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Samenvatting 
 

 
In juni 2005 lanceerde Vlaams Minister van Mobiliteit het idee om in België de 

maximumsnelheid van alle vrachtwagens op autosnelwegen te verlagen naar 80 km/uur. 

Momenteel mogen vrachtwagens boven de 7,5 ton maximum 90 km/uur rijden op onze 

autosnelwegen. Vrachtwagens tot 7,5 ton mochten tot 1 februari 2007 maximum 120 km/uur 

rijden. Sinds 1 februari 2007 moeten, in navolging van de Europese Richtlijn 2002/85, alle 

vrachtwagens boven de 3,5 ton uitgerust zijn met een snelheidsbegrenzer, die ingesteld is 

op 90 km/uur. Hierdoor wordt de maximumsnelheid voor vrachtwagens boven de 3,5 ton 

automatisch beperkt tot 90 km/uur.  

 

De voorstelling van de beperking van de maximumsnelheid voor vrachtwagens stoot op heel 

wat protest van ondermeer de transportbonden omwille van de kost voor de transportsector. 

Volgens de minister zou door middel van deze maatregel 4 à 5% van de Kyotodoelstelling 

voor Vlaanderen gehaald worden. Daarnaast zou de remafstand van de vrachtwagens 

aanzienlijk verkorten, waardoor de kans op een ongeval en de ernst ervan opmerkelijk zullen 

dalen. 

 

Een kosten-batenanalyse is de techniek die wordt gebruikt om investeringen in onder andere 

verkeersveiligheid te evalueren en te beoordelen vanuit sociaal-economisch standpunt. Om 

een beter inzicht te krijgen in deze evaluatiemethode wordt hierover in hoofdstuk 2 een 

literatuuronderzoek gedaan.  

 

Sinds Vlaams minister van Mobiliteit het idee van de snelheidsbeperking lanceerde, zijn er 

reeds verschillende studies uitgevoerd die de impact en gevolgen van de maatregel 

onderzoeken. Hoofdstuk 3 start met een duiding van de huidige situatie en reglementering 

voor vrachtwagens op Vlaamse autosnelwegen. Vervolgens worden de drie huidig 

beschikbare Vlaams empirische studies besproken, om daarna hun resultaten samen te 

voegen om een algeheel beeld van het rendement van de invoering van de maatregel te 

verkrijgen.  

 

Een eerste studie werd uitgevoerd door het Steunpunt Verkeersveiligheid. Hierin onderzoekt 

men de impact van een snelheidsverlaging tot 80 km/uur voor alle vrachtwagens op de 

verkeersveiligheid. Daarnaast publiceerde de Vlaamse instelling voor technologisch 



 

onderzoek (VITO) een studie over het effect van deze beperking van de maximumsnelheid 

op de uitstoot van CO2 en schadelijke emissies. Tenslotte verscheen er een eindrapport van 

Transport & Mobility Leuven, waarin men een economische afweging maakt van de 

maatregel met behulp van het TREMOVE model. 

 

In hoofdstuk 4 wordt allereerst een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd met het model van de 

studie van het Steunpunt Verkeersveiligheid. Om te beginnen wordt berekend wat het effect 

is van de nieuwe waardering van een slachtoffer, volgens De Brabander (2006). Daarnaast 

wordt het model in een aantal stappen aangepast, zodat rekening wordt gehouden met de 

Europese richtlijn. De uiteindelijk meest realistische situatie is afgestemd op de verplichting 

van de Europese richtlijn, maar houdt rekening met een beperkte omzeiling van de 

snelheidslimiet. Vervolgens wordt ook berekend wat het effect is op de verkeersveiligheid 

door een toename van het aantal vrachtwagens vanwege de lagere snelheidslimiet. Hierna 

wordt onderzocht wat het resultaat zou zijn, indien er een daling wordt doorgevoerd in de 

maximumsnelheid voor personenwagens. Daarna wordt aan de hand van het model de 

verandering berekend in extra kosten die geen rechtstreeks verband houden met de 

slachtoffers. Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op de verhouding tussen de verandering 

in het aantal ongevallen en de verandering in het aantal betrokken voertuigen.  

 

Naast de analyses van het model van de studie van het Steunpunt Verkeersveiligheid, 

worden in dit hoofdstuk nog enkele bemerkingen gemaakt bij het onderzoek van Transport & 

Mobility Leuven en dat van het VITO. Voor het onderzoek van het VITO, worden ook nog 

enkele alternatieve berekeningsmethodes voorgesteld voor het bereken van het milieueffect.  

Op basis hiervan komen we tot een nieuw indicatie van het waarderingsinterval van het 

milieueffect. 

 

Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de belangrijkste bevindingen van de analyses weergegeven.  

Rekening houdend met de bemerkingen, worden de resultaten van het model van het 

Steunpunt Verkeersveiligheid van de meest realistische situatie samengevoegd bij de 

resultaten van Transport & Mobility Leuven en het nieuwe waarderinginterval van het 

milieueffect. Zo verkrijgen we een nieuwe indicatie van het rendement van de invoering van 

de snelheidsbeperking voor vrachtwagens. Als allerlaatste worden de beperkingen van deze 

studie geformuleerd, samen met enkele aanbevelingen voor verder onderzoek.  
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Hoofdstuk 1 : Probleemstelling en Centrale onderzoeksvraag 
 

1.1 Ongevallen in België 

 
Verkeersongevallen zijn één van de belangrijkste doodsoorzaken in België (Vrind 2001)1. In 

2005 gebeurden er 49.286 verkeersongevallen met doden of gewonden. Dit is een stijging 

van 1,3% ten opzichte van het jaar ervoor. Toch daalde tussen 2004 en 2005 het aantal 

doden in het verkeer met 6,8 %. Het aantal zwaargewonden en lichtgewonden steeg 

daarentegen wel met respectievelijk 5,6 en 3,3%.  

 

Tabel 1.1: Verkeersongevallen in België 

 2004 2005 Verschil (%) 

Aantal ongevallen met 

doden of gewonden 

48.670 49.286 1,3 

Aantal slachtoffers 64.155 66.399 3,4 

- doden 1.163 1.089 -6,8 

- zwaargewonden 6.850 7.253 5,6 

- lichtgewonden 56.142 58.057 3,3 

Bron: Gezondheid-Gezondheidstoestand
2
, 2006 

 

Het aantal doden in tabel 1.1 zijn de personen die onmiddellijk overleden en zij die stierven 

binnen 30 dagen na het ongeval. De zwaargewonden zijn de personen die gewond 

geraakten bij het ongeval en waarvan hun toestand een opname van minimum 24 uur in het 

ziekenhuis vereiste. De personen die wel gewond geraakten, maar hiervoor geen 24 uur in 

het ziekenhuis werden opgenomen, zijn lichtgewonden.  

 

In juni 2001 werd aan het Vlaams Parlement het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen 

voorgesteld. Dit ontwerp geeft weer hoe de mobiliteit zich de komende tien jaar zou 

ontwikkelen. Het Vlaamse Regeerakkoord neemt het Mobiliteitsplan Vlaanderen als 

uitgangspunt voor haar mobiliteitsbeleid. Het Mobiliteitsplan Vlaanderen stelt vijf 

doelstellingen voorop.  

 

                                                 
1
 http://aps.vlaanderen.be/statistiek/publicaties/pdf/VRIND/vrind2001/gezondheid.pdf 

2
 http://statbel.fgov.be/figures/d364_nl.asp#3 
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Ten eerste wil men ervoor zorgen dat de bereikbaarheid van de economische knooppunten 

voldoende groot is. Een tweede doelstelling is iedereen de mogelijkheid bieden zich te 

verplaatsen. Dit is noodzakelijk om iedereen volwaardig te laten deelnemen aan het 

maatschappelijk leven. De derde en de vierde doelstelling, met name de verbetering van de 

leefbaarheid en het terugdringen van de milieuhinder, hangen nauw samen. Zo zorgt de 

luchtverontreiniging voor een verzuring van het milieu en voor een verhoging van bepaalde 

gezondheidsrisico’s. De vijfde en laatste doelstelling is het verbeteren van de 

verkeersveiligheid. Het Mobiliteitsplan Vlaanderen heeft een streefdoel vooropgesteld; men 

wil tegen 2010 nog maximaal 375 doden en nog maximaal 3.250 zwaargewonden in 

Vlaanderen. Dit is een halvering van de totale eenheden in 1999 (Mobiliteitsplan Vlaanderen: 

Beleidsvoornemens, 2003)3. 

 

1.2 Belang van de transportsector 

 

België is één van de belangrijkste transportlanden van de Europese Unie. De transportsector 

was in 1995 verantwoordelijk voor 6,8% van het Bruto Nationaal Product (BNP). Enkel in 

Denemarken maakt de transportsector een nog groter deel uit van de nationale economie 

(Vrind 1998)4. Daarnaast heeft België maar liefst 57 kilometer autosnelweg per 1000 

vierkante kilometer. Enkel het wegennet van Nederland en Luxemburg hebben een hogere 

dichtheid (Eurostat, 2003)5. 

 

De densiteit van het vervoer, gemeten in tonkilometer per vierkante kilometer, is een goede 

indicatie voor de intensiteit en het belang van mobiliteit in een regio. Wanneer men deze 

densiteit van het vrachtvervoer meet en vergelijkt met de andere lidstaten van de Europese 

Unie, dan blijkt dat België koploper is. In België gebeurt dus per vierkante kilometer het 

meeste vrachtvervoer (Sociaal-Economische Raad Vlaanderen, 2003)6. 

 

Zoals blijkt uit tabel 1.2 is het wegtransport de dominante vervoersmodus in België. In 2002 

was het wegvervoer in België goed voor ongeveer 70% van het totaal aantal tonkilometer. 

Daarna volgen het vervoer per spoor en de binnenvaart.  

 

                                                 
3
 http://www.mobielvlaanderen.be/mobiliteitsplan/mobiliteitsplan01.php?a=14 

4
 http://aps.vlaanderen.be/statistiek/publicaties/stat_Publicaties_vrind1998.htm 

5
 http://aps.vlaanderen.be/statistiek/cijfers/stat_cijfers_mobiliteit.htm#wegen 

6
 http://www.serv.be/uitgaven/359.pdf 
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Tabel 1.2: Evolutie van de modale uitsplitsing in België: uitgedrukt in %, gemeten in Tkm 

 Weg Spoor Binnenvaart Pijpleiding 

1997 70,4 14,6 12,0 3,0 

1998 69,3 15,1 12,5 3,1 

1999 71,2 14,0 11,8 3,0 

2000 67,5 16,0 13,1 3,4 

2001 71,0 12,6 13,5 2,8 

2002 70,0 12,9 14,3 2,8 

Bron: Kerncijfers van het goederenvervoer over de weg (IWT-ITR)
7
 

 

1.3 Vrachtvervoer 

 

Het vrachtvervoer langs de weg neemt in het hele verkeersgebeuren een bijzondere plaats 

in. Het maakt een wezenlijk onderdeel uit van de economie.8 Daarnaast maakt wegtransport 

veel meer dan andere transportmodi gebruik van infrastructuur die gedeeld wordt met andere 

weggebruikers zoals automobilisten, fietsers en voetgangers. Het is dan ook belangrijk dat 

het wegtransport zo veilig mogelijk kan verlopen. 

 

Volgens het Actieplan verkeersveiligheid 20069 van de Federale Wegpolitie is bij ongeveer 

23,4% van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel een vrachtwagen betrokken. In 2000 

was dit slechts bij 20,1% van de gevallen. Voor de Federale Politie was de strijd tegen 

ongevallen met zwaar vervoer in 2006 dan ook een absolute prioriteit. 

 

Gegevens van de Federale Politie (2005) wijzen uit dat zware vrachtwagens opvallend vaker 

betrokken zijn bij ernstige ongevallen. Uit tabel 1.3, gebaseerd op de ongevalcijfers van 

1999, 2000 en 2001, blijkt dat in iets minder dan een derde van de letselongevallen een 

vrachtwagen betrokken is. Daarnaast is het aantal ongevallen met doden in verhouding 

hoger wanneer er een vrachtwagen bij het ongeval betrokken is.  

