 
tot invoering van de kilometerheffing 
en de stopzetting van het Eurovignet. 
Klagers haalden aan dat de bepalingen 
van het decreet in strijd waren 
met het territorialiteitsbeginsel, 
het wettigheidsbeginsel inzake 
belasting en het gelijkheidsbeginsel. 

Het Hof oordeelde echter dat de drie 
aangevoerde argumenten ongegrond 
waren en verwierp derhalve het beroep.

Maart
VOORZITTERSWISSEL
In maart kreeg Viapass een nieuwe 
Voorzitter van de Raad van Bestuur. 
Vincent Peremans, die van bij de start 
van de kilometerheffing de Raad voorzat, 
werd opgevolgd door Frédéric de Bueger. 
De heer de Bueger is afgevaardigd 
door de Waalse regering in de Raad 
van Bestuur en is van de Franse taalrol, 
zoals reeds aangehaald.

1 2 3

3. Operationele activiteiten
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‘JAMMER’ ACTIE
In samenwerking met de regionale 
fiscale diensten en met het Belgisch 
Instituut voor Post en Telecommunicatie 
organiseerde Viapass een grote 
controleactie tegen het gebruik van 
stoorzenders of ook wel ‘jammers’ in 
vrachtwagens. Deze toestellen verstoren 
de verbinding tussen de On Board 
Unit en de satelliet, zodat de gereden 
kilometers niet of onvolledig worden 
geregistreerd. Volgens de telecomwet is 
het gebruik van deze toestellen verboden 
in België. Overtreders worden zeer streng 
gestraft. Drie meet- en interventieploegen 
stelden zich op in Brussel, Kortrijk en 
Battice. Overtreders werden er die dag 
niet gedetecteerd, maar de actie zorgde 
wel voor een sterk ontradend effect. 
De controleapparatuur van Viapass 
is uitgerust met detectiemiddelen om 
het illegaal gebruik van deze stoorzenders 
te kunnen vaststellen en overtreders 
te beboeten gedurende alle momenten 
van de dag. 

April
1 JAAR KILOMETERHEFFING
Op 1 april was de kilometerheffing 
exact één jaar in werking. Bij die 
gelegenheid werd op 31 maart een 
persconferentie georganiseerd waarop 
meer dan 50 journalisten aanwezig 
waren. Het evenement resulteerde in 
51 geschreven artikels en 37 bijdragen op 
radio, televisie en internet. Voor het eerst 
werden door de administrateur-generaal 
de statistieken openbaar gemaakt van 
1 jaar kilometerheffing. De opbrengst 
van één jaar kilometerheffing bedroeg 
660 miljoen euro voor de drie gewesten. 
De cijfers toonden ook duidelijk de 
positieve impact van de kilometerheffing: 
er was dat jaar een duidelijke stijging te 
zien in de aankoop en het gebruik van 
groene vrachtwagens, in de hoogste 
categorieën van de euronorm. 

Mei
AANPASSING NETWERK 
EN INDEXERING TARIEVEN
De Vlaamse en de Brusselse regering 
beslisten dat vanaf 1 juli de tarieven 
voor de kilometerheffing op de betalende 
tolwegen in hun gewesten zullen 
aangepast worden aan het indexcijfer 
der consumptieprijzen. Wallonië besluit 
zijn indexaanpassing niet door te voeren 
in 2017. Het Waalse gewest daarentegen 
voegt wel 33 kilometer toe aan het 
betalende tolnetwerk, met name de 
N29 en de N243. Deze wegen worden 
toegevoegd om het sluipverkeer tegen 
te gaan. 

Vlaanderen bestudeert de trafiek op 
drukke verkeersassen om te zien of er 
een gelijkaardige ingreep nodig is.

AKKOORD EETS-
DIENSTVERLENERS BIJ 
BEMIDDELENDE INSTANTIE
Na besprekingen en onderhandelingen 
rond het verzoeningsvoorstel van de 
Bemiddelende Instantie komen Viapass 
en de EETS-dienstverleners tot een 
akkoord over de remuneratie voor de 
prestaties van deze laatsten. De tarieven 
en de diensten die daar tegenover staan 
liggen nu vast met instemming van alle 
betrokken partijen. 

4 5

3. Operationele activiteiten
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Juni
EETS-ACCREDITATIEPROCEDURE
De firma T-Systems maakt zijn intentie 
bekend om ook als operator toe te treden 
tot de Belgische markt in een consortium 
onder de naam Toll4Europe. De firma 
tekent een Intentieverklaring met Viapass 
om op termijn met accreditatietesten 
te starten. Ook het Tsjechische 
W.A.G. Payment Solutions had al eerder 
dergelijke intentieverklaring getekend. 

Ondertussen zijn Eurotoll en Total al 
met hun effectieve tests gestart. 

België toont met verve dat het de 
Europese Richtlijn, om van de tolheffing 
een open landschap te maken, 
ter harte neemt. 

Juli
EVALUATIE COMMISSIE 
VLAAMS PARLEMENT
In de Commissie Mobiliteit van 
het Vlaams Parlement houden Vlaams 
minister van Mobiliteit Ben Weyts, 
administrateur-generaal Johan Schoups 
(Viapass), David De Schutter (VlaBel) 
en secretaris-generaal Filip Boelaert 
(MOW) een gedachtewisseling over de 
kilometerheffing na één jaar werking. 
Tijdens die zitting wordt bekend 
gemaakt dat het eenheidstarief voor 
boetes vervangen wordt door een 
variabel systeem, dat de zogenaamde 
BE-trekkers ook onder de kilometerheffing 
zullen vallen, en dat Vlaanderen 
verder onderzoek zal voeren naar een 
aanpassing van het tolwegennet.

Augustus
WERKING OBU’S
De Nederlandse vervoersorganisatie 
TLN creëert een mediastorm over 
‘talloze’ tolkastjes die zouden stuk zijn. 
Bij onderzoek blijkt dat Viapass slechts 
twee meldingen kreeg van defecte OBU’s.

7 8
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 “Controle is een 
barometer voor de 
goede werking van 
het systeem. Het is 
niet de bedoeling 
om te straffen, maar 
vooral om potentieel 
afwijkend gedrag te 
kunnen identificeren.
DENIS MAEKELBERGH
HANDHAVINGSCOÖRDINATOR
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Oktober
ONDERZOEK VLAANDEREN 
NAAR KILOMETERHEFFING 
VOOR ALLE VOERTUIGEN
Het Vlaams departement Mobiliteit 
en Openbare Werken start, in uitvoering 
van het Vlaams regeerakkoord, 
met een onderzoek naar de mogelijke 
invoering van een kilometerheffing 
voor alle voertuigen. Er worden 
gesprekken gevoerd om te komen 
tot een aanbestedingsprocedure voor 
de noodzakelijke onderzoeks- en 
uitvoeringswerken om tot een dergelijke 
maatregel te kunnen komen. Vanuit 
zijn opgebouwde ervaring zal Viapass 
bij die opstelling een adviserende 
taak verrichten.

VLAAMSE REGERING: 
TOEVOEGING BETALENDE 
TOLWEGEN AAN HET NETWERK
Na grondige studie en evaluatie beslist 
de Vlaamse Regering om vanaf 1 januari 
2018 157 kilometer betalende tolwegen 
toe te voegen aan het tolwegennetwerk. 

November
AKKOORD GRADUEEL 
BOETESYSTEEM
De kabinetten die in de drie gewest-
regeringen bevoegd zijn voor de 
kilometerheffing komen tot een akkoord 
om het eenheidstarief van 1.000 euro 
voor boetes vanaf 1 januari te vervangen 
door een getrapt systeem, gaande van 
100 euro voor lichte overtredingen tot 
1.000 euro voor intentionele fraude.