 

 

 

                                                 
7
 http://www.iwt-itr.be/modules/motionmill/?iid=126 

8
 http://www.serv.be/uitgaven/478.pdf 

9
 http://www.polfed-fedpol.be/verkeer/verkeer_nl.php 
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Tabel 1.3: Overzicht verkeersonveiligheid op snelwegen in Vlaanderen 

 Geen vrachtwagens 

betrokken 

Enkel vrachtwagens 

betrokken 

Zowel vrachtwagens als 

andere voertuigen 

betrokken 

Letselongevallen 1 934 280 689 

- ongevallen met doden 70 3,62% 13 4,64% 27 3,92% 

- ongevallen met 

zwaargewonden 

324 16,75% 64 22,86% 109 15,82% 

- ongevallen met 

lichtgewonden 

1 540 79,63% 203 72,5% 553 80,26% 

Bron: Vlaamse Stichting Verkeerskunde en Steunpunt Verkeersveiligheid 

 

Om een correcte inschatting te maken moet men echter ook rekening houden met het 

aandeel van het wegtransport in het totale verkeersvolume. Wanneer men dit doet blijkt dat 

vrachtwagens ongeveer vier keer meer voertuigkilometers afleggen dan andere voertuigen, 

maar in verhouding minder vaak betrokken zijn bij een ongeval.  

 

Door de grotere massa en de specifieke bouw van het voertuig is de ernst van de ongevallen 

waarbij vrachtwagens betrokken zijn meestal groter. Daarnaast speelt de aard van het 

voertuig ook een doorslaggevende rol in het feit dat slechts weinig doden in het verkeer 

inzittenden van zware vrachtwagens zijn (Maatregelen voor veilig vrachtvervoer, 2005)10. 

 

1.4 Snelheidsbeperking van 80 km/uur voor vrachtwagens 

 

Om het aantal ongevallen met vrachtwagens te verminderen is één van de opties om de 

snelheidsbeperking voor vrachtwagens te verlagen van 90 naar 80 km/uur op 

autosnelwegen. In verschillende Europese landen is momenteel reeds een 

snelheidsbeperking van 80 km/uur voor vrachtwagens op snelwegen in voege (tabel 1.4). 

Deze beperking is meestal van toepassing op alle vrachtwagens met een toegelaten gewicht 

van meer dan 3,5 ton.  

 

 

                                                 
10

 http://www.vlaamsbrabant.be/functioneel/pers/pers-content.jsp?page=5486 
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Tabel 1.4: Snelheidsbeperking voor vrachtwagens in het buitenland 

Land Snelheidsbeperking 
vrachtwagens 
(km/u) 

Land Snelheidsbeperking 
vrachtwagens 
(km/u) 

Denemarken 80 indien 
inhaalverbod 

Luxemburg 90 

Duitsland 80 Nederland 80 

Estland 90 Oostenrijk 80 

Finland 80 Polen 80 

Frankrijk 110 <12 ton 
90 >12 ton 

Portugal 100 

Griekenland 80 Slovakije 80 

Hongarije 80 Slovenië 80 

Ierland 80 Spanje 80 trekker-opleggers 
90 gewone 
vrachtwagen 
60 bij regen, mist, … 

Italië 80 >12 ton 
100 <12 ton 

Tsjechië 80 

Letland 80 Verenigd Koninkrijk 96 

Litouwen 110 Zweden 80 

 

In juni 2005 lanceerde Vlaams minister van Mobiliteit het idee om ook in België de 

maximumsnelheid van alle vrachtwagens op autosnelwegen te verlagen naar 80 km/uur. 

Momenteel mogen vrachtwagens boven de 7,5 ton maximum 90 km/uur rijden op onze 

snelwegen. Vrachtwagens tot 7,5 ton mochten tot 1 februari 2007 maximum 120 km/uur 

rijden. Sinds 1 februari 2007 moeten, in navolging van een Europese Richtlijn11, alle 

vrachtwagens boven de 3,5 ton uitgerust zijn met een snelheidsbegrenzer die ingesteld is op 

90 km/uur. Hierdoor wordt de maximumsnelheid voor vrachtwagens boven de 3,5 ton 

automatisch beperkt tot 90 km/uur.  

 

Volgens de minister zou door middel van deze maatregel 4 à 5% van de Kyotodoelstelling 

voor Vlaanderen gehaald worden. Daarnaast zou de remafstand aanzienlijk verkorten, 

waardoor de kans op een ongeval en de ernst ervan opmerkelijk zullen dalen (Kathleen Van 

Brempt, 2005)12.  

 

Sinds Vlaams minister van Mobiliteit de maatregel lanceerde, zijn er reeds verschillende 

studies uitgevoerd die de impact en gevolgen van de maatregel onderzoeken. Er zijn drie 

                                                 
11

 Richtlijn 2002/85/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 tot wijziging van Richtlijn 
92/6/EEG van de Raad betreffende de installatie en het gebruik in de Gemeenschap van snelheidsbegrenzers in 
bepaalde categorieën motorvoertuigen 
12

 http://www.mobielvlaanderen.be/persberichten/artikel.php?id=150 
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belangrijke Vlaams empirische studies. Een eerste studie werd uitgevoerd door het 

Steunpunt Verkeersveiligheid. Hierin onderzoekt men de impact van een snelheidsverlaging 

tot 80 km/uur voor alle vrachtwagens op de verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 2005). 

Daarnaast publiceerde de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VITO) in 

oktober 2005 een studie over het effect van deze beperking van de maximumsnelheid op de 

uitstoot van CO2 en schadelijke emissies (De Vlieger e.a., 2005). Tenslotte verscheen in mei 

2006 het eindrapport van Transport & Mobility Leuven, waarin men een economische 

afweging maakt van de maatregel met behulp van het TREMOVE model (De Ceuster e.a., 

2006). 

 

In deze thesis gaan we deze drie huidig beschikbare Vlaams empirische studies analyseren 

en evalueren. Vervolgens worden de resultaten van deze studies samengevoegd om een 

algeheel beeld van de kosten en baten van de invoering van de maatregel te verkrijgen. 

Verder voeren we een sensitiviteitsanalyse uit om te achterhalen hoe het resultaat evolueert 

indien men andere assumpties aanneemt.  
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Hoofdstuk 2 : Kosten-batenanalyse 

 

2.1 Begrip 

 

“Kosten-batenanalyse is een techniek die ontwikkeld werd om investeringen te beoordelen 

vanuit sociaal-economisch standpunt.” (Blauwens, 1988: 131). De techniek wordt ondermeer 

gebruikt om investeringen in verkeersveiligheid te evalueren en te beoordelen vanuit sociaal-

economisch standpunt.  

 

Volgens Vertonghen en Van Rompuy (1994) is de basisidee van kosten-batenanalyse 

eenvoudig. Wanneer men de wenselijkheid (ex-ante) of de maatschappelijke rentabiliteit (ex-

post) van een overheidsproject wil beoordelen, is het nodig de goede en de slechte effecten 

van het project tegen elkaar af te wegen en na te gaan of het resulterend netto-effect de 

algemene welvaart van de gemeenschap doet toenemen.  

 

Een kosten-batenanalyse wordt gekenmerkt door drie eigenschappen: ze neemt het 

standpunt in van de ganse economische gemeenschap, ze rekent alle effecten van het 

project om in geldeenheden en tenslotte bepaalt ze een kosten-batensaldo (Blauwens, 

1988:131). 

 

1. Optiek van de ganse gemeenschap 

Waar de bedrijfseconoom bij een investeringsbeoordeling van een onderneming de kosten 

en de baten van een bepaald investeringsproject berekent, berekent de kosten-batenanalist 

de kosten en baten van een bepaald voorgenomen investeringsproject of beleidsalternatief 

voor de gehele samenleving. Men legt dus de nadruk op het feit dat álle positieve en 

negatieve effecten worden opgenomen omdat bij een sociaal-economische kosten-

batenanalyse het standpunt van de volledige maatschappij wordt ingenomen.  

 

2. Omrekening in geldeenheden 

Men probeert alle effecten voor elk betrokken individu uit te drukken in monetaire eenheden. 

Door deze gemeenschappelijke eenheid worden de verschillende effecten onderling 

optelbaar en vergelijkbaar. De keuze van de geldeenheid is eenvoudig omdat veel effecten 

reeds in geld zijn uitgedrukt of gemakkelijk in geldwaarde te schatten zijn. Voor een kosten-
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batenanalyse is het essentieel dat er één enkele eenheid wordt gebruikt om de effecten met 

elkaar te vergelijken. 

  

3. Bepaling van een kosten-batensaldo 

Het kosten-batensaldo is het totaal van de som van de kosten, uitgedrukt met een minteken 

en de baten, uitgedrukt met een plusteken. Dit resultaat geeft dan weer wat de 

gemeenschap wint of verliest wanneer men het project uitvoert.  

 

2.2. Het Pareto-criterium 

 

De moderne welvaartseconomie begon bij de theorie ontwikkeld door Pareto (°1848 – 

+1923). Oorspronkelijk is de kosten-batenanalyse gebaseerd op het Pareto-criterium. Het 

idee achter een kosten-batenanalyse is immers dat een project maatschappelijk rendabel is 

als degenen die er voordeel van ondervinden, de benadeelden in beginsel financieel kunnen 

compenseren (Eijgenraam e.a., 2000). Het Pareto-criterium stelt dat een project wenselijk is 

wanneer ten minste één persoon de nieuwe toestand verkiest boven de oorspronkelijke, 

zonder dat een ander persoon een welvaartsverlaging ervaart. Bij overheidsprojecten zijn er 

echter winnaars en verliezers. Het is dus onmogelijk om aan dit criterium te voldoen. 

Aangezien het Pareto-criterium een te strenge eis formuleert, werd het aangevuld door het 

compensatiebeginsel of het Hicks-Kaldor principe13. Dit ruimere Hicks-Kaldor-

compensatiecriterium stelt dat een overheidsproject verantwoord is wanneer het totale 

monetaire voordeel van de begunstigden het totale monetaire nadeel van de benadeelden 

overtreft. Het totale monetaire voordeel van de begunstigden kan men voorstellen als de 

maximale som die ze bereid zijn te betalen voor het project. Het totale monetaire nadeel kan 

voorgesteld worden als het minimum aan compensatie dat ze eisen om er met het project 

even goed aan toe te zijn. Het project is wenselijk indien de begunstigden, bij geschikte 

inkomenstransfers, de benadeelden volledig schadeloos kunnen stellen en er zelfs nog winst 

aan overhouden. Het is echter niet gegarandeerd dat deze inkomenstransfers ook werkelijk 

plaatsvinden. Dit is ook niet echt vereist en men houdt bij een klassieke kosten-batenanalyse 

hiermee dan ook geen rekening.  

 

                                                 
13 Het Hicks-Kaldor criterium vindt zijn oorsprong in Hicks (1940) en Kaldor (1939). 
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2.3 Bepaling van de op te nemen kosten en baten 

 

Een schema van kosten en baten kan op zeer veel verschillende manieren worden 

opgesteld. Blauwens (1988) volgt een schema met een kosten- en een batenzijde waarbij 

men op het einde het kostentotaal van het batentotaal aftrekt om tot het kosten-batensaldo te 

komen. Indien men het teken verandert, wordt het saldo niet beïnvloed door een kostenpost 

over te brengen naar de batenzijde of omgekeerd.  

 

Aan de kostenzijde schrijft men alle effecten die het project op de groepswelvaart uitoefent 

door factoren aan de economie te onttrekken. Dit heeft meestal een nadelig effect op de 

groepswelvaart. Indien hier toch positieve effecten aan verbonden zijn, plaats men deze met 

een minteken aan de kosten-zijde.  

 

De batenzijde omvat alle effecten die het project op de groepswelvaart uitoefent door 

producten of diensten af te leveren. Deze aflevering van producten of diensten is meestal de 

bestaansreden van het project en beïnvloeden de groepswelvaart doorgaans positief. Indien 

zij toch een negatief aspect bevatten, plaats men dit met een minteken aan de batenzijde.  

 

2.3.1 Baten 

 
Over de baten van een investeringsproject in een volmaakt economisch optimum bestaat er 

consensus: de baten worden gevormd door het oppervlak onder de vraagcurve van de 

projectgebruikers. 

 

 

Grafiek 2.1: Vraagcurve en Consumentensurplus 
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De vraagcurve (grafiek 2.1) geeft weer hoe de gevraagde hoeveelheid van consumenten 

voor een goed varieert bij verschillende prijzen. Indien de marktprijs p is, dan zijn er 

consumenten die bereid zijn om meer dan p te betalen. Het verschil tussen deze maximale 

betalingsbereidheid (de vraagcurve) en de marktprijs is het consumentensurplus, de donkere 

driehoek in grafiek 2.1. Dit verschil is voor de consument een nettobaat. De oppervlakte 

tussen de marktprijs en de x-as stelt de totale ontvangsten voor de projectuitbater voor 

(Berlage en Decoster, 2000).  