INDEXERING TARIEVEN 
WALLONIË
De organisatie Sofico, die in Wallonië het 
wegennet beheert, onderhoudt en bouwt, 
beslist om met ingang van 1 januari 
2018 de tarieven van de kilometerheffing 
aan te passen aan het indexcijfer 
der consumptieprijzen.

December
VIAPASS MAAKT  
EEN OVERZICHT BEKEND 
VAN ALLE AANPASSINGEN AAN 
DE KILOMETERHEFFING
Op de website van Viapass 
www.viapass.be vat de interregionale 
entiteit alle aanpassingen door de 
regeringen beslist samen in een 
geconsolideerde nota: aanpassingen 
aan het wegennet, aan de tarieven, 
aan het boetesysteem en de toevoeging 
van de N1 voertuigen met carrosseriecode 
BC aan de kilometerheffing

STATISTIEKEN
Ter afsluiting van het jaar 2017 publiceert 
Viapass de statistieken van de inkomsten 
over het volledige kalenderjaar. 
Die bedroegen 676 miljoen euro met 
een verdeling van 63% voor Vlaanderen, 
35% voor Wallonië en 2% voor Brussel.

10 11 12
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Het jaar van EETS
Een heffing voor het gebruik van de wegen 
neemt in Europa meerdere vormen aan: er heer-
sen verschillende voorwaarden, gebaseerd op 
diverse systemen. Om te vermijden dat elk land 
zijn eigen gesloten systeem opzet dat het vrij 
verkeer van mensen en goederen sterk zou hin-
deren, heeft Europa in zijn Richtlijn 2004/52/EC 
beslist dat er een open dienstverlening moet zijn 
binnen de toldomeinen. 

De uiteindelijke bedoeling is om met één 
On Board Unit in heel Europa te kunnen circule-
ren, zonder telkens van technologie te moeten 
veranderen aan de grenzen. Die open concur-
rentiebenadering heet European Electronic Toll 
Service, of kortweg EETS. Het GNSS-systeem 
dat Viapass in de drie gewesten van België imple-
menteerde, was het eerste dat werkte volgens 
de principes beschreven in tolrichtlijn.

Bij de aanvang van de kilometerheffing in 2016 
startte Viapass met één basisprovider, Satellic, en 
één EETS-dienstverlener, Axxès. In 2017 werden 
er drie bijkomende organisaties geaccrediteerd: 
Eurotoll, Telepass, en Total. Bij publicatie hebben 
nog twee andere EETS-dienstverleners de 
accreditatieprocedure gestart om de Belgische 
markt te betreden: W.A.G. Payment Solutions 
en Toll4Europe.

 “Het Viapass 
tolsysteem behoort 
tot de beste in 
de wereld. Het was 
een uitdaging, maar 
het resultaat is goed.
ANNE TIP
TECHNISCH CONSULTANT
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WEGWIJZERS TONEN DE WEG NAAR DE DISTRIBUTIE-AUTOMATEN.

CAMERA’S CONTROLEREN ELKE VRACHTWAGEN  
GEMIDDELD DRIEMAAL PER DAG.

VIA DISTRIBUTIE-AUTOMATEN KAN DE CHAUFFEUR ONMIDDELLIJK EEN OBU BEKOMEN EN INSTALLEREN.
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Het accreditatieproces 

De vereisten

Potentiële EETS-providers dienen volgens 
de Europese Richtlijn te voldoen aan een aantal 
noodzakelijke voorwaarden. Hun apparatuur 
dient technisch te voldoen aan alle vereisten die 
Europa en de tolheffende instantie(s) opleggen. 
Zij moeten over de nodige financiële draagkracht 
beschikken en bewijzen dat zij bekwaam zijn 
elektronische tolheffingsdiensten aan te bieden. 
De diensten van de EETS-aanbieder bestrijken 
ook het volledige gebied waar de dienstverlener 
zijn diensten aanbiedt. Zij moeten de juiste appa-
ratuur aan hun klanten leveren en de prestaties 
voortdurend monitoren. Daarnaast moeten zij 
ook de passende dienstverlening en technische 
ondersteuning kunnen leveren waardoor de 
klant probleemloos van de diensten gebruik 
kan maken.

De procedure

Wanneer een kandidaat EETS-dienstverlener 
met Viapass contact opneemt om op de 
Belgische markt zijn diensten aan te bieden, 
start een geijkte procedure. 

Een kandidaat-dienstverlener dient allereerst 
een intentieverklaring (Letter of Intent) te tekenen 
waarin hij zijn voornemen bekendmaakt om op de 
Belgische markt diensten in verband met de kilo-
meterheffing te willen ontwikkelen. Hierin verklaart 
hij zich akkoord met de algemene voorwaarden 
van de testprocedures. Hij dient een bankgaran-
tie af te leveren en zijn financiële stabiliteit aan te 
tonen. Na het tekenen van een geheimhoudings-
clausule (Non Disclosure Agreement) krijgt hij alle 
technische vereisten en specificaties van Viapass, 
zodat hij zijn systemen daarop kan enten. 
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Het accreditatieproces 

De vereisten

Potentiële EETS-providers dienen volgens 
de Europese Richtlijn te voldoen aan een aantal 
noodzakelijke voorwaarden. Hun apparatuur 
dient technisch te voldoen aan alle vereisten die 
Europa en de tolheffende instantie(s) opleggen. 
Zij moeten over de nodige financiële draagkracht 
beschikken en bewijzen dat zij bekwaam zijn 
elektronische tolheffingsdiensten aan te bieden. 
De diensten van de EETS-aanbieder bestrijken 
ook het volledige gebied waar de dienstverlener 
zijn diensten aanbiedt. Zij moeten de juiste appa-
ratuur aan hun klanten leveren en de prestaties 
voortdurend monitoren. Daarnaast moeten zij 
ook de passende dienstverlening en technische 
ondersteuning kunnen leveren waardoor de 
klant probleemloos van de diensten gebruik 
kan maken.

De procedure

Wanneer een kandidaat EETS-dienstverlener 
met Viapass contact opneemt om op de 
Belgische markt zijn diensten aan te bieden, 
start een geijkte procedure. 

Een kandidaat-dienstverlener dient allereerst 
een intentieverklaring (Letter of Intent) te tekenen 
waarin hij zijn voornemen bekendmaakt om op de 
Belgische markt diensten in verband met de kilo-
meterheffing te willen ontwikkelen. Hierin verklaart 
hij zich akkoord met de algemene voorwaarden 
van de testprocedures. Hij dient een bankgaran-
tie af te leveren en zijn financiële stabiliteit aan te 
tonen. Na het tekenen van een geheimhoudings-
clausule (Non Disclosure Agreement) krijgt hij alle 
technische vereisten en specificaties van Viapass, 
zodat hij zijn systemen daarop kan enten. 

De dienstverlener moet, behalve bestaande 
klanten en een solide ondernemingsplan, ook een 
OBU meebrengen. Dat kan ofwel een ‘thin client’ 
of een ‘fat client’ zijn zoals dat in computertermen 
heet. De eerste heeft contact met de satelliet en 
berekent de verreden kilometers op betalende 
tolwegen, de tweede maakt daarnaast ook reeds 
de berekening van de verschuldigde tolheffing in 
de OBU zelf vooraleer hij die gegevens versleu-
teld doorstuurt naar het facturatiecentrum.

Dan starten de technische tests. Er wordt 
nagekeken of de On Board Unit voldoet aan 
de Europese normen zoals beschreven in de 
Directieve of hij kan communiceren met de 
back-office en de controleapparatuur en of hij 
de verreden kilometers registreert met de nodige 
nauwkeurigheid. De maximale afwijkingsmarges 
bedragen maximaal 2% op open weg en 4% in 
de binnenstad. Die tolerantiedrempels worden 
steeds in het voordeel van de gebruiker toe-
gepast. De huidige dienstverleners presteren 
overigens alle zeer goed met marges kleiner 
dan 0,5%. 

VELDTESTS
De tests verlopen op een gemengd parcours 
van 300 kilometer autostrade, 150 kilometer 
gewestwegen en 30 kilometer stadsparcours 
doorheen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. 
Daar wordt de nauwkeurigheid van de meting 
nagekeken, de contactname met de systemen 
en de continuïteit van de metingen. Alle datastro-
men moeten beveiligd en correct doorgegeven 
worden met een minimale foutenmarge. Tenslotte 
moet een rapport van volledige dekking van het 
netwerk worden aangeleverd.

Deze tests worden uitgevoerd en gecontroleerd 
door technici van Viapass en van onafhankelijke 
expertisebureaus.

In 2017 maakten vijf dienstverleners hun intenties 
bekend om activiteiten uit te bouwen als dienst-
verlener op de Belgische markt. In alfabetische 
volgorde waren dat Eurotoll, Telepass, Total, 
Toll4Europe en W.A.G. Payment Solutions. 

Eurotoll en Total gingen snel van start met hun 
tests en werden op het einde van 2017 toege-
laten als dienstverlener op de Belgische markt. 
Ook Telepass had in 2017 zijn tests met succes 
beëindigd. In de loop van 2018 is enkel accredi-
tatie nog nodig om de markt te betreden.

 “De EETS-accreditatietests 
vereisen een multidisciplinaire 
benadering en vaardigheden. 
Even veeleisend als interessant.
JONATHAN JONES
GEOMATICUS & DATAMINER
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Overzicht & visie 
van de partners
De EETS-providers hebben een duidelijke visie 
op de Belgische markt en waarom ze hier hun 
diensten willen aanbieden inzake de kilometer-
heffing. We laten hen zelf aan het woord rond 
hun aspiraties en de kracht van het tolheffings-
systeem zoals het in België werd uitgebouwd.

JÉROME LEJEUNE
AXXÈS

ALBAN DE VILLENEUVE
TOTAL MARKETING SERVICES

YING-YU TOUZOT
EUROTOLL

FRANCESCO MARIA CENCI
TELEPASS

MIRKA DWORSCHAK
TOLL4EUROPE

MARTIN VOHANKA
EUROWAG

THOMAS PFERR
SATELLIC
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UU Wat motiveerde u om een 
accreditatieprocedure bij Viapass 
op te starten en uw diensten aan 
te bieden als dienstverlener voor 
de tolheffing in België?
“De motivatie van Axxès was dubbel: 
wij geloofden in dit project van bij de lance-
ring en wilden onze technische capaciteiten 
tonen om de specificaties van het lasten-
boek te kunnen behalen binnen een zeer 
kort tijdsschema. Wij wisten ook dat de 
klanten een interoperabele oplossing wens-
ten, waar ook België in vervat zat, en hen 
zo verloste van een apart tolkastje per 
land. De accreditatie door Viapass was een 
essentieel element in de distributiestrategie 
van onze tolkastjes. Wij willen de transpor-
teurs immers de mogelijkheid geven om de 
betaalwegen of de kilometerheffingen te 
gebruiken met dezelfde OBU en hetzelfde 
contract, aanvankelijk enkel in Frankrijk 
maar nadien in heel Europa.”

UU Hoe omschrijft u de 
aantrekkingskracht van het Belgische 
kilometerheffingssysteem?
“Het systeem biedt aan elke dienst-
verlener die in het EETS register is 
ingeschreven de mogelijkheid om een 
oplossing uit te werken op basis van 
een interoperabel tolkastje. 

Men moet echter ook de nodige technische 
en financiële mogelijkheden hebben om in 
België geaccrediteerd te worden. Wij heb-
ben de weg geopend en anderen hebben 
ons gevolgd, wat meteen ook de aantrek-
kingskracht van het systeem bewijst.”

UU Vindt u het kilometerheffings
systeem in België vooruitstrevend? 
“Het is zeer toekomstgericht. We kijken 
met een zekere na-ijver naar België. 
Duitsland bijvoorbeeld gebruikt nu dezelfde 
schema’s als die van het Belgische kilo-
meterheffingssysteem. Volgens ons is dit 
het meest geavanceerde systeem dat 
momenteel actief is. Het systeem maakt 
het de klant-gebruikers mogelijk om, zonder 
barelen op de weg, hun tol automatisch te 
regelen na factuur. De gebruiker moet zich 
geen zorgen meer maken om in regel te zijn 
op de weg dankzij de nieuwe technologieën 
die ingezet worden.” 

JÉROME LEJEUNE
AXXÈS

OBU AXXÈS
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UU Wat motiveerde u om een 
accreditatieprocedure bij Viapass 
op te starten en uw diensten aan 
te bieden als dienstverlener voor 
de tolheffing in België?
“Eurotoll werd opgericht in 2006 door 
de Franse snelwegenorganisatie Sanef 
en maakt nu deel uit van Abertis Mobility 
Services. Eurotoll verbindt de truckers 
met de tolheffende autoriteiten via een 
uniek contract en een interoperabele 
OBU waar mogelijk. 
Eurotoll is als EETS dienstverlener in 
het accreditatieproces van Viapass gestapt 
om een antwoord te bieden op de vraag 
van de markt naar interoperabele OBU’s en 
om een goede formule aan te bieden voor 
diensten met toegevoegde waarde.
Met de accreditatie van de tribox Air OBU 
door Viapass kan Eurotoll zijn klanten de 
mogelijkheid bieden om in verschillende 
landen van Europa te rijden met één enkel 
toestel. Via ‘over the air’ technologie kun-
nen transportfirma’s niet alleen een OBU 
verbinden met een nieuw voertuig zonder 
het toestel terug te sturen of te verplaat-
sen, maar kunnen ze de OBU ook updaten 
naar een nieuw netwerk of nieuwe diensten 
zonder een nieuw toestel te moeten bestel-
len. Dat genereert belangrijke besparingen 
in logistieke kosten. 
Door de accreditering van hun vernieu-
wende elektronische betaaldienst op het 
satelliet-gebaseerde Viapass-netwerk, kan 
Eurotoll ook een nieuwe generatie van geo-
localisatiediensten ontwikkelen waardoor 
vlootbeheer voor transportfirma’s efficiënter 
en goedkoper wordt. Daardoor kan Eurotoll 
diensten met toegevoegde waarde aan-
bieden zoals waarschuwingen in realtime, 
klachtenbeheer, kortinganalyse, geperso-
naliseerde rapporten, uitwisselingsdiensten 
voor elektronische gegevens en meer.” 

UU Hoe omschrijft u de 
aantrekkingskracht van het Belgische 
kilometerheffingssysteem?
“Het Belgische Viapass-netwerk met zijn 
satelliettechnologie reduceert zoveel moge-
lijk infrastructuurproblemen. Meer bepaald 

biedt het een grote flexibiliteit in het 
beheer van het tolnetwerk: de wegen in 
het betalende tolwegennet kunnen een-
voudig en snel aangepast worden zonder 
grote investeringen. 
Als EETS-dienstverlener krijgen wij 
door de Viapass accreditering een grote 
autonomie in de berekening van de tol en 
kunnen wij de gebruikers een eerlijk tarief 
bieden, gebaseerd op de effectief gereden 
kilometers in België en niet op basis van 
een forfait zoals bij andere netwerken. 
Eens de OBU geïnstalleerd en geconfigu-
reerd is, moeten de chauffeurs niet meer 
nakijken welke routes ze gaan nemen 
aangezien hun reisweg automatisch wordt 
opgeslagen. Daarenboven vermindert het 
gebruik van een betaalmiddel dat alleen 
gebruikt wordt voor kilometerheffing met 
gecodeerde truckgegevens, grotendeels 
het risico op misbruik.” 