 

In een sociale kosten-batenanalyse, waarbij men de baten voor de gehele maatschappij in 

rekening brengt, worden de baten van het project gevormd door het consumentensurplus en 

de totale ontvangsten voor de projectuitbater.  

 

2.3.2 Kosten 

 

Zoals uit de vraagcurve de baten van een project kunnen bepaald worden, zo kan men de 

kosten berekenen uit het aanbod van productiefactoren voor het project. De aanbodcurve 

(grafiek 2.2) geeft weer in welke mate productiemiddelen worden opgeofferd om de 

gewenste goederen voor individuen te produceren. 

 

 

Grafiek 2.2: Aanbodcurve en Producentensurplus 

 

De oppervlakte onder de aanbodcurve stelt de kostprijs voor om factoren aan het project te 

leveren. Indien de marktprijs p is, dan zijn er producenten die meer voor hun producten 

krijgen dan ze minimum verwachten. Dit verschil tussen de prijs en de aanbodcurve, de 

donkere driehoek in grafiek 2.2, stelt het productensurplus voor. In tegenstelling tot de baten, 
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moet men bij de kosten het producentensurplus aftrekken van de totale uitgaven van de 

projectuitbater (Berlage en Decoster, 2000).  

 

De som van het consumentensurplus en het producentensurplus is het economische 

surplus. Naarmate het economisch surplus groter is, draagt de uitvoering van het project 

meer bij aan de totale maatschappelijke welvaart.  

 

2.3.3 Impact van externe effecten op vraag- en aanbodcurve 

 

Negatieve externe effecten zijn de effecten waarbij een bedrijf of individu niet aansprakelijk is 

voor alle kosten veroorzaakt door zijn activiteiten op anderen of wanneer hij geen volledige 

compensatie krijgen voor de baten die het bedrijf of het individu realiseren bij anderen door 

zijn eigen activiteiten. De bestaande aanbodscurve is hierdoor niet langer een marginale 

kostencurve. Ze bevat immers niet alle kosten en ligt dus lager dan de echte aanbodscurve 

(Gauthier, 2000). 

 

 

Grafiek 2.3: Opportuniteitskosten bij een externe kost 

 

De externe kosten omvatten de oppervlakte tussen de originele (private marginale kost) en 

de werkelijke (sociale marginale kost) aanbodscurve enerzijds, en de toegenomen productie 

anderzijds (verschil tussen Q2 en Q1) (De Brabander, 2005).  

 

Volgens Gauthier (2000) worden negatieve externe effecten, die een gewenste output van 

een project vergezellen, best beschouwt als kosten.  
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In geval van externe baten is een gelijkaardige analyse mogelijk. Externe baten ontstaan 

wanneer een bedrijf of individu niet volledig wordt gecompenseerd voor het voorzien van een 

bepaald product of dienst. De private marginale kostencurve ligt in dit geval hoger dan de 

sociale marginale kostencurve.  

 

2.4. Soorten effecten  

 

Men kan de effecten van een project op verschillende manieren onderverdelen en 

groeperen. Effecten mogen echter niet verward worden met kosten. Effecten zijn het gevolg 

van een alternatief dat uitgevoerd werd, zoals een hogere verkeersveiligheid. Kosten worden 

gemaakt om een alternatief uit te voeren, zoals kosten ten gevolge van infrastructuurwerken 

(Wesemann, 2002). 

 

2.4.1 Directe versus indirecte effecten 

 

De directe effecten zijn de effecten die men ondervindt ten gevolge van de uitvoering van het 

project. Ook de door derden ondervonden externe effecten, zoals bijvoorbeeld 

milieueffecten, worden tot de directe effecten gerekend. Indirecte of secundaire effecten zijn 

ook het gevolg van de uitvoering van het project, maar ontstaan verder in de tijd. Hierdoor 

vermindert na verdiscontering hun impact op het rendement. Ze worden meestal niet 

opgenomen in de kosten-batenanalyse. Bovendien moet men bij het al dan niet in 

aanmerking brengen van indirecte effecten zorgvuldig te werk gaan om dubbeltellingen te 

voorkomen.  

 

2.4.2 Materiële versus immateriële effecten 

 

Effecten kunnen ook opgedeeld worden in materiële en niet-materiële componenten. Het 

verschil is dat materiële effecten relatief gemakkelijk zijn uit te drukken in monetaire 

waarden. Immateriële effecten daarentegen zijn niet zo gemakkelijk uitdrukbaar in geld.  

 

Over de immateriële effecten merkt Gauthier (2000) op dat de methoden, om deze 

componenten te waarderen, evolueren doorheen de tijd. Gegevens en methodes veranderen 

en verbeteren constant, zodat een immaterieel effect uiteindelijk materieel wordt. Een andere 

belangrijke opmerking die Gauthier maakt is dat men soms overweegt om immateriële 
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effecten niet op te nemen in de kosten-batenanalyse. In deze thesis worden alle immateriële 

effecten toch zo veel mogelijk in rekening gebracht.  

 

2.4.3 Meetbare versus niet-meetbare effecten 

 

Wanneer er in de markt prijzen bestaan of wanneer men gemakkelijk rekenprijzen kan 

bepalen, dan vormen meetbare effecten voor de analist geen enkel probleem. Er zijn echter 

effecten die niet meetbaar zijn maar toch een groot belang hebben voor het algemeen 

welzijn: sociale vrede, vrijheid, rustig leefklimaat,…. De kosten-batenanalyst dient deze niet-

meetbare effecten wel te vermelden indien ze niet expliciet worden opgenomen in de kosten 

en/of baten. 

 

Sommige effecten zijn op het eerste zicht niet meetbaar, maar hebben wel een belangrijke 

invloed op de sociale welvaart, bijvoorbeeld besparing van mensenlevens, milieuvervuiling, 

comfortabel wonen enzovoort. Voor zover mogelijk gebeurt best een raming in 

geldeenheden. 

 

2.5 Verdiscontering 

 

De projecten waarvoor kosten-batenanalyses worden gemaakt, hebben meestal een lange 

looptijd. De initiële investeringskost moet worden afgewogen tegen de toekomstige baten en 

kosten. Kosten en baten die op verschillende momenten plaatshebben kunnen echter niet 

zomaar met elkaar vergeleken worden. Zij moeten eerst gecorrigeerd worden voor de 

tijdsvoorkeur die mensen hebben. Een baat van één euro op het huidige moment is immers 

te verkiezen boven een baat van één euro die zou ontstaan over tien jaar. De euro die men 

nu ontvangt kan men immers investeren (Immers en Stada, 2004). 

 

Om vergelijkbaar te zijn, dienen de kosten en baten verdisconteerd te worden. Bij 

verdiscontering worden in verschillende jaren optredende geldstromen naar een basisjaar 

herleid. Dit gebeurt door hun waarde te vermenigvuldigen met de factor: 1/(1+i)t. In deze 

factor is i de discontovoet per jaar en t het aantal jaar totdat de betreffende kost of baat ter 

beschikking komt.  
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Het kosten-batensaldo dat men verkrijgt door de verdisconteerde kosten af te trekken van de 

verdisconteerde baten, noemt men de contante waarde of actuele waarde. Deze waarde is 

een geldbedrag dat, indien het heden uitgekeerd zou worden, gelijkwaardig is aan de totale 

waarde van het project over zijn gehele levensduur. Indien de contante waarde positief is, 

dan is het verantwoord om het project uit te voeren (Blauwens e.a., 2001). 

 

2.5.1 Analyseperiode 

 

In principe worden de kosten en de baten geteld zolang dat ze optreden, eventueel over een 

oneindige tijdshorizon. Infrastructuurprojecten hebben meestal, zowel economisch als 

technisch een lange levensduur. Hierdoor is de analyseperiode lang en zou het in principe 

onvolledig zij om de kosten-batentelling af te breken na een x aantal jaren. Het perpetueel 

doorlopen van de kosten of baten is een betere benadering van de werkelijkheid. 

Mathematisch verkrijgt men deze perpetuïteit door een constant jaarbedrag te delen door de 

discontovoet. 

 

Effecten in een verre toekomst brengen een grote onzekerheid met zich mee. De 

discontovoet reduceert echter zeer sterk de berekeningsfouten die men over de verre 

toekomst kan maken. Hierdoor kan men zich voor effecten in een verre toekomst grote 

fouten permitteren, zonder dat dit een grote invloed heeft op de kosten-batentelling 

(Blauwens e.a., 2001). 

 

2.5.2 De discontovoet 

 

Het resultaat van de verdiscontering wordt in grote mate bepaald door de discontovoet. De 

hoogte van de discontovoet kan bepalen of een project al dan niet wordt aanvaard. Hoe 

hoger de discontovoet, hoe kleiner het aandeel van de toekomstige baten en kosten ten 

opzichte van de huidige baten en kosten (Dietz e.a., 2004).  

 

Tabel 2.1 maakt het effect van de discontovoet duidelijker. In deze tabel is de netto-contante 

waarde weergegeven voor 1 miljoen euro die gerealiseerd worden op verschillende 

momenten in de tijd. Er zijn ook verschillende discontovoeten gebruikt.  
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Tabel 2.1: impact van verdiscontering 

Discontovoet  Aantal jaar totdat opbrengsten ontstaan 

 1 jaar 10 jaar 

0% 1.000.000 1.000.000 

1% 990.099 905.287 

2% 980.392 820.348 

3% 970.874 744.094 

4% 961.538 675.564 

5% 952.381 613.913 

10% 909.091 385.543 

 

Wanneer de discontovoet gelijk is aan nul, dan is de netto-contante waarde gelijk aan de 

toekomstige waarde. Deze discontovoet impliceert immers een onverschilligheid tussen 

gelijke hoeveelheid op dit moment en in de toekomst: 1 miljoen euro vandaag is hetzelfde 

waard als 1 miljoen euro over 10 jaar. Deze tabel toont ook duidelijk dat wanneer de 

discontovoet toeneemt, toekomstige effecten hun relatieve belangrijkheid verliezen. Eén 

miljoen euro, die men over tien jaar ontvangt is, aan een discontovoet van 10%, slechts 

385.543 euro waard (Gauthier, 2000). 

 

Een hoge discontovoet heeft een betere rentabiliteit als gevolg voor projecten die een relatief 

lage initiële investering vereisen en eventuele hoge exploitatie- en onderhoudskosten 

vragen. Een zeer lage discontovoet geeft een groter gewicht aan de baten verkregen in de 

toekomst, als aan die verkregen in het heden in vergelijking met een hoge discontovoet. 

Hierdoor bevordert een lage discontovoet projecten die een kostbare initiële investering 

vergen en minder zware exploitatie- en onderhoudskosten.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat een geschikte discontovoet zeer belangrijk is bij de evaluatie 

van projecten. Bovendien kan de discontovoet bij een vergelijking van projecten de rangorde 

tussen projecten doen omslaan. Specialisten zijn het echter nog niet eens over welke 

waarde van discontovoet men dient toe te passen voor overheidsprojecten (Vertonghen en 

Van Rompuy, 1994). Algemeen zijn er in de literatuur vier strekkingen terug te vinden 

(Blauwens, 1988: 150) 
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- Een eerste mening is de overtuiging dat in een kosten-batenanalyse de reële intrest op 

staatsobligaties14 als discontovoet moet toegepast worden. Een aanvaardbare reden 

hiervoor is dat de reële intrest de tijdsvoorkeur van de burgers aangeeft of met andere 

woorden de vergoeding die zij eisen om consumptie van het geld een bepaalde tijd uit te 

stellen. Deze vergoeding komt het best tot uiting bij staatsobligaties omdat zij vrijwel zonder 

risico zijn voor de belegger. De intrest meet dus het wachten op geld en bevat geen 

compensatie voor het risico. Als men de netto-intrest (na aftrek van belastingen) verminderd 

met de inflatie, vindt men op lange termijn uniformiteit tussen de landen. Hoewel de netto-

intrest boven inflatie nogal durft schommelen van het ene jaar tot het andere, vindt men 

gemiddeld over een voldoende aantal jaren en in vele verschillende landen een niveau van 

zowat 4%. Vele toepassingen gebruiken dan ook een reële discontovoet van deze grootte 

(Blauwens, 1988). 

 

- Een tweede visie is dat de discontovoet in een kosten-batenanalyse de 

opportuniteitskosten van kapitaal moet uitdrukken. De discontovoet moet de opbrengst 

weerspiegelen die verloren gaat door de onttrekking van het kapitaal aan de privé sector. De 

“corporate discount rate” of het kapitaalsrendement in privé vennootschappen zou in deze 

context een correcte discontovoet zijn. De waarde hiervan is zeker hoger dan de reële 

discontovoet op overheidsobligaties. De vennootschap moet immers na betaling van haar 

vennootschapsbelasting aan haar aandeelhouders een opbrengst uitkeren die naast de 

intrest van een staatsobligatie ook een vergoeding van het ondernemingsrisico bevat 

(Blauwens, 1988). 

 

- De intrest op staatsobligaties meet enkel de persoonlijke discontovoet van de beleggers, 

dus de vergoeding die ze eisen om hun persoonlijke consumptie een jaar uit te stellen. Er 

kan echter gesteld worden dat niet de persoonlijke discontovoet belangrijk is, maar wel de 

“eigen sociale discontovoet” van de individuen. Dit is de beschouwing die het individu heeft 

over de tijdsvoorkeur die de gemeenschap aan de dag moet leggen. Deze tijdsvoorkeur is 

niet noodzakelijk gelijk aan de persoonlijke discontovoet van het individu. Het is echter 

onduidelijk of een lagere dan wel een hogere sociale discontovoet de voorkeur verdient. 

Verdedigers van een lagere discontovoet zijn van mening dat de burgers meevoelen met 

toekomstige generaties of dat zij afgunstig zijn op hun tijdsgenoten. Dat zou een reden zijn 

                                                 
14

 Een obligatie aangegaan door de overheid om het financieringstekort van de Staat aan te zuiveren. Het is een 
schuldbewijs van de Staat. Een staatsobligatie wordt beschouwd als een relatief veilige belegging.  
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om projecten, met baten in een verre toekomst gelegen, te verkiezen en dus opteren zij voor 

een sociale discontovoet die lager ligt dan de tijdsvoorkeur in hun persoonlijke 

geldconsumptie (Blauwens, 1988). Voorstanders van een hogere discontovoet menen echter 

dat de toekomstige generaties in elk geval meer welvaart zullen kennen en dat men zich dus 

meer moet concentreren op projecten die gericht zijn op het voldoen van onmiddellijke 

behoeften (Vertonghen en Van Rompuy, 1994). Er lijkt dus geen consensus omtrent de juiste 

waarde van de sociale discontovoet.  

 

- Volgens Pigou houden individuen onvoldoende rekening met de toekomst en moet daarom 

de sociale discontovoet lager zijn dan de persoonlijke tijdsvoorkeur van de burgers. De 

Pigoviaanse discontovoet is dan ook lager dan diegene die uit het marktgedrag van de 

consumenten blijkt (Blauwens, 1988). 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat in praktische toepassingen van kosten-batenanalyses 

meestal een discontovoet van ongeveer 4%, afgeleid uit de intrest op staatsobligaties, 

gehanteerd wordt.  
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Hoofdstuk 3 : Analyse studies snelheidsbeperking voor vrachtwagens 

 

In dit hoofdstuk worden de drie Vlaamse empirische studies over de snelheidsbeperking voor 

vrachtwagens geanalyseerd. Na deze analyse worden de resultaten samengevoegd om een 

algeheel beeld te verkrijgen van het rendement van de invoering van de snelheidsbeperking 

van 90 naar 80 km/uur voor vrachtwagens op Vlaamse autosnelwegen. Voordat we deze 

drie studies kunnen analyseren, is het belangrijk om een goed zicht te hebben op de huidige 

situatie en reglementering. We willen immers een beeld krijgen van het effect van de 

maatregel, uitgaande van de huidige situatie.  

 

3.1 Huidige situatie 

 

Volgens het technische reglement van de wegcode15 behoren vrachtwagens tot categorie N. 

Categorie N omvat, volgens artikel 1 van het Koninklijk Besluit (KB) van 15 maart 196816, 

motorvoertuigen op ten minste vier wielen voor het vervoer van goederen, alsmede 

dergelijke voertuigen op drie wielen met een maximale massa van meer dan 1 ton. Deze 

categorie is onderverdeeld in drie subcategorieën.  

� Categorie N1: voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen met een 

maximale massa van ten hoogste 3,5 ton. 

� Categorie N2: voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen met een 

maximale massa van meer dan 3,5 ton, doch niet meer dan 12 ton. 

� Categorie N3: voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen met een 

maximale massa van meer dan 12 ton. 

 

De algemene snelheidslimieten zijn voor België vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 1 

december 197517. Artikel 11 van dit KB stelt dat de snelheid van voertuigen en slepen met 

een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton beperkt is tot 90 km/uur op 

autosnelwegen en op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er 

tenminste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting, voor zover de rijrichtingen anders dan 

                                                 
15

 http://www.wegcode.be/wet.php?wet=22 
16

 KB van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s hun 
aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S. 28.03.1968) 
17

 KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik 
van de openbare weg (B.S. 09.12.1975) 
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door de wegmarkeringen gescheiden zijn. Vrachtwagens lichter dan 7,5 ton moeten zich 

houden aan de algemeen geldende snelheidslimiet van 120 km/uur op deze wegen.  

 

Gebaseerd op de Europese Richtlijn 2002/8518 is sinds 1 februari 2007 een 

snelheidsbegrenzer verplicht voor alle vrachtwagens van categorie N2 en N3. Voordien was 

dit enkel verplicht voor vrachtwagens van categorie N3. Deze snelheidsbegrenzer moet 

volgens artikel 77 van het KB van 15 maart 1968 zodanig afgesteld zijn dat de 

maximumsnelheid van het voertuig niet meer dan 90 km/uur kan bedragen.  

 

De Europese richtlijn 2002/85 is van toepassing op:  

� voertuigen die geregistreerd zijn na 1 januari 2005, met ingang van januari 2005, 

� voertuigen in overeenstemming met de in Richtlijn 88/77/EG19 vermelde 

grenswaarden én geregistreerd zijn tussen 1 oktober 2001 en 1 januari 2005 

- met ingang van 1 januari 2006 voor voertuigen die zowel nationaal als 

internationaal vervoer verzorgen; 

- met ingang van 1 februari 2007 voor voertuigen voor enkel nationaal vervoer. 

 

3.2 Studie over de effecten op verkeersveiligheid 

 

In de studie van het Steunpunt voor Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 2005) onderzoekt 

men de gevolgen op verkeersveiligheid van een snelheidsbeperking voor vrachtwagens tot 

80 km/uur op de Vlaamse autosnelwegen. Om een antwoord te vinden op de centrale 

onderzoeksvraag, “Wat is het effect van een snelheidsverlaging tot 80 km/uur voor alle 

vrachtwagens op de verkeersveiligheid?”, probeert men eerst twee deelvragen te 

beantwoorden. Deze deelvragen zijn: “Hoe beïnvloedt de maatregel de snelheid van de 

verschillende weggebruikers?” en “Hoe beïnvloedt de snelheid de verkeersveiligheid van de 

verschillende weggebruikers?”. Naast deze deelvragen en de centrale onderzoeksvraag 

tracht men ook een antwoord te vinden op de bijkomende onderzoeksvraag: “Welke 

                                                 
18

 Richtlijn 2002/85/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 tot wijziging van Richtlijn 
92/6/EEG van de Raad betreffende de installatie en het gebruik in de Gemeenschap van snelheidsbegrenzers in 
bepaalde categorieën motorvoertuigen 
19

 Richtlijn 88/77/EEG van de Raad van 3 december 1987 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
van de lidstaten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de emissie van 
gasvormige verontreinigingen door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen. Richtlijn 
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/27/EG van de Commissie 
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ondersteunde maatregelen kunnen genomen worden om het effect te vergroten?” (Van Hout 

e.a., 2005:10).  

 

Vooreerst is het belangrijk te vermelden dat men in deze studie een referentiesituatie 

gebruikt waarin de snelheidsbegrenzer voor de categorie N2 nog niet verplicht is. Men gaat 

dus uit van een toestand waarin de Europese Richtlijn nog niet in voege is en de 

vrachtwagens tussen 3,5 en 7,5 ton nog 120 km/uur mogen rijden. 

 

Daarnaast is het belangrijk op te merken dat men in dit onderzoek een andere indeling 

maakt van de vrachtwagens dan volgens het technisch reglement van de wegcode. De 

vrachtwagens worden onderverdeeld in drie categorieën: 

� VW1: de vrachtwagens met een maximale massa tussen 3,5 en 7,5 ton, 

� VW2: de vrachtwagens met een maximale massa tussen 7,5 en 12 ton, 

� VW3: de vrachtwagens met een maximale massa van meer dan 12 ton. 

 

De categorie N2 wordt dus eigenlijk opgedeeld in VW1 en VW2. VW3 komt volledig overeen 

met categorie N3 en de vrachtwagens behorende tot categorie N1 beschouwt men in dit 

onderzoek niet als een afzonderlijke categorie vrachtwagens, maar telt men gewoon mee 

met de categorie van personenwagens (PW).  

 

Om een schatting te maken voor Vlaanderen worden een aantal scenario’s opgesteld en 

beoordeeld op verkeersveiligheidsaspecten. Aangezien een aantal belangrijke gegevens 

ontbreken in Vlaanderen, hebben de onderzoekers een inschatting gemaakt van het 

snelheidsprofiel van de verschillende weggebruikers op de Vlaamse autosnelwegen. 

 

Uitgangspunt voor de scenario’s is een snelweg met 2 rijstroken (per rijrichting). Men 

veronderstelt dat 80% van de verkeersstroom personenwagens zijn en dus 20% 

vrachtwagens. Van deze 20% vrachtwagens meent men dat 85% op de rechterrijstrook rijdt 

en dus 15% op de linkerrijstrook. Van de personenwagens rijdt 45% op de rechterrijstrook en 

55% op de linkerrijstrook. Men neemt dus aan dat 53% van alle voertuigen op de 

rechterrijstrook zullen rijden.  

 

Daarnaast veronderstelt men dat lichte vrachtwagens (VW1), door hun hogere toegelaten 

snelheid, meer gebruik maken van de linkerrijstrook. Het aandeel van de zwaarste 
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vrachtwagens (VW3) op de linkerrijstrook wordt verwaarloosd. Verder neemt men aan dat 

van alle vrachtwagens op de linkerrijstrook 90% tot categorie VW1 behoort en 10% tot 

categorie VW2.  

 

Bijlage 1 toont de snelheidsverdelingen van de linker- en rechterrijstrook voor de 

referentiesituatie en de verschillende scenario’s. Voor de referentietoestand gaat men uit van 

een gemiddelde snelheid voor personenwagens van ongeveer 120 km/uur, voor de lichte 

vrachtwagens (VW1) van ongeveer 110 km/uur en voor de zware vrachtwagens (VW2 en 

VW3) van ongeveer 90 km/uur. Hoewel deze cijfers niet gebaseerd zijn op meetgegevens, 

hebben de onderzoekers geprobeerd met deze cijfers een zo realistisch mogelijk beeld te 

geven voor een gemiddelde Vlaamse snelweg met 2 rijstroken. Elk scenario wordt 

onderzocht en vergeleken met dit referentiescenario. In het totaal worden zes scenario’s 

geanalyseerd. 

 

In scenario 1 neemt men aan dat de snelheid van de personenwagens niet beïnvloed wordt 

door de maatregel en zij dus hetzelfde snelheidsprofiel behouden. Voor de 

snelheidsprofielen van de vrachtwagens gaat men in dit scenario uit van het verband dat 

volgens Finch (1996) en Elvik e.a. (2004) wordt aangegeven namelijk: 

 

∆V = 0,25 * ∆L 

met  ∆L= verandering in snelheidslimiet 

 ∆V= verandering in gemiddeld snelheid. 

 

Concreet komt dit erop neer dat de vrachtwagens van categorie VW2 en VW3 2,5 km/uur 

trager rijden. Voor VW1 is de snelheidsdaling groter aangezien de verandering in de 

snelheidslimiet gaat van 120 km/uur naar 80 km/uur. Voor deze categorie moet men echter 

ook een onderscheid maken tussen de voertuigen op de linker- en de rechterrijstrook. Men 

veronderstelt dat de bestuurders van de categorie VW1 op de linkerrijstrook hun snelheid 

minder aanpassen en de snelheid dus slechts met 5 km/uur daalt in plaats van 10 km/uur 

voor de voertuigen op de rechterrijstrook. Daarnaast stelt men ook dat de spreiding van de 

snelheidsverdeling van de linkerrijstrook niet verandert en deze op de rechterrijstrook daalt. 