UU Vindt u het kilometerheffings
systeem in België vooruitstrevend? 
“Het Viapass systeem is momenteel 
het enige satelliet-gebaseerde systeem 
dat binnen de EETS-richtlijnen valt en heeft 
daarmee een voortrekkersrol. Het satelliet-
systeem laat toe dat wij de gebruikers 
additionele diensten kunnen bieden zoals 
bijvoorbeeld realtime geolocalisatie op de 
OBU zelf. Het netwerk is aangepast aan 
de digitale tijden aangezien alle diensten 
en gegevens (facturen, reiswegen en 
rekeningoverzichten) ook opgevraagd 
kunnen worden op het internet in een 
elektronische versie.
Ten slotte is het ook belangrijk om te 
vermelden dat Viapass, ondanks de 
complexiteit, in zijn netwerk verschillende 
toestellen, producenten en dienstverleners 
heeft weten samen te brengen en op 
die manier in België een open netwerk 
heeft gecreëerd. 
Viapass is de uitdaging aangegaan en 
heeft, in strikte toepassing van de Europese 
Richtlijn, de interoperabiliteit gereali-
seerd en de weg geplaveid voor andere 
Europese landen.”

YING-YU TOUZOT
EUROTOLL
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UU Hoe verliep de samenwerking 
met Viapass?
“Al twee jaar voor de invoering van de 
kilometerheffing werkten Viapass en Satellic 
samen om, vanuit het niets, een van 
de meest vernieuwende tolsystemen van 
Europa te bouwen. Samen hebben we 
zowat alle belanghebbenden in België en 
het buitenland ontmoet. We hebben de 
tijd genomen om de gebruikers dit nieuwe 
systeem voor te stellen en om de overgang 
zo gemakkelijk als mogelijk te maken. 
Maar onze gezamenlijke inzet stopte niet bij 
de lancering van het systeem. Wij hebben 
nieuwe functies toegevoegd op basis van 
de feedback die we kregen bij Viapass en 
Satellic. Het is steeds onze betrachting 
gebleven om de gebruiker een zo gemakke-
lijk mogelijke gebruikservaring te bieden.” 

UU Wat was de grootste uitdaging 
bij het opzetten van het systeem?
“Om er zeker van te zijn dat de gebruikers 
een correcte tol betaalden voor hun kilo-
meters vroegen de tolheffers een techno-
logisch gesofisticeerd systeem met strikte 
specificaties, zowel in de aanbesteding 
als in het uiteindelijke DBFMO-contract. 
Om daaraan tegemoet te komen gebruikt 
Satellic een intelligente OBU. Dat betekent 
dat de OBU de gps-coördinaten leest, 

de tol berekent en de tol en gereden kilo-
meters ‘live’ op het scherm van het toestel 
weergeeft. Dat is ingewikkelder dan een 
bakje dat de gegevens doorstuurt naar een 
back-office waar de tol berekend wordt. 
De accuraatheid van ons systeem is zeer 
hoog en moet betrouwbaar zijn zowel in 
een stad als op een zeer dicht wegennet-
werk. Zij die vaak in Brussel rondrijden of 
op de toegangswegen rond de luchthaven 
weten dat het gedrag van een gewoon 
gps-toestel duidelijk de complexiteit van 
het wegennet weergeeft. Naast het in kaart 
brengen van 150.000 kilometer aan tolwe-
gen (de meeste aan 0-tarief) moesten ook 
artificiële wegen ingebracht worden om te 
vermijden dat gebruikers tol zouden betalen 
op parkings of velden die niet vooraf in de 
gps ingevoerd waren. 
Op een minder technologisch vlak moesten 
we ook de argwaan van sommigen over-
winnen en hen overtuigen dat het systeem 
eerlijk en gelijk voor iedereen was.” 

UU Wat is uw indruk over  
de snelheid waarmee het systeem 
werd uitgerold?
“We moesten in minder dan twee jaar tijd 
een nieuwe firma oprichten en meer dan 
100 experts in België aanwerven om een 
van de meest vernieuwende, flexibele 
en complexe tolsystemen van Europa te 
ontwikkelen, te bouwen en uit te baten. 
We deden dat voor rekening van drie tol-
heffende instanties die onafhankelijk kunnen 
beslissen over veranderingen in tarieven 
en netwerk. Wij hebben het gps-geba-
seerde kilometer tolsysteem gebouwd met 
een accuraatheid van 99,7%, zelfs in een 
dichtbebouwde stadsomgeving als Brussel. 
De meeste spelers in de sector geven toe 
dat dit een indrukwekkend resultaat is.” 
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THOMAS PFERR
SATELLIC

OBU EUROTOLL

OBU SATELLIC
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UU Wat motiveerde u om een 
accreditatieprocedure bij Viapass 
op te starten en uw diensten aan 
te bieden als dienstverlener voor 
de tolheffing in België?
“Telepass is een belangrijke dienstverlener 
met het grootste marktaandeel aan uitge-
brachte OBU’s. In het licht van de Europese 
Richtlijn 2004/2 en 2009/52 willen wij onze 
Europese elektronische tol dienstverlening 
uitbreiden en onze dekking in de Europese 
tolgebieden maximaliseren bij klanten 
met vrachtwagens en lichte voertuigen. 
Specifiek voor truckklanten is het heel 
belangrijk om een naadloze interoperabele 
dienstverlening te krijgen, gezien hun 
transit routes en hun vele reizen. 
Door de geografische ligging van België 
tussen Frankrijk en Duitsland in is het cruci-
aal voor Telepass om in België een e-tolling 
dienstverlening te kunnen aanbieden naast 
Frankrijk (reeds in werking) en Duitsland 
(accreditatie lopende).”

UU Hoe omschrijft u de 
aantrekkingskracht van het Belgische 
kilometerheffingssysteem?
“Voor de gebruikers zie ik drie voordelen. 
Ze krijgen een systeem zonder barelen, 
een nauwkeurige berekening van de tol-
heffing op basis van de gebruikte routes 
en de mogelijkheid om toegevoegde 
diensten te integreren. Voor ons als 
tolheffers is er een lagere kapitaalskost 
voor wegen infrastructuur. En dit biedt 
een antwoord op de toepassing van het 
principe “de gebruiker en vervuiler betaalt”, 
een principe uitgezet door de Europese 
Commissie in de EETS-richtlijn.”

UU Vindt u het kilometerheffings
systeem in België vooruitstrevend? 
“Satelliet-toltechnologie is vooruitstreven-
der en preciezer dan DSRC-tolheffing en 
biedt gegevens die, met toestemming van 
de gebruikers, gebruikt kunnen worden 
voor diensten met toegevoegde waarde 
zoals routeplanning. Door de installatie van 
dure en gecompliceerde tolinfrastructuur 
als barelen te vermijden en door het aantal 
controleportieken te beperken, stelt de 
GNSS de tolheffende instanties in staat 
om hun uitgaven te verlagen en het netwerk 
sneller en eenvoudiger te kunnen uitbrei-
den of wijzigen. Op die manier betekent 
satellietnavigatie zeker de toekomst van 
de toltechnologie. 
Dergelijke technologie wordt voornamelijk 
gevraagd door truckklanten. Door de relatief 
hoge kost van GNSS-toestellen en de 
afwezigheid van waardevolle toegevoegde 
diensten is GNSS-tolheffing eerder een 
oplossing op middellange termijn dan op 
korte termijn.” 

FRANCESCO MARIA CENCI
TELEPASS

OBU TELEPASS
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UU Wat motiveerde u om een 
accreditatieprocedure bij Viapass 
op te starten en uw diensten aan 
te bieden als dienstverlener voor 
de tolheffing in België?
“Wij hebben drie belangrijke doelstellingen 
rond deze nieuwe dienst. Eerst en vooral 
gaan we onze professionele klanten bege-
leiden bij hun nationale en Europese mobi-
liteit. Wij willen hun enig contactpunt zijn 
voor het beheer van hun tolheffing en belas-
tingen in Europa. de technische knowhow 
van Total/AS24 valoriseren in het lanceren 
van een degelijk toestel voor de kilometer-
heffing en ambitieuze doelstellingen voor 
de ontwikkeling van nieuwe diensten met 
toegevoegde waarde: de geolocalisatie 
van de voertuigen laat ons toe om nieuwe 
producten aan te bieden op het vlak van 
cartografie en trajectsimulatie, waarmee we 
rapporten en waarschuwingen genereren 
voor onze klanten. Het waarschuwings-
systeem tegen fraude dat gebruik maakt 
van de lokalisering van het voertuig en de 
brandstofaankopen, is fel in trek. Wij willen 
onze leidersplaats in België te verstevigen 
door ook een speler te worden in de kilo-
meterheffing van de drie gewesten.” 

UU Hoe omschrijft u de 
aantrekkingskracht van het Belgische 
kilometerheffingssysteem?
“Het systeem staat open voor verdelers 
van interoperabele toltoestellen die via EETS 
geregistreerd zijn. De OBU die door de 
filialen en partners van de Total Marketing 
Services verdeeld wordt, kan gebruikt 
worden in Frankrijk, Spanje, Portugal, 
België en Oostenrijk en beantwoordt aan 
de sterke vraag van onze transporteurs. 
Ons aanbod strekt zich binnenkort ook uit 
tot Duitsland en elk ander Europees land 
dat zijn markt opent. 
Via onze toepassing hebben de klanten 
één aanspreekpunt voor de kilometerheffing 
en de brandstof- en tolkosten in naburige 
landen. Dit aanbod is aantrekkelijk voor 
zowel Belgische als internationale klanten 
van Total/AS24. 

Met Total/AS24 hebben wij ook een 
aantrekkelijke en flexibele formule ont-
wikkeld met een maandelijkse facturatie 
per land en per actieve OBU zonder 
een waarborgvergoeding. 
Het systeem berust op satelliettechnologie 
die de inschrijvingsgegevens en de OBU 
op afstand kan configureren. De OBU kan 
automatisch geüpdatet worden zonder dat 
hij moet teruggestuurd worden, wat het 
beheer van de vloot vereenvoudigt. 
Onze klanten kunnen ook een ‘plug&drive’ 
dienstverlening krijgen waarbij ze een 
gepreconfigureerde OBU krijgen die direct 
klaar is voor gebruik.”

UU Vindt u het kilometerheffings
systeem in België vooruitstrevend? 
“De sterkte van het Belgische kilometer-
heffingssysteem is zijn aanpasbaarheid. 
Voor de grootte van het tolnetwerk, de tarie-
ven… Het biedt de gewesten van België 
een flexibel hulpmiddel wanneer ze hun 
transportpolitiek in de tijd willen aanpassen. 
De informatie die men van de gebruikers 
krijgt inzake voertuigen, hun positie en hun 
CO-emissie is een echte troef en maakt 
van België een voortrekker in de Europese 
transportwereld. Dit systeem van kilome-
terheffing draagt de toekomst al in zich 
en zou de komende jaren moeten worden 
doorgetrokken in heel Europa.”

ALBAN DE VILLENEUVE
TOTAL MARKETING 

SERVICES

3. Operationele activiteiten

OBU TOTAL

27VIAPASS JAARVERSLAG 2017



3. Operationele activiteiten

MARTIN VOHANKA
EUROWAG

UU Wat motiveerde u om een 
accreditatieprocedure bij Viapass 
op te starten en uw diensten aan 
te bieden als dienstverlener voor 
de tolheffing in België? 
“De klanten van EuroWAG rijden in België 
om hun transportcontracten uit heel Europa 
af te werken, en vooral vanuit Centraal 
Europa en Oost Europa (Tsjechië, Polen, 
Slovakije, Hongarije, Roemenië en zelfs 
Turkije.) Gezien de sterke vraag van onze 
klanten naar een betalingsmogelijkheid 
in België was het voor ons evident om 
gecertifieerd te worden door Viapass. 
Daarom hebben wij het certificatieproces 
opgestart met de nieuwe Eurowag OBU. 
Wij werken daaraan verder in 2018.”

UU Hoe omschrijft u de 
aantrekkingskracht van het Belgische 
kilometerheffingssysteem?
“De kilometerheffing in België is het 
eerste satellietgebaseerde EETS systeem. 
Op deze manier is het uniek en ook een 
voortrekker in Europa. Het is ook het eerste 
systeem dat van bij het begin meteen twee 
dienstverleners aanbood aan de gebruikers. 
Het is interessant om te zien dat ondanks 
de specifieke moeilijkheden van België 
(drie gewesten, verschillende types van 
contract en de al dan niet toepassing van 
BTW) België toch de drie gewesten kan 
centraliseren onder de coördinatie van 
de gezamenlijke entiteit Viapass.”

UU Vindt u het kilometerheffings
systeem in België vooruitstrevend? 
“Onze beleidslijn is om ons aan te passen 
aan de technische eisen van de tolheffers 
en om de vragen van onze klanten te 
kunnen beantwoorden. De kilometerheffing 
in België via satelliet heeft het voordeel 
erg flexibel te zijn om het tolnetwerk aan 
te passen aan de behoeften zonder zware 
aanpassingen. De gebruikte systeem-
technologie (DSRC of GNSS) kan verschil-
len van land tot land.”
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3. Operationele activiteiten

MIRKA DWORSCHAK
TOLL4EUROPE

UU Wat motiveerde u om een 
accreditatieprocedure bij Viapass 
op te starten en uw diensten aan 
te bieden als dienstverlener voor 
de tolheffing in België? 
“Voor ons is België een belangrijk land op 
het vlak van Europese elektronische tolhef-
fingsdiensten. Een centraal gelegen land en 
bijgevolg een van de belangrijkste transit-
landen, waar veel transportroutes elkaar 
kruisen. België was een voortrekker door 
een EETS-dienstverlener vanaf dag één van 
de tolheffing toe te laten. Een modern, eer-
lijk en transparant systeem. Daarom lag het 
voor ons voor de hand om een accreditatie 
in België aan te vragen.”

UU Hoe omschrijft u de 
aantrekkingskracht van het Belgische 
kilometerheffingssysteem?
“Het Belgische kilometerheffingssysteem 
werkt in het hele land, in drie verschillende 
gewesten, met één enkele interface voor 
alle dienstverleners. Viapass heeft een 
permanent kader opgericht waarop een 
efficiënt en geïntegreerd tolheffingssysteem 
is gebouwd voor de gewesten. Viapass ver-
zorgt ook gemakkelijke toegang voor EETS-
dienstverleners en helpt de ingewikkelde 
integratie voor EETS-tolheffing te reduceren. 
Het systeem is gebouwd op betrouwbare 
technologie en heft een eerlijke tol voor 
infrastructuur- en milieukosten.”