De verklaring die men hiervoor geeft, is dat de bestuurders van VW1, die reeds trager reden, 

hun snelheid minder zullen verlagen dan de bestuurders die sneller reden. Er treedt dan een 
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samendrukking van de snelheidsverdeling van de rechterrijstrook op langs de onderzijde van 

de snelheidverdeling.  

 

Tenslotte neemt men in dit scenario ook aan dat er een verschuiving optreedt in de 

voertuigsamenstelling van beide rijstroken. Vrachtwagens gaan immers meer op de 

rechterrijstrook blijven, terwijl meer personenwagens gebruik maken van de linkerrijstrook.  

 

Scenario 2 gaat uit van een grotere impact van de daling van de snelheidslimiet op het 

snelheidsgedrag van de vrachtwagenbestuurder. In scenario 2a veronderstelt men dat de 

snelheidsdaling grotendeels overeenstemt met 50% van de limietdaling. Scenario 2b stelt de 

situatie voor waarbij er bijna 100% daling is van de gereden snelheid. Beide scenario’s zijn 

minder bedoeld als echt realistisch, maar eerder om de effecten van de verschillende 

modellen te kunnen controleren.  

 

Scenario 2a veronderstelt dus een daling van 20 km/uur voor VW1 op de rechterrijstrook en 

opnieuw een daling in de spreiding van het snelheidsprofiel. Daarnaast neemt men aan dat 

de gemiddelde snelheid van VW1 op de linkerrijstrook daalt met 15 km/uur. Men stelt de 

vorm van de snelheidverdeling voor VW1 gelijk aan deze van de rechterrijstrook, maar 

globaal 10 km/uur sneller. Voor VW2 en VW3 betekent dit scenario een daling van 5 km/uur 

waarbij de vorm van de snelheidsverdeling niet wijzigt. Tenslotte neemt het aantal 

vrachtwagens op de rechterrijstrook toe en het aandeel personenwagens op de 

rechterrijstrook af. Deze personenwagens komen terecht op de linkerrijstrook.  

 

In scenario 2b neemt men aan dat de snelheidsdaling overeenstemt met bijna 100% van de 

limietdaling. Voor VW1 denkt men dat dit een daling is van 28 km/uur op de rechterrijstrook. 

Ook is er opnieuw een daling in de spreiding van het snelheidsprofiel. Op de linkerrijstrook 

veronderstelt men een daling van 25 km/uur voor VW1. De gemiddelde snelheid van VW2 en 

VW3 daalt volgens dit scenario met 10 km/uur opnieuw zonder verandering in de vorm van 

de snelheidsverdeling. Ook nu veronderstelt men dat het aantal vrachtwagens op de 

rechterrijstrook toeneemt en het aandeel van personenwagens op de rechterrijstrook 

afneemt.  

 

Voor scenario 3 gaat men ervan uit dat de snelheidslimiet niet verandert, maar men wel een 

snelheidsbegrenzer, ingesteld op 90 km/uur, verplicht voor de lichtere vrachtwagens tussen 
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3,5 en 7,5 ton (VW1). Dit scenario komt dus volledig overeen met de huidige situatie in 

België. In dit geval verandert dus enkel de snelheid van de categorie VW1. Daarnaast 

veronderstelt men dat deze vrachtwagens door hun lagere snelheid ook meer gebruik gaan 

maken van de rechterrijstrook. De overige voertuigcategorieën veranderen hun 

snelheidsgedrag niet. In dit scenario gaat men er wel van uit dat de bestuurders van de lichte 

vrachtwagens geneigd zijn om de begrenzer te omzeilen omdat zij reeds jarenlang gewoon 

zijn om sneller te kunnen rijden dan andere vrachtwagens.  

 

Scenario 4 gaat verder op scenario 2a met als extra dat nu de snelheidsbegrenzer bij alle 

vrachtwagens wordt meegeteld. Men gaat er in dit geval dus vanuit dat geen enkele 

vrachtwagen sneller dan 90 km/uur kan rijden. Alle vrachtwagens die in scenario 2a nog 

sneller reden dan 90 km/uur worden nu dus bij de categorie 90 km/uur gevoegd. Het aandeel 

van de vrachtwagens op de linkerrijstrook neemt nu sterk af. De snelheidsverdeling van de 

personenwagens blijft ook in dit scenario ongewijzigd. 

 

Voor scenario 5 bouwt men verder op scenario 4, maar veronderstelt men nu ook een 

inhaalverbod op vrachtwagens. Dit inhaalverbod zal de snelheid van de 3 

vrachtwagencategorieën uniformiseren. Men neemt aan dat de verdeling gelijk is aan deze 

van VW3 uit scenario 4. Verder gaat men ervan uit dat geen enkele vrachtwagen nu nog 

gebruik maakt van de linkerrijstrook. Hierdoor is de verdeling 2,5 km/uur trager dan de 

verdeling van VW3 in scenario 4. De snelheidsverdeling van de personenwagens blijft nog 

steeds ongewijzigd. Men brengt wel in rekening dat een aantal auto’s van de rechter- naar 

de linkerrijstrook verschuiven.  

 

In het laatste scenario gaat men uit van een striktere naleving van de snelheidslimiet, naast 

de invoering van het inhaalverbod en het gebruik van de snelheidsbegrenzer. Men 

veronderstelt dus dat het aandeel snelheidsovertreders afneemt en bijgevolg dus ook de 

gemiddelde snelheid. Daarnaast neemt men in dit scenario aan dat geen enkele 

vrachtwagen gebruik maakt van de linkerrijstrook. Verder gaat men ervan uit dat ook de 

autobestuurders hun gedrag aanpassen en de gemiddelde snelheid van personenwagens 

dus afneemt. Dit resulteert dan in een samendrukking van het snelheidsprofiel langs de 

bovenzijde van de verdeling.  
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Voor het berekenen van de effecten van de verschillende scenario’s op verkeersveiligheid 

splitst men de ongevallen op snelwegen op in 3 types: 

� ongevallen zonder vrachtwagens, 

� ongevallen met enkel vrachtwagens (Aangezien de ongevallengegevens geen 

duidelijk onderscheid maken tussen de vrachtwagentypes, worden alle vrachtwagens 

voor de verdere berekeningen in deze studie samengenomen.), 

� ongevallen met zowel vrachtwagens als andere voertuigen.  

 

Men berekent vervolgens voor de verschillende scenario’s de reductie van het aantal 

letselongevallen volgens de formules van Nilsson (2004) (tabel 3.1) en Taylor e.a. (2000) 

(tabel3.2). Uit deze berekeningen leidt men af dat alle scenario’s een reductie van het 

globale aantal letselongevallen geven. 

  

Tabel 3.1: Verandering aantal ongevallen volgens Nilsson (2004) 

 

Bron: Van Hout e.a., 2005:61 
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Tabel 3.2: Verandering aantal ongevallen volgens Taylor e.a. (2000) 

 

Bron: Van Hout e.a., 2005: 62 

 
Daarnaast geeft men ook de resultaten voor de letselongevallen, opgedeeld naar letselernst, 

volgens de formules van Elvik e.a. (2004) (tabel 3.3). Uit deze resultaten blijkt dat het effect 

van de maatregel groter is bij de meer ernstige ongevallen. Hier neemt men immers de 

grootste reductie waar.  
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Tabel 3.3: Verandering aantal ongevallen opgesplitst naar letselernst volgens  

Elvik e.a. (2004)  

 

Bron: Van Hout e.a., 2005: 63 

 
Verder berekent men nog de verandering in het aantal voertuigen betrokken bij een ongeval 

volgens de formules van Kloeden e.a. (2001) (tabel 3.4). Het globale aantal voertuigen 

betrokken in ongevallen op snelwegen neemt af. De daling is wel meer uitgesproken voor 

vrachtwagens in vergelijking tot de personenwagens.  
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Enkel in scenario 6 neemt het aantal personenwagens betrokken in ongevallen op 

autosnelwegen af. Dit is vooral het gevolg van de daling van de snelheid van de 

personenwagens door een strengere handhaving. Daarnaast is het opvallend dat het aantal 

personenwagens betrokken in letselongevallen met verschillende voertuigtypen toeneemt. 

Dit is volgens de auteurs te wijten aan de grotere spreiding die ontstaat tussen 

personenwagens en vrachtwagens.  

 

Tabel 3.4: Verandering in aantal betrokken voertuigen volgens Kloeden e.a. (2005) 

 

Bron: Van Hout e.a., 2005: 65 

 
Uit deze berekeningen concludeert men onder andere dat elke beperking van de snelheid 

van vrachtwagens de verkeersveiligheid verhoogt. Het algemeen beeld uit de simulaties is 

dat de snelheid van vrachtwagens verlagen goed is, totdat het verschil tussen de snelheid 

van vrachtwagens en de snelheid van de personenwagens te groot wordt. Dan kunnen 

maatregelen contraproductief worden. 

 

Tenslotte maakt men nog de berekeningen van de verandering in het aantal slachtoffers, 

weergegeven in tabel 3.5. Hiervoor baseert men zich op de formules volgens Elvik e.a. 

(2004). De slachtoffers zijn opgedeeld in drie groepen op basis van letselernst: dode (D), 

zwaargewonde (ZG) en lichtgewonde (LG). Voor het berekenen van de baten op het gebied 

van verkeersveiligheid gaat men enkel verder met de resultaten van tabel 3.5. 
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Tabel 3.5: Overzicht resultaten volgens Elvik e.a. (2004) 

 

Bron: Van Hout e.a., 2005: 64 

 
De baten op gebied van verkeersveiligheid berekent men door de daling van het aantal 

verkeersslachtoffers (tabel 3.5) te vermenigvuldigen met de kost voor de maatschappij van 

dit slachtoffer. De kost voor de maatschappij van een zwaargewonde, lichtgewonde en dode 

zijn niet gelijk. Daarom hanteert men in deze studie de waarde van een zwaargewonde en 

een lichtgewonde gekoppeld aan deze van een dode volgens de verhouding aangehaald 

door De Brabander (2005), namelijk 100:15:1. Men maakt de berekeningen voor de 

verschillende scenario’s voor 3 waarderingen van een mensenleven, namelijk 1,7 miljoen 

euro, 2 miljoen euro en 3,6 miljoen euro. Uiteindelijk bekomt men in deze studie het resultaat 

van tabel 3.6.  
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Tabel 3.6: Maatschappelijke baten van verschillende scenario’s 

Scenario waardering mensenleven 
1,7 mio euro 

waardering mensenleven 
2 mio euro 

waardering mensenleven 
3,6 mio euro 

1: ∆V 25% van 
limietwijziging 

8 10 18 

2a: ∆V 50% van 
limietwijziging 

19 22 39 

3: enkel 
begrenzer 

8 9 16 

4: begrenzer 17 19 35 

5: inhaalverbod 25 29 52 

6: inhaalverbod + 
naleving 

50 59 107 

Bron: Van Hout e.a. ,2005: 66 

 

Uit tabel 3.6 blijkt dat het invoeren van een limietverlaging een jaarlijkse besparing kan 

opleveren tussen de 8 en de 39 miljoen euro, afhankelijk van het scenario en de waardering 

van een mensenleven. Wanneer enkel een snelheidsbegrenzer verplicht wordt gesteld, 

zonder verlaging van de snelheidslimiet, bedraagt de geschatte winst voor de maatschappij 

tussen de 8 en de 16 miljoen euro. Wanneer ook het inhaalverbod wordt ingevoerd kan dit 

zelfs oplopen tot 52 miljoen euro. 

 

3.3 Studie over de economische effecten 

 

In de studie van Transport & Mobility Leuven (De Ceuster e.a., 2006) onderzoekt men de 

economische kost van de beperking van de maximumsnelheid voor vrachtwagens. Voor het 

berekenen van deze economische kost, maakt men gebruik van het TREMOVE-model20. Dit 

model wordt gebruikt om beleidseffecten door te rekenen, meer bepaald de effecten van 

vervoers- en milieubeleid op de transportsector.  

 

In principe dient men kosten over de hele levensduur van een maatregel te bekijken. Bij de 

beperking van de maximumsnelheid voor vrachtwagens gaat het echter niet om een 

investering en kan dus benaderend gekeken worden naar de effecten in één bepaald jaar. In 

deze studie heeft men gekozen voor het jaar 2010. De reden hiervoor is dat men verwacht 

dat tegen dan alle effecten hun doorwerking zullen hebben. Verder wordt hierbij uitgegaan 

van constante prijzen (2005).  