UU Vindt u het kilometerheffings
systeem in België vooruitstrevend? 
“Het systeem is modern en gebruikt de 
jongste generatie van satelliet-gebaseerde 
technologie met gerichte korteafstands-
communicatie voor de handhaving. 
Het maakt ook het aanbieden van dien-
sten met toegevoegde waarde mogelijk. 
Het heeft bewezen dat het tegemoetkomt 
aan alle technische en commerciële criteria 
die nodig zijn voor een stabiele tolheffing 
en de vereiste Europese interoperabiliteit. 
Het biedt een goed afgestemde combi-
natie van GNSS en DRSC-technologie. 
Het komt tegemoet aan de eisen van de 
verschillende tolheffende instanties die door 
Viapass vertegenwoordigd worden met een 
veelzijdige tolstructuur, mét en zonder btw. 
Dit alles resulteert in een vernieuwend 
en toekomstgericht systeem dat gemak-
kelijk kan aangepast worden aan het 
tolnetwerk, de tarieven of andere vragen 
van de gewesten.” 
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 “Communicatie en correcte, 
tijdige informatie is de basis 
voor elk samenwerkings-
project. Dat geldt zowel voor 
overheid, de privésector als 
de hele samenleving.
EDWARD CLAESSENS 
STRATEGISCH COMMUNICATIEADVISEUR

3. Operationele activiteiten

DE PERSCONFERENTIE NA 1 JAAR KILOMETERHEFFING WERD DRUK BIJGEWOOND.
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Communicatie
Viapass heeft van bij de start van zijn activiteiten 
steeds een zo open mogelijk informatie- en com-
municatiebeleid gevoerd. Dat is ook noodzakelijk 
aangezien de gebruikers, zowel nationaal als 
internationaal, op de hoogte moeten blijven van 
hun verplichtingen en de ontwikkelingen. 

Website 

De Viapass website, www.viapass.be, publiceert 
niet alleen de reglementering inzake de kilo-
meterheffing, maar ook de tarieven en kaarten 
met alle betalende tolwegen, en alle wijzigingen 
op het moment dat de beslissingen gevallen 
zijn. Daarnaast is op de website in realtime te 
volgen hoe ver de EETS-kandidaten staan bij 
hun testparcours op weg naar hun accreditering. 
Ook vindt de gebruiker er alle statistieken inzake 
de kilometerheffing. 

INGEBURGERD
Aan de bezoekerscijfers is duidelijk te zien dat 
de vlooteigenaars inmiddels vertrouwd zijn met 
de kilometerheffing. Het aantal bezoekers op jaar-
basis zakte in 2017 met 60% naar 96.000 unieke 
bezoekers ten opzichte van 2016; zij bekeken 
in totaal 134.000 pagina’s, wat ook 62% minder 
was dan het jaar voordien. 

Gemiddeld bekijken 9.300 surfers per maand 
de Viapass-pagina’s. Zij klikten vooral op de 
algemene informatie, de reglementering en de 
downloadbare pagina. Uitschieter was de week 
van 25 juni 2017. Toen gingen in één week tijd 
10.000 gebruikers op zoek naar de nieuwe geïn-
dexeerde toltarieven in Vlaanderen en Brussel. 

2.150
schriftelijk 

beantwoorde 
vragen

134.000
geconsul teerde 

pagina’s op 
website

3. Operationele activiteiten

VIAPASS ADMINISTRATEUR-GENERAAL GEEFT TEKST EN UITLEG  
BIJ 1 JAAR VIAPASS.

DE CONTROLEVOERTUIGEN VAN DE DRIE GEWESTEN WAREN 
OOK PARAAT.
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Media

Ook de algemene en gespecialiseerde pers 
vindt dat de kilometerheffing nu op kruissnelheid 
zit. Het aantal gepubliceerde artikels daalde met 
de helft van 3.457 naar 1.289 ten opzichte van 
2016. Een analyse leert dat bijna alle artikels 
een neutrale berichtgeving leveren. Belangrijkste 
onderwerpen van de berichtgeving waren de 
aanpassingen in tarieven en het tolwegennet 
en vooral de verzuchtingen van burgemeesters 
om het statuut van bepaalde lokale wegen al 
dan niet tolplichtig te maken. 

De media werden door Viapass gebrieft met fac-
tuele gerichte persmededelingen. In totaal waren 
er zeven. Eén daarvan, namelijk over de invoering 
van de N1-trekkers met carrosseriecode BC 
onder de kilometerheffing, werd op Europese 
schaal verspreid. Die ging ook gepaard met de 
verspreiding van een informatieaffiche in alle 
controlecentra van de Groepering van erkende 
ondernemingen voor autokeuring (GOCA) en 
op de sociale media. 

SOCIALE MEDIA
Telkens wanneer er nieuws te melden viel, 
werd dit ook verder verspreid via de geijkte 
sociale media: Twitter, Facebook en LinkedIn.

 “Een warm onthaal 
is voor mij het 
allerbelangrijkste, 
zowel aan de telefoon 
als op kantoor.
NATHALIE GUILLAUME
RECEPTIONISTE

EEN AFFICHECAMPAGNE BEGELEIDDE  
DE TOEVOEGING VAN EEN NIEUWE CATEGORIE  
BIJ DE TOLPLICHTIGE VOERTUIGEN.
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JAARVERSLAGEN 2015 - 2016

1.300
persartikels
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Statistische gegevens
Op 1 april 2017 was de kilometerheffing in België 
één jaar in voege. Vanaf dat moment was er ook 
relevant statistisch materiaal voorhanden dat 
vrijgegeven kon worden. 

Op een persconferentie naar aanleiding van 
die eerste verjaardag werden de eerste resultaten 
vrijgegeven, die ook gepubliceerd werden op 
de website van Viapass. 

Tijdens de eerste 12 maanden dat de kilometer-
heffing in voege was, bracht de kilometerheffing 
660 miljoen euro op. De vrachtwagens van meer 
dan 3,5 ton reden in die tijd 5,9 miljard kilometer 
bij elkaar op betalende tolwegen.

Buitenlandse bijdragen

Over het volledige jaar (januari-december) 
2017 bedroegen de inkomsten € 676 miljoen. 
Daarvan ging 424,4 miljoen naar Vlaanderen, 
241,5 miljoen naar Wallonië en 10,1 miljoen naar 
Brussel. Van die inkomsten komt meer dan 
de helft (54%) van vrachtwagenkilometers van 
voertuigen die niet in België geregistreerd zijn. 
Nederland voert daarbij de kop aan, gevolgd door 
Polen, Roemenië, Duitsland, Litouwen, Frankrijk, 
Bulgarije en het Groothertogdom Luxemburg. 

In totaal legden de vrachtwagens 6,13 miljard 
kilometer af. Gemiddeld reden er ongeveer 
140.000 vrachtwagens op de wegen tijdens 
de werkdagen. Zij legden per werkdag ongeveer 
24 miljoen kilometer af, wat goed was voor een 
gemiddelde van € 2,4 miljoen aan inkomsten 
per werkdag. Tijdens de weekends dalen die 
resultaten gevoelig.

De cijfers blijven vrij stabiel over de maanden 
heen, met een lichte terugval tijdens de maanden 
van de zomervakantie. 

Wanneer de periode april- december 2016 verge-
leken wordt met dezelfde april-december periode 
in 2017 dan zien we een verhoging van 3,6% 
qua verreden kilometers tegenover een verho-
ging van de inkomsten van 3,4%. In de tweede 
helft van 2017 voerden Vlaanderen en Brussel 
de indexaanpassing door die in het decreet 
voorzien was. Maar ook hier weer zorgde de 
vergroening van de vloot niet voor een rechtlijnig 
1-op-1-effect.

Leeuwendeel kilometers 
voor zwaargewichten

Qua gewichtsklasse steken de +32 ton 
vrachtwagens er met kop en schouders boven-
uit. Zij staan in voor bijna 88% van de gereden 
tolkilometers in 2017. De categorie tussen 
12 en 32 ton stond in voor 8,9% van het totaal 
en de lichte vrachtwagens van minder dan 
12 ton voor 3,4%.