 

                                                 
20

 Een volledige analyse van het TREMOVE-model valt buiten het bestek van dit eindwerk.  
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Projecteffecten zijn het verschil tussen een ontwikkeling met project (projectalternatief) en 

zonder project (nulalternatief). Het nulalternatief is in principe de verkeerssituatie zoals ze 

zou zijn zonder het invoeren van de beperking van de maximumsnelheid voor vrachtwagens. 

Dit houdt in dat de snelheid van vrachtwagens met een massa boven 7,5 ton beperkt is tot 

90 km/uur en dat vrachtwagens tot 7,5 ton zich aan een snelheidslimiet van 120 km/uur 

moeten houden. Sinds 1 februari 2007 moet echter elke vrachtwagen boven 3,5 ton, volgens 

de Europese richtlijn 2002/85, uitgerust zijn met een snelheidsbegrenzer die afgesteld is op 

90 km/uur. De onderzoekers van Transport & Mobility Leuven hebben hiermee rekening 

gehouden en als nulalternatief verondersteld dat vrachtwagens boven 3,5 ton (categorie N2) 

een maximum toegelaten snelheid hebben van 90 km/uur.  

 

Het projectalternatief van de studie van Transport & Mobility Leuven (De Ceuster e.a., 2006) 

houdt in dat de snelheid van álle vrachtwagens, categorie N3, N2 en N1, beperkt is tot 80 

km/uur. Aangezien bij de studie van het Steunpunt Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 2005) 

de categorie N1 samen wordt gevoegd bij de personenwagens, neemt men in deze studie 

aan dat deze niet onder de toepassing van de maatregel vallen en dus nog steeds een 

maximaal toegelaten snelheid hebben van 120 km/uur.  

 

In de studie van Transport & Mobility Leuven (De Ceuster e.a., 2006) onderzoekt men 

ondermeer de economische kost voor een “projectvariant België”, waarbij verondersteld 

wordt dat de maatregel in heel het land wordt ingevoerd. Van deze variant bekijkt men twee 

alternatieven. In het eerste alternatief neemt men aan dat een snelheidslimiet van 80 km/uur 

ervoor zorgt dat vrachtwagens inderdaad 80 km/uur rijden. In het tweede alternatief neemt 

men aan dat de vrachtwagens maximaal 85 km/uur rijden, hoewel de snelheidslimiet 80 

km/uur is. De snelheidsbegrenzer staat immers nog steeds op 90 km/uur, waardoor een 

hogere dan de toegelaten snelheid mogelijk is.  

 

Daarnaast onderzoekt men ook nog een “projectvariant Vlaanderen”. Hierbij veronderstelt 

men dat de maatregel enkel in Vlaanderen wordt ingevoerd. Dit omvat alle Vlaamse 

autosnelwegen, inclusief de Brusselse ring en het kleine deel van de ring dat op het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ligt.  
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In dit onderzoek maakt men ook een andere indeling van de vrachtwagens dan volgens het 

technische reglement van de wegcode. Men beschouwt vijf types vrachtwagens op basis van 

het maximaal laadvermogen en eigen gewicht: 

� LDV: de vrachtwagens met een maximale massa van 3,5 ton, 

� HDV1: de vrachtwagens met een maximale massa tussen 3,5 en 7,5 ton, 

� HDV2: de vrachtwagens met een maximale massa tussen 7,5 en 16 ton, 

� HDV3: de vrachtwagens met een maximale massa tussen 16 en 32 ton, 

� HDV4: de vrachtwagens met een maximale massa van meer dan 32 ton. 

 

In tegenstelling tot de studie van het Steunpunt Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 2005), 

waar men de categorie N1 samenvoegt met de personenwagens, vormt hier de categorie N1 

wel een afzonderlijke groep namelijk LDV. De grenzen van de HDV-categorieën vallen niet 

exact samen met de categorieën volgens het technische reglement van de wegcode. De 

categorie N2 omvat de volledige HDV1 categorie en het gedeelte van HDV2 tot een 

maximale massa van 12 ton. De categorie N3 omvat het overige gedeelte van HDV2 en de 

categorieën HDV3 en HDV4.  

 

De onderzoekers maken daarnaast nog een onderscheid tussen nationaal en internationaal 

verkeer. Vervoer is immers grensoverschrijdend. Niet elke vrachtwagen die op een Belgische 

autosnelweg rijdt, draagt bij aan de Belgische economie. Omgekeerd zijn er ook 

vrachtwagens in het buitenland die wel bijdragen aan de Belgische economie. Men geeft de 

effecten dan ook steeds afzonderlijk weer voor Belgische en buitenlandse vrachtwagens. Dit 

onderscheid maakte men op basis van de nummerplaat.  

 

De economische effecten, die werden geraamd met het economisch model TREMOVE, zijn 

op te splitsen in directe en secundaire effecten.  

 

De directe effecten omvatten: 

� Verandering in vervoerskosten voor vrachtwagens op autosnelwegen (efficiëntie-

effect). Door een daling van de gemiddelde snelheid dalen het aantal vrachtwagen-

kilometers op de autosnelwegen. Dat komt doordat de kosten per kilometer stijgen. 

De kosten per kilometer stijgen doordat er ondermeer een toename is in de 

kost/kilometer door een toename in de tijdskosten en de daarmee gepaard gaande 

loonkosten. Daarnaast is er ook een toename voor de aankoop van vrachtwagens 



-38- 

want doordat de vrachtwagens trager zullen rijden, zijn er meer vrachtwagens nodig 

die minder kilometers rijden per jaar. De doorrekening van de aankoopkosten in de 

prijs per kilometer doet deze stijgen.  

  

� Verandering in vervoerskosten voor vrachtwagens op andere wegen (routekeuze-

effect). Door een daling van het vrachtverkeer op autosnelwegen is er een afname in 

het voor- en navervoer op de onderliggende wegen. Ondanks deze daling stijgt het 

totaal aantal vrachtwagen-kilometers op andere wegen doordat er een verschuiving is 

van autosnelwegverkeer naar verkeer op onderliggende wegen. Deze nieuwe 

vrachtwagens op de andere wegen rijden aan iets hogere kosten dan ze voorheen 

deden op de autosnelwegen. Het bestaande vrachtverkeer op andere wegen 

ondervindt zo goed als geen invloed. Men stelt hier kleine, positieve verschuivingen 

in vrachtwagengroottes en beladingsgraad vast.  

 

� Verandering in vervoerskosten voor binnenvaart en spoorvervoer (modalshift-effect).  

Er is een toename in het vervoer via spoor en binnenvaart. Het vervoer dat eerst via 

vrachtwagens verliep en nu alternatieve en duurdere modi gebruikt, ervaart een 

kostenstijging. Men neemt echter ook een klein positief effect waar door 

efficiëntiewinsten en kleine verschuivingen tussen types treinen en schepen.  

 

� Verandering in andere bedrijfskosten omwille van wijziging in productieprocessen en 

logistiek (substitutie-effect). Onder invloed van de gedaalde snelheid voor 

vrachtwagens op autosnelwegen gaan de vervoerskosten per tonkilometer stijgen. Dit 

wordt opgevangen door gewijzigde logistieke processen en gewijzigde 

productieprocessen, met hogere kosten. De transportkosten worden dus 

gesubstitueerd door andere (hogere) kosten.  

 

� Verandering in vervoerskosten voor zakelijk verkeer. Een verandering in snelheid van 

vrachtwagens heeft ook een impact op de snelheid van personenwagens op 

autosnelwegen. Deze snelheid zal stijgen omdat er capaciteit op de autosnelwegen 

vrijkomt.  
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De secundaire effecten omvatten: 

� Effecten op personenvervoer. Een verandering in snelheid van vrachtwagens heeft 

ook een impact op de snelheid van personenwagens van gezinnen op de 

autosnelwegen. Daarnaast heeft dit een doorwerkend effect op de routekeuze en de 

keuze van vervoerswijze. Het aantal voertuig-kilometers vanwege personenverkeer 

op autosnelwegen neemt toe. Door de verminderde verliestijd is er een lichte daling 

in de totale kosten (monetair en tijd). Op andere wegen is er wel een kleine toename 

in vervoerskosten doordat er geen tijdswinst is en toch een toename in het verkeer.  

 

� Effecten op de overheid. De overheid ondervindt twee verschillende effecten. De 

maatregel heeft ondermeer een effect op het onderhoud van autosnelwegen. Men 

gaat ervan uit dat onderhoudskosten evenredig zijn met de tijd die een vrachtwagen 

doorbrengt op de weg. Tragere vrachtwagens leiden dus tot hogere 

wegonderhoudskosten. Daarnaast is er ook een effect op de overheidsinkomsten. 

Men verwacht het grootste effect van de gewijzigde taks- en BTW-inkomsten van een 

verminderd dieselverbruik. Verder zal er een wijziging zijn in verkeersbelasting door 

een verhoging van het aantal vrachtwagens.  

 

Tabel 3.7 geeft een overzicht van de te verwachten effecten voor de projectvariant 

Vlaanderen. Hieruit blijkt dat de vrachtwagens op autosnelwegen in Vlaanderen in 2010 een 

totale kostentoename hebben van 64,2 miljoen euro. Wanneer men kijkt naar alle vervoer 

met vrachtwagens, dus ook op andere wegen, ziet men nog een toename 63 miljoen euro. 

Dit is de toename in kosten voor de Vlaamse vrachtwagensector. De hele 

goederenvervoersector, inclusief spoor en binnenvaart, kent een kostentoename van 61,5 

miljoen euro. De buitenlandse vrachtwagensector, waartoe ook de kosten van de Waalse 

vrachtwagensector behoren voor de projectvariant Vlaanderen, zou door het invoeren van 

maatregel in 2010 een kostentoename van 58,1 miljoen euro kennen.  
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Tabel 3.7: overzicht economische effecten projectvariant Vlaanderen 

 

Bron: De Ceuster e.a., 2006:38 
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Naast de impact op het goederenvervoer blijkt uit deze studie verder dat de invoering van 

deze maatregel in Vlaanderen 2,0 miljoen kosten voor bedrijven veroorzaakt. Anderzijds 

betekent dit een afname van de kosten, met 0,7 miljoen euro, voor de andere weggebruikers 

van personenvervoer.  

 

De overheid zelf zal 0,32 miljoen euro meer kosten moeten maken voor het wegwerken van 

de spoorvorming. Daarnaast dalen de overheidsinkomsten van vrachtwagens op 

autosnelwegen omdat er minder vrachtwagens rijden, terwijl de taksinkomsten maar zeer 

licht stijgen. Dit effect wordt uitgedrukt met de marginale kosten van de belastingheffing. Een 

daling van de belastingen op het wegverkeer leidt tot een welvaartverlies van 0,47 miljoen 

euro.  

 

3.4 Studie over het effect op de uitstoot van CO2 en schadelijke emissies 

 

In de studie gepubliceerd door het VITO (De Vlieger e.a.,2005), maakt men een 

wetenschappelijk onderbouwde screening van het effect van het invoeren van de 80 km/uur 

maatregel voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton in Vlaanderen op het brandstofverbruik 

en de uitstoot van drie knelpuntpolluenten voor de transportsector, namelijk CO2 

(koolstofdioxide), NOx (stikstofoxide, wat zorgt voor zure regen en smog creëert) en PM (fijn 

stof).  

 

CO2 of koolstofdioxide is een van de meest bekende broeikasgassen. Andere 

broeikasgassen zijn ondermeer methaan (CH4), di-stikstofoxide (N2O) en ozon (O3). 

Broeikasgassen concentreren zich in de atmosfeer en zijn mee verantwoordelijk voor de 

verandering van het klimaat. CO2, waarvan een groot deel wordt veroorzaakt door transport, 

telt voor meer dan 50 procent van de totale broeikasgassen (Rothengatter in Hensher en 

Button, 2003).  