Markant was dat net op het einde van 
december 2017 de Euro 6 vrachtwagenklasse 
de 50% grens overschreed in gereden tolkilo-
meters. Grote vloot eigenaars houden weliswaar 
hun wagenpark graag zo recent mogelijk om 
de kosten te drukken. Toch zal ook het feit dat 
de uitstootnorm mee in de berekening zit voor 
de tolkilometerprijs zijn effect hebben op de 
aankoop van ‘groenere’ vrachtwagens.

4. statistieken
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Volgens Euroklasse
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ROEMENIË 7%

14%

POLEN

10%

DUITSLAND

22%
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FRANKRIJK 7%

SPANJE 5%

LITOUWEN 4%

10%

NEDERLAND
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BULGARIJE3%
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EURO 6 DOORBREEKT 
GRENS VAN 50% VAN 
ALLE TOLKILOMETERS 
Volgens Euroklasse | 2017
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TOLHEFFING 
Per maand, per gewest | 2017

DECEMBER

APRIL
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0,8

0,9

0,9

0,7

0,8

0,9

0,9

0,9
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TOLHEFFING 
Per maand | 2017

DECEMBER

APRIL
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TOLHEFFING 
Per land | 2017

4. statistieken

TOLHEFFING 
Per gewest | 2017
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KILOMETERS 
Per maand * | 2017

DECEMBER

APRIL

JANUARI

MEI

FEBRUARI

JUNI

MAART

JULI

OKTOBER

AUGUSTUS

NOVEMBER

SEPTEMBER

499,2

539,4
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569,1
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481,7
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444,7

x 1 000 000 KM 0 200 400 600 800 1 000

(*) Alleen betalende tolwegen

KILOMETERS 
Afgelegd per nationaliteit  
van de wagen * | 2017

4. statistieken

(*) Alleen betalende tolwegen

ROEMENIË 5,4%

BULGARIJE2,3%

10,7%

ANDEREN

10,2%

NEDERLAND

8,2%

POLEN
51,1%

BELGIË

2,3%

LUXEMBURGLITOUWEN 2,9%

DUITSLAND 4,0%

FRANKRIJK 2,9%

 “Een veilige en 
beveiligde opslag 
van de gegevens 
in een datacenter 
is een prioriteit.
MIGUEL DERRIKS 
IT MANAGER
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(*) Alleen betalende tolwegen

KILOMETERS 
Per maand, per gewest * | 2017

DECEMBER

APRIL

JANUARI

MEI

FEBRUARI

JUNI

MAART

JULI

OKTOBER

AUGUSTUS

NOVEMBER

SEPTEMBER

x 1 000 000 KM 0 100 200 300 400 500
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4,8

4,8

5,4

4,9

5,6
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5,1

5,4

5,7

5,4

4,6
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5. Financieel verslag

Financieel verslag
Het financieel beheer van Viapass bestaat uit 
3 pijlers van verschillende grootte:

De belangrijkste is het regelen van de vergoeding 
aan de SSP- en EETS- dienstverleners door 
de tolheffende instanties. Het gaat hierbij om een 
nuloperatie aangezien het volledige bedrag dat 
door de tolheffers wordt uitgekeerd volledig ten 
goede komt aan de dienstverleners. Deze activi-
teit is weliswaar enigszins complexer geworden 
aangezien er twee nieuwe dienstverleners – 
Eurotoll en Total – zijn bijgekomen bij diegene die 
reeds actief waren sinds de start van de kilome-
terheffing. Net zoals het voorgaande jaar werd 
alles uitgevoerd binnen de voorziene deadline.

De certificering van nieuwe dienstverleners 
is eveneens een gelijk opgaande oefening, 
aangezien de vergoeding die aan de kandidaten 
gevraagd wordt ter betaling dient van de diensten 
en goederen die nodig zijn voor het uitvoeren van 
de tests. Deze activiteit in financieel evenwicht, 
was vrij intensief in 2017 en leidde tot de certifi-
cering van Total, Eurotoll en gedeeltelijk Telepass. 

VERDELING VAN DE KOSTEN 

11%

ANDERE

9%

INFORMATICA
DIENSTEN

40%

PERSONEEL

16%

TECHNISCH 
ADVIES

HUISVESTING4%

COMMUNICATIE3%

JURIDISCH ADVIES17%

Op de knip

De werking van Viapass zelf bleef onder het 
voorziene budget. De belangrijkste reden hiervoor 
was dat de realisaties van en de expertise uit de 
opstart van het project toelieten om het aantal 
projecten in onderaanneming te beperken, 
vooral op technisch vlak. 

De aanwerving ten slotte van een beleidsmede-
werker, die voorzien was voor het begin van 
het jaar, kwam er slechts op het einde van 2017, 
wat resulteerde in een overschot op de balans. 
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5. Financieel verslag

(IN EUR) TOEL. 2016 2017

VASTE ACTIVA

I. Oprichtingskosten 20

II. Immateriële vaste activa (ann. I, A) 21

III. Materiële vaste activa (ann. I, B) 22/27 12.422,67 26.698,41

A. Terrein en gebouwen 22

B. Installaties, machines en uitrusting 23

C. Meubilair en rollend matereel 24 5.031,78 20.128,73

240000 Meubilair 24 1.570,72 2.670,71

240009 Geb. Afschr./Meubilair 24 -392,68 -1.061,36

240200 Informatica materiaal 24 18.782,40 43.504,42

240290 Geb. Afschr./informatica materiaal 24 -14.928,66 -24.985,04

D. Leasing en soortelijke rechten 25

E. Overige materiële vaste activa 26 7.390,89 6.569,68

260000 Kosten van inrichting gehuurde lokalen 26 8.212,10 8.212,10

260900 Geb. Afschr./ kosten van inrichting gehuurde lokalen 26 -821,21 -1.642,42

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

IV. Financiële vaste activa (ann. I, C et II) 28 994,23 135,00

288000 Borgsom in valuta 28 155,00 135,00

288100 Borgsom Partena 28 839,23

TOTAAL VASTE ACTIVA 20/28 13.416,90 26.833,41

Activa

 “Ook al komen er 
meer dienstverleners bij, 
wij blijven ervoor zorgen 
dat elke euro zijn 
bestemmeling bereikt.
THIERRY PEETERS
FINANCIEEL MANAGER
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(IN EUR) TOEL. 2016 2017

VLOTTENDE ACTIVA

V. Vorderingen op meer dan één jaar 29

A. Handelsvorderingen 290

B. Andere vorderingen 291

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 3

A. Voorraden 30/36

B. Bestellingen in uitvoering 37

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 447.915,89 158.801,52

A. Handelsvorderingen 40 395.974,73 52.318,48

400000 Klanten 40 24.000,00

404000 Te ontvangen producten (te factureren) 40 371.974,73 52.318,48

B. Overige vorderingen 41 51.941,16 106.483,04

411600 BTW regularisatie 41 31.265,21 106.483,04

416500 RSZ provisie 41 20.675,95

VIII. Geldbeleggingen (ann. II) 50/53

IX. Liquide middelen 54/58 428.690,70 1.475.428,37

550100 Belfius zichtrekening 910-198938-20 54/58 130.340,83 1.475.425,49

550200 Belfius Tres BE65 091-7096 54/58 298.349,87 2,88

X. Overlopende rekeningen 490/1 3.349,68 3.259,37

490000 Over te dragen kosten 490/1 3.349,68 3.259,37

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 29/58 879.956,27 1.634.229,89

TOTAAL DER ACTIVA 20/58 893.373,17 1.664.322,67
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Passiva

(IN EUR) TOEL. 2016 2017

EIGEN VERMOGEN

I. Kapitaal (ann. III) 10 498.000,00 498.000,00

A. Geplaatst kapitaal 100 498.000,00 498.000,00

100000 Geplaatst kapitaal 100 498.000,00 498.000,00

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. Belastingsvrije reserves 132

D. Beschikbare reserves 133

V. Overgedragen winst 140

 Overgedragen verlies 141 -43.993,80 600.982,76

140000 Overgedragen winst 141 -43.993,80 600.982,76

VI. Kapitaalsubsidies 15

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 10/15 454.006,20 1.098.982,76

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

VII. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten (ann. IV) 160/5

 B. Uitgestelde belastingen 168

TOTAAL VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16

 “Waarde creëren voor 
de burger, de economie, 
het milieu én de overheid 
werkt motiverend.
DANNY DEVOLDERE 
JURIDISCH & GDPR ADVISEUR
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(IN EUR) TOEL. 2016 2017

SCHULDEN

VIII. Schulden op meer dan 1 jaar (ann. V) 17

A. Financiële schulden 170/4

1. Kredietleningen 172/3

2. Overige schulden 174/0

B. Handelsschulden 175

C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176

D. Overige schulden 178/9

IX. Schulden op ten hoogste één jaar (ann. V) 42/48 403.199,21 599.025,91

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 44 312.058,44 492.298,49

1. Leveranciers 440/4 312.058,44 33.686,00

440000 Leveranciers 440/4 272.124,65 424.926,49

444000 Te ontvangen facturen 440/4 39.933,79 9.686,00

444100 Te bepalen kredietnota’s 24.000,00

2. Te betalen wissels 441

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46

E. Schulden met betrekking tot betalingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 91.140,77 106.726,47

1. Belastingen 450/3 12.401,73 322,80

451200 Zichtrekening te betalen B.T.W. 450/3 12.401,73

451600 Te reguleren BTW 450/3 322,80

2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 78.739,04 106.403,67

456400 Te betalen sociale zekerheid 454/9 14.474,66

455200 Te betalen vergoedingen werknemers 454/9 793,18

456000 Te betalen vakantiegeld 454/9 79.376,04 91.135,83

459730 Te betalen maaltijdschecks 454/9 -637,00

F. Overige schulden 47/48 0,95

X. Overlopende rekeningen 492/3 36.167,76

492000 Toe te rekenen kosten 492/3 36.167,76

TOTAAL SCHULDEN 17/49 439.366,97

TOTAAL DER PASSIVA 10/49 893.373,17 1.698.008,67
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Resultaten

(IN EUR) TOEL. 2016 2017

I. Bedrijfsopbrengsten 2.668.421,16 3.023.818,47

Omzet 70 314.000,00 491.000,00

705000 Dienstverlening 70 314.000,00 491.000,00

Andere bedrijfsopbrengsten 71/4 2.354.421,16 2.532.818,47

734100 Dotatie Waals Gewest 71/4 934.064,89 209.473,10

734101 Diensten Sofico 71/4  799546,37

734110 Dotatie BH Gewest 71/4 152.859,48 164.013,00

734120 Dotatie Vlaams Gewest 71/4 1.255.737,95 1.356.136,00

749050 Régularisatie aftrekbare B.T.W.. 71/4 3.719,06

749100 Voordeel in natura 71/4 5.399,78 3.650,00

749200 Compensatie advocatenkosten geschillen 71/4 2.640,00

II. Bedrijfskosten -2.375.641,97

Diensten en diverse goederen 60/61 -1.846.106,01 -1.541.469,72

610000 Huur en huurlasten 60/61 -71.152,88 -68.917,40

611000 Kantoorkosten 60/61 -22.907,79 -5.103,68

612200 Pers, pers clipping en hosting 60/61 -20.016,78 -14.053,00

612201 Overige communicatie en vergoedingen 60/61 -86.756,68 -74.141,44

612520 Test en ontwikkeling diverse OBU’s 60/61 -218,31 -14.361,84

613100 Brandverzekering 60/61 -285,35 -136,16

612330 Informatica materiaal 60/61 -2.471,88

613150 Aansprakelijkheidsverzekering 60/61 -998,88 -431,90

613211 Vergoeding juridisch advies en advocaten 60/61 -398.866,69 -317.655,98

613212 Vergoeding auditoren 60/61 -2.027,89 -4.380,67

613213 Vergoeding boekhouder 60/61 -9.545,61 -5.250,56

613214 Overige vergoedingen 60/61 -1.486,51

613215 Aanwervingskosten 60/61 -7.706,41 -5.845,35

613216 Vergoeding technische consultants 60/61 -374.341,55 -57.416,52

613217 Vergoeding financiële consultants 60/61 -124.304,10 -124.962,18

613222 Vergoeding ICT Architecten en Design 60/61 -203.269,95 -85.093,33

613230 EETS Certificaties 60/61 -280.374,16 -421.354,58

613231 EETS ICT 60/61 -33.952,07 -35.000,00

613250 Wettelijke publicaties 60/61 -547,62

613260 Presentiegeld 60/61 -45.450,00 -105.425,97

613270 Vergoeding sociaal secretariaat 60/61 -5.627,80 -6.614,95

613335 ICT, Datacenter 60/61 -11.815,13 -26.395,03

613355 Kosten buitenlandse zendingen 60/61 -12.970,48 -12.145,35

615100 Opleidingskosten 60/61 -285,00 -739,50

616100 Voertuigen 60/61 -14.418,53 -14.514,86

617100 Ter beschikking gestld personneel 60/61 -116.779,84 -139.057,59
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(IN EUR) TOEL. 2016 2017

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (ann. VI,2) 62 -813.454,15 -833.003,32

620200 Bezoldigingen bedienden 62 -471.590,06 -532.510,92

620210 Vakantiegeld bedienden 62 -99.047,83 -34.754,16

620220 Eindjaarpremies 62 -41.490,94 -45.012,27

621000 Patronale sociale bijdragen / lonen 62 -177.759,30 -179.333,37

623000 Personneelsverzekeringen 62 -4.351,99 -23.306,79

623130 Verplaatsingkosten bedienden 62 -5.267,70 3.224,54

623730 Maaltijdscheques 62 -9.154,59 -9.550,56

625000 Voorzieningen vakantiegeld: toevoeging 62 -79.376,04 -91.135,83

625100 Voorzieningen vakantiegeld: terugneming 62 74.584,30 79.376,04

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingkosten, op materiële en  
immateriële vaste activa

630 -7.455,49 -11.546,27

630200 Afschrijvingen op materiële vaste activa 630 -7.455,49 -11.546,27

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen 631/4

Voorzieningen voor risico’s en kosten 635/7

Andere bedrijfskosten 640/8 -337,59 -1.168,93

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten 649

III. Bedrijfswinst 70/64 1.067,92 648.176,50

 Bedrijfsverlies 64/70

IV. Financiële opbrengsten 75 476,17 40,31

V. Financiële kosten 65 -1.419,38 -3.229,72

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting 70/65 124,71

 Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting 65/70

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76

VIII. Uitzonderlijke kosten 66

IX. Winst van het boekjaar voor belasting 70/66 124,71 644.987,09

 Verlies van het boekjaar voor belasting 66/70

IX bis. Onttrekking aan de uitbestede belastingen 780

 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

X. Belastingen op het resultaat 67/77 -124,71

670010 Roerende voorheffing op rente rekening 67/77 -124,71 -10,53

XI. Winst van het boekjaar 70/67 0,00 644.976,56

 Verlies van het boekjaar 67/70

XII. Heffing op de belastingvrije reserves 789

 Overdracht op de belastingvrije reserves 689
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 “Viapass is voor ons een 
voorbeeld van een efficiënt 
gerund overheidsbedrijf, 
een open huis en het bewijs 
dat samenwerking tussen 
de gewesten in dit land 
ook vlot kan verlopen.
FRANK VAN GOOL 
RENTA
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