 

Andere vervuilende stoffen, waarop het transport een invloed heeft, zijn ondermeer NOx en 

PM. PM zijn in de lucht zwevende deeltje kleiner dan 10 micrometer. NOx en PM hebben een 

invloed op de gezondheid en zijn ondermeer verantwoordelijk voor ademhalingsproblemen 

en vroegtijdige sterfte. Andere vervuilende stoffen zijn koolstofmonoxide (CO) en vluchtige 

organische stoffen (VOC). Deze laatste zijn verantwoordelijk voor smog en verzuring (Callan 

en Thomas, 2000).  
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De studie van het VITO (De Vlieger e.a.,2005) evalueert het effect van drie scenario’s op het 

brandstofverbruik en de emissies. Het eerste scenario is een snelheidsbeperking voor 

vrachtwagens van 90 km/uur naar 80 km/uur op autosnelwegen. Het tweede scenario 

veronderstelt een snelheidsverlaging van 110 of 100 km/uur naar 90 of 80 km/uur voor 12-

tonners op autosnelwegen. Men kiest voor een startsnelheid van 110 of 100 km/uur omdat er 

onvoldoende wetenschappelijk materiaal beschikbaar is over het brandstofverbruik en de 

emissies van vrachtwagens met snelheden boven de 110 km/uur. Het derde scenario is een 

kwalitatieve inschatting van het effect van een veralgemening van het inhaalverbod voor 

vrachtwagens op autosnelwegen.  

 

Sinds 1 februari 2007 zijn vrachtwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 

3,5 ton verplicht om uitgerust te zijn met een snelheidsbegrenzer die afgesteld is op 90 

km/uur. Hierdoor is scenario 2 eigenlijk overbodig geworden, aangezien 12 tonners geen 

snelheden van 110 of 100 km/uur meer mogen halen.  

 

Voor de bestudering van de invloed van snelheidsreducties op brandstofverbruik en emissies 

gaat de studie uit van drie invalshoeken. Allereerst maakt men gebruik van het 

macroscopisch model TEMAT (Transport Emission Model to Analuse (non-)Technological 

measures). Dit model, ontwikkeld door het VITO, bepaalt de vlootemissiefactoren in gram 

per kilometer. In deze studie heeft men de vlootemissiefactoren voor Vlaanderen gegeneerd 

voor drie knelpuntpolluenten (CO2, NOx en PM) over drie kalenderjaren (2005, 2010 en 

2020) en voor vier gewichtsklassen (3,5 – 7,5 ton, 7,5 – 16 ton, 16 – 32 ton en 32 – 40 ton).  

 

Bij de indeling in gewichtsklassen hanteert men dus ongeveer dezelfde indeling als bij de 

studie van Transport & Mobility Leuven. De onderzoekers van het VITO laten echter, zoals 

de Studie van het Steunpunt voor Verkeersveiligheid, de vrachtwagens met een maximale 

massa van 3,5 ton buiten toepassing van de maatregel.  

 

Aangezien de gewichtsklasse 7,5 –16 ton binnen TEMAT niet opsplitsbaar is naar 7,5 – 12 

ton en 12 - 16 ton, berekent men voor scenario 2 de emissiefactoren binnen TEMAT voor de 

gewichtsklassen 3,5 – 7,5 ton en 7,5 – 16 ton. In deze analyse neemt men dus ook een 

bepaalde hoeveelheid vrachtwagens zwaarder dan 12 ton mee.  
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Naast het macroscopisch model TEMAT, maakt men ook gebruik van een microsimulatie 

met het VeTESS-model (Vehicle Transient Emission Simulation Software). VeTESS is een 

emissiesimulatiemodel dat werd ontwikkeld binnen het Europese project DECADE. 

 

VeTESS berekent het brandstofverbruik en uitlaatgasemissies van een individueel voertuig, 

op basis van een opgelegd snelheidsprofiel. Het model vertrek hierbij vanuit de 

karakteristieken van een voertuig (afmetingen, gewicht,…) en een typisch schakelgedrag van 

de chauffeur.  

 

Het model vertrekt vanuit 3 voertuigen, waarvan de drie motoren Euro-II gehomologeerd zijn: 

- IVECO EuroCargo 120E18/FP distributievrachtwagen, met 130 kW Fiat 

dieselmoter en 6 versnellingen (manueel), 

- MAN 19403 truck, met 297 kW MAN motor en 16 versnellingen (manueel), 

- SCANIA 400 truck, met 290 kW Scania motor en 12 versnellingen (manueel).  

 

Tenslotte heeft men geprobeerd om via een beperkte vragenlijst aan motor/vrachtwagen- 

fabrikanten duidelijkheid te brengen inzake de optimale afstelling van vrachtwagens voor 

brandstofverbruik. De vragenlijst (bijlage 2) werd beantwoord door Volvo Powertrain 

Corporation (Zweden) en de Europese overkoepelende automobielorganisatie ACEA 

(European Automotive Manufacturers Association).  

 

Tabel 3.8 geeft de resultaten van het TEMAT-model voor scenario 1, een overschakeling van 

90 km/uur naar 80 km/uur als snelheidslimiet. Voor de totale vloot betekent dit een daling 

van de CO2-vlootemissiefactor met 5 à 10%, een stijging van de NOx-vlootemissiefactor met 

2 à 3% en een stijging van de PM-vlootemissiefactor met 3 à 4%.  
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Tabel 3.8: Procentuele uitstoot bij 80 km/uur ten opzichte van 90 km/uur voor vrachtwagens 
voor theoretische en reële snelheden (TEMAT-model) 

 

Bron: De Vlieger e.a., 2005:10 

 

De bevindingen van het VeTESS-model ondersteunen de daling in CO2-emissies bij een 

verlaging van de snelheidslimiet van 90 naar 80 km/uur. Voor PM-emissies kan men op 

basis van dit model geen duidelijke uitspraak doen. Ook de cijfers over de NOx-emissies zijn 

twijfelachtig.  

 

De studie van het VITO (De Vlieger e.a.,2005) geeft dus aan dat een snelheidsverlaging van 

90 naar 80 km/uur voor vrachtwagens op autosnelwegen zal resulteren in en daling van het 

brandstofverbruik en de hiermee gepaard gaande CO2-emissies. Voor NOx en PM vonden de 

onderzoekers geen eenduidig verband.  

 

3.5 Algeheel resultaat 

 

Om het effect van de invoering van de snelheidsbeperking voor vrachtwagens te beoordelen, 

is het beter om de resultaten van de drie studies samen te voegen. Wanneer we de 

berekende kosten en baten samenvoegen, krijgen we immers een totaal beeld van het 

rendement van de invoering van de maatregel voor Vlaanderen.  

 

Het is wel belangrijk om hierbij op te merken dat er verschillende assumpties aan de basis 

liggen van deze drie studies. De referentiesituaties van de verschillende studies vertonen 
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soms grondige verschillen. Dit is ondermeer zo bij de indeling van de vrachtwagens in 

verschillende categorieën. Daarnaast brengt de studie van Transport & Mobility Leuven (De 

Ceuster e.a., 2006) ook de vrachtwagencategorie N1 in rekening, daar waar deze categorie 

in de studies van het Steunpunt Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 2005) en het VITO (De 

Vlieger e.a., 2005) bij de personenwagens wordt gerekend en dus niet onder toepassing van 

de maatregel vallen.  

 

Het belangrijkste verschil situeert zich in het feit dat het Steunpunt Verkeersveiligheid in hun 

studie geen rekening heeft gehouden met de intussen in voege zijnde Europese 

Regelgeving. Transport & Mobility Leuven heeft dit wel geanticipeerd en dus rekening 

gehouden met een snelheidsbegrenzer voor vrachtwagens met een maximum toegelaten 

massa van meer dan 3,5 ton. De onderzoekers van het VITO hebben zowel een scenario 

onderzocht waarbij men uitging van een snelheidsverlaging van 90 naar 80 km/uur als een 

scenario waarbij men uitging van een snelheidsverlaging van 110 en 100 km/uur naar 90 en 

80 km/uur.  

 

Tenslotte moet opgemerkt worden dat Transport & Mobility Leuven de economische effecten 

berekende voor België en Vlaanderen. Bij de totaalberekening maken we gebruik van de 

resultaten voor Vlaanderen omdat het Steunpunt Verkeersveiligheid en het VITO zich in hun 

studie hiertoe beperkt hebben. Het algeheel resultaat zal dus het rendement zijn voor 

Vlaanderen.  

 

De resultaten van de studie van het Steunpunt Verkeersveiligheid worden nogmaals 

weergegeven in tabel 3.9. Het invoeren van en limietverlaging levert dus afhankelijk van het 

scenario tussen de 8 en de 107 miljoen euro op. Aangezien scenario 1 en 2a het beste 

aansluiten bij de oorspronkelijke doelstelling zullen we verder rekenen met het gemiddelde 

van deze scenario’s. Dit wil dus zeggen met 13,5; 16 en 28,5 miljoen euro afhankelijk van de 

waardering van een mensenleven.  
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Tabel 3.9: Resultaten studie Steunpunt Verkeersveiligheid 

Scenario waardering mensenleven 
1,7 mio euro 

waardering mensenleven 
2 mio euro 

waardering mensenleven 
3,6 mio euro 

1: ∆V 25% van 
limietwijziging 

8 10 18 

2a: ∆V 50% van 
limietwijziging 

19 22 39 

3: enkel 
begrenzer 

8 9 16 

4: begrenzer 17 19 35 

5: inhaalverbod 25 29 52 

6: inhaalverbod + 
naleving 

50 59 107 

Bron: Van Hout e.a. (2005:66) 

 

De studie van het VITO (De Vlieger e.a., 2005) geeft aan dat de een snelheidsverlaging van 

90 naar 80 km/uur voor vrachtwagens resulteert in een daling van CO2 met 5 tot 10% 

afhankelijk van het voertuigtype. Voor NOx en PM is er door de onderzoekers geen eenduidig 

verband gevonden. 

 

Deze percentages van de vermindering van CO2 moeten worden omgezet in monetaire 

waarden. De Ceuster (2004) gebruikt voor de monetarisatie 20 euro/ton CO2-equivalenten. 

De Borger en Proost (1997) hanteren een marginale externe kost van atmosferische 

vervuiling en klimaatsverandering, die berekend werd via de methode van de directe 

schatting. Zij komen voor CO2 op een waarde van 0,3281 BEF per 1000 gram. Dit komt 

overeen met slechts 8,1335 euro/ton. Aangezien de studie van De Ceuster (2004) de meest 

recente is en de studies ter voorbereiding van Kyoto waarden gebruikten van 15 tot 60 euro 

per ton, zal ik hier voor de omrekening 20 euro/ton CO2 rekenen. 

 

Om deze berekening te maken, moeten de percentages uit de studie van het VITO eerst 

omgezet worden in absolute waarden. De studie verscheen in het jaar 2005. De percentages 

geven dus een daling van het CO2 –niveau weer in vergelijking met 2005.  

 

Tabel 3.10 werd gepubliceerd door MIRA (Milieurapport Vlaanderen)21. Uit deze tabel blijkt 

dat in 1990 97,7% van de CO2-emissies door transport te wijten was aan wegvervoer. 

Volgens de Studiedienst van de Vlaamse Regering22 zorgde het wegverkeer in 1990 voor   

                                                 
21

 http://www.milieurapport.be 
22

 http://aps.vlaanderen.be/statistiek/cijfers/stat_cijfers_mobiliteit.htm 
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11.482 kton CO2–uitstoot. Hiervan werd 40,2% veroorzaakt door goederenvervoer over de 

weg. In absolute waarde is dit dan 4.615,764 kton. Volgens gegevens van de MIRA is de 

CO2– uitstoot veroorzaakt door goederenvervoer over de weg in 2005 toegenomen met 

32,3% ten opzichte van 1990. Hieruit volgt dat de CO2–uitstoot voor goederenvervoer over 

de weg in 2005 6.106,66 kton bedroeg.  

 

Tabel 3.10: CO2-emissies  

  1990 2005  Verandering 

weg - personen 58,4 72,7 + 24,5% 

weg - goederen 39,3 52,0 + 32,3% 

spoor 0,9 0,5 - 44,45% 

binnenvaart 1,4 1,6 + 14,3% 

luchtvaart 0,1 0,0 -100% 

Totaal 100,0 126,9 + 26,9% 

  
Totaal wegvervoer 97,7 124,7  
% personen 59,8% 58,3%  
% goederen 40,2% 41,7%  

Bron: Milieurapport Vlaanderen
23

 

 

Volgens het VITO leidt de implementatie van de snelheidsbeperking tot een reductie van 5 

tot 10%. In absolute termen is dit dus een reductie van 305 tot 611 kton. Met een monetaire 

waarde van 20 euro/ton CO2-equivalent, levert dit een totale baat op van 6,1 tot 12,2 miljoen 

euro.  

 

De studie van Transport & Mobility Leuven (De Ceuster e.a., 2006) berekende de 

economische effecten van de maatregel. De resultaten van hun onderzoek worden nogmaals 

weergegeven in tabel 3.11. Hieruit blijkt dat de kosten voor de vrachtwagensector in 

Vlaanderen zullen toenemen met 63 miljoen euro en de kosten voor de Waalse en 

buitenlandse vrachtwagensector in de zelfde zin zullen stijgen.  

 

Naast deze kostentoename voor de vrachtwagensector, toont de studie van Transport & 

Mobility Leuven (De Ceuster e.a., 2006) aan dat een invoering van deze maatregel in 

Vlaanderen ook andere effecten teweeg brengt. Zo stijgen ondermeer ook de kosten voor 

bedrijven met 2,0 miljoen euro vanwege zakelijk verkeer. Voor de andere weggebruikers van 

personenvervoer betekent het een afname van de kosten met 0,7 miljoen euro. De overheid 

                                                 
23

 http://www.milieurapport.be 
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zelf zal in totaal 0,79 miljoen euro meer kosten hebben door de toename van spoorvorming 

en een welvaartsverlies door een daling van de belastingen.  

 

Tabel 3.11: Resultaten studie Transport & Mobility Leuven 

 

Bron: De Ceuster e.a. (2006:39) 
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Wanneer we alle kosten en baten van tabel 3.11 samenbrengen, bekomen we een totale 

kost van 122,2 miljoen euro. Deze kost zou het resultaat zijn van een invoering van een 

snelheidsbeperking van 80 km/uur voor alle vrachtwagens op de Vlaamse autosnelwegen. 

 

In het totaal zou de invoering van de maatregel een baat creëren tussen de 13,5 en 28,5 

miljoen euro door een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. Daarnaast levert de 

vermindering van de CO2-emissies een baat op tussen de 6,1 en 12,2 miljoen euro. 

Tenslotte zou de beperking van de maximumsnelheid voor vrachtwagens een totale kost van 

122,2 miljoen euro betekenen, waarvan 63 miljoen euro voor de Vlaamse 

vrachtwagensector.  

 

In het slechtste geval, dit is met een minimale winst op het gebied van verkeersveiligheid en  

CO2-emissies, zorgt de invoering van de beperking van de maximumsnelheid voor 

vrachtwagens voor een totale kost van 102,6 miljoen euro. Wanneer we enkel de kost van de 

Vlaamse vrachtwagensector in rekening brengen, is dit nog een kost van 43,4 miljoen euro.  

 

In het beste geval, dit is met een maximale winst op het gebied van verkeersveiligheid en 

CO2-emissies, brengt de invoering van de maatregel nog steeds een totale kost te weeg ter 

waard van 81,5 miljoen euro en 22,3 miljoen indien we enkel de kosten van de Vlaamse 

vrachtwagensector in rekening brengen.  

 

Uit deze cijfers kunnen we concluderen dat de invoering van de beperking van de 

maximumsnelheid voor vrachtwagens sowieso een kost zou betekenen voor onze 

maatschappij. Afhankelijk van de grootte van de baten op het gebied van verkeersveiligheid 

en milieu zal de totale kost schommelen tussen 81,5 en 102,6 miljoen euro. 
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Hoofdstuk 4 : Sensitiviteitsanalyse 
 

Sinds het verschijnen van de drie studies, besproken in hoofdstuk 3, zijn er ondermeer 

nieuwe gegevens en studies verschenen. In dit hoofdstuk worden de resultaten van de 

eerder besproken studies opnieuw bekeken in het licht van deze nieuwe informatie en 

worden er waar nodig ook verbeteringen aangebracht of voorgesteld.  

 

4.1 Studie over de effecten op verkeersveiligheid 

 
4.1.1 Nieuwe waardering per slachtoffer 

 

De onderzoekers van het Steunpunt Verkeersveiligheid baseren zich voor het berekenen van 

de maatschappelijke baten op de waarde van een mensenleven volgens de Europese norm 

en de aanbevelingen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 

(SWOV) in Nederland. Vervolgens hanteerde men een verhouding volgens De Brabander 

(2005) van 100:15:1 voor respectievelijk een dode, zwaargewonde en lichtgewonde.  

 

De resultaten van de studie van het Steunpunt Verkeersveiligheid worden weergegeven in 

tabel 3.6. De maatschappelijke baten worden berekend voor drie verschillende waarderingen 

van een mensenleven.  

 

In 2006 verscheen het onderzoek van De Brabander waarin de waarde van een 

verkeersslachtoffer voor de eerste maal in België werd gewaardeerd. Op basis van de 

resultaten van een discrete keuze experiment24 berekende hij de eenheidswaarden voor het 

vermijden van een verkeersslachtoffer. Tabel 4.1 geeft de door hem berekende waarden 

weer. Deze waarden hebben betrekking op het verlies aan economische productie, 

medische verzorging, bezoekkosten voor familie en de betalingsbereidheid voor het 

vermijden van een ongeval. Voor dodelijke slachtoffers bevat deze waarde ook nog het 

renteverlies op de vervroegde begrafeniskosten (De Brabander, 2006) 

 

 

 

                                                 
24

 Een discrete keuze experiment is een experiment waarbij aan de respondenten een bepaald aantal keren wordt 
gevraagd om een keuze te maken tussen verschillende alternatieven met verschillende attributen (Kjær, 2005). 
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Tabel 4.1: Eenheidswaarde per type verkeersslachtoffer in België (in Euro, 2005) 

 Dodelijk Zwaargewond Lichtgewond 

Eenheidswaarden per slachtoffer 6.801.921 1.454.395 107.178 

- Humane verliezen 6.088.287 1.019.143 105.990 

- Productie verliezen 705.998 412.682 213 

- Medische kosten 5.866 21.837 975 

- Bezoekkosten 96 733 - 

- Vervroegde begrafeniskosten 1.674 - - 

Bron: De Brabander (2006: 242) 

 

Wanneer we deze waarden gebruiken voor het berekenen van de baten op het gebied van 

verkeersveiligheid krijgen we de resultaten weergegeven in tabel 4.2.  

 

Tabel 4.2: Aangepaste resultaten studie Steunpunt Verkeersveiligheid 

Scenario Waardering mensenleven volgens 

De Brabander (2006) 

1: ∆V 25% van limietwijziging 39 

2a: ∆V 50% van limietwijziging 87 

3: enkel begrenzer 35 

4: begrenzer 77 

5: inhaalverbod 115 

6: inhaalverbod + naleving 237 

 

De waardering voor een mensenleven die de onderzoekers van het Steunpunt 

Verkeersveiligheid hanteerden, lag heel wat lager dan de waardering die De Brandander 

(2006) in zijn onderzoek bekwam. Het is dan ook logisch dat de waarden in tabel 4.2 heel 

wat hoger liggen dan de baten oorspronkelijk berekend door het Steunpunt 

Verkeersveiligheid.  

 

Wanneer we uit tabel 4.2 het gemiddelde van scenario 1 en 2a (63 miljoen euro) gebruiken 

om een algeheel resultaat te verkrijgen, blijkt dat de invoering van deze maatregel in het 

slechtste geval, dit is met minimale milieuwinst, zorgt voor een totale kost van 53,1 miljoen 

euro. In het beste geval zorgt de invoering van de maatregel voor een totale maatschappelijk 

kost ter waarde van 47 miljoen euro.  
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4.1.2 Rekening houdend met Europese richtlijn 

 

Het onderzoek van het Steunpunt Verkeersveiligheid werd gevoerd voordat de Europese 

richtlijn 2002/85 in voege ging in België. De referentiesituatie houdt hiermee dan ook geen 

rekening. Men gaat uit van een situatie waarin de vrachtwagencategorie tot 7,5 ton 120 

km/uur mag rijden. Sinds 1 februari 2007 hebben vrachtwagens met een maximum 

toegelaten massa van boven de 3,5 ton verplicht een snelheidsbegrenzer, die ingesteld is op 

90 km/uur.  

 

Tabel 4.3 geeft de snelheidsverdeling weer voor de referentiesituatie zoals deze werd 

verondersteld in het onderzoek. De categorie VW1 heeft hierin een snelheidsverdeling ruim 

boven de vanaf 1 februari 2007 opgelegde maximumsnelheid van 90 km/uur. De 

onderzoekers gingen voor de lichte vrachtwagens (categorie VW1) uit van een gemiddelde 

snelheid van ongeveer 110 km/uur.  

 

Tabel 4.3: Snelheidverdelingen voor referentiesituatie zoals in Studie Steunpunt 
Verkeersveiligheid 

 

Bron: Van Hout e.a., 2005:55 
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Deze gemiddeld aangenomen snelheid voor de categorie VW1, in tabel 4.3, van 110 km/uur 

is door invoering van de Europese richtlijn niet meer realistisch. De referentiesituatie 

weergegeven in tabel 4.4 houdt wel rekening met de verplichting van een 

snelheidsbegrenzer voor vrachtwagens met een maximum toegelaten massa van boven de 

3,5 ton. De snelheidsverdeling van categorie VW1 zal een veel minder grote spreiding 

hebben. Ook de categorie VW2 zal een lichtjes andere verdeling krijgen. Hun 

maximumsnelheid was voor de invoering van de Europese richtlijn reeds 90 km/uur, maar 

deze vrachtwagens waren nog niet verplicht om een snelheidsbegrenzer te hebben.  

 

Hoewel in de oorspronkelijke referentiesituatie de categorie VW3 wel reeds een verplichte 

snelheidsbegrenzer, ingesteld op 90 km/uur, had, zien we in tabel 4.3 dat de snelheid van 

deze categorie soms toch de 90 km/uur overschrijdt. Het is dus, volgens deze tabel, mogelijk 

om alsnog met een snelheidsbegrenzer lichtjes sneller te rijden dan toegelaten. Wanneer we 

dit in deze studie echter vergelijken met de snelheidsverdeling van scenario 4 (bijlage 1), 

waarin wordt aangenomen dat er een snelheidsbegrenzer wordt verplicht bij alle 

vrachtwagens, zien we dat hier de snelheid van de vrachtwagens nergens de 90 km/uur 

overschrijdt. 

 

De snelheidsbegrenzer moet, rekening houdend met de technische tolerantie tussen de 

afstelwaarde en de werkelijke verkeerssnelheid, afgesteld worden op de snelheid van 85 

km/uur, zodat er zeker nooit sneller kan gereden worden dan 90 km/uur. Wettelijk zijn er 

immers geen afwijkingen toegestaan en is de bovengrens 90 km/uur. Artikel 77 van het 

Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 bepaalt immers dat de snelheidsbegrenzer zodanig 

moet afgesteld zijn dat de maximumsnelheid van het voertuig niet meer dan 90 km/uur kan 

bedragen.  

 

Een erkend installateur van snelheidsbegrenzers, “Menten Truck en Car Service Hoeselt”, 

bevestigt dit. De snelheidsbegrenzer moet volgens de wet zo afgesteld zijn dat het niet 

mogelijk is om sneller te rijden dan 90 km/uur. Bij controle wordt hier volgens de installateur 

geen hogere marge toegelaten. De mogelijke maximale snelheid is echter ook afhankelijk 

van andere factoren, zoals bijvoorbeeld de bandenspanning van de vrachtwagen. Wanneer 

de bandenspanning lager is, zal de maximale snelheid van de vrachtwagen lager zijn. Bij 

controle kan de maximale snelheid dus inderdaad lager zijn dan 90 km/uur, hoewel de 

vrachtwagen bij een hogere bandenspanning toch hogere snelheden kan halen.  
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De snelheidsverdeling van categorie VW3 in de referentiesituatie, zoals weergegeven in 

tabel 4.3, is dus wettelijke niet toegestaan. De vrachtwagens van deze categorie moeten 

uitgerust zijn met een snelheidsbegrenzer, die hen niet toelaat om sneller dan 90 km/uur te 

rijden.  

 

Tabel 4.4 geeft de aangepaste referentiesituatie, die rekening houdt met de Europese 

richtlijn, waardoor alle vrachtwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 

ton uitgerust zijn met een snelheidsbegrenzer. Deze snelheidsbegrenzer is bovendien zo 

afgesteld dat de maximale snelheid de 90 km/uur niet overschrijdt. Alle vrachtwagens, die in 

de oorspronkelijke referentiesituatie nog sneller dan 90 km/uur reden, worden nu bij de 

categorie 90 km/uur gevoegd.  

 

Tabel 4.4: Snelheidsverdeling referentiesituatie rekening houdend met de Europese richtlijn 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 36,0% 3,0% 5,4% 8,6% 53,0% 44% 2,7% 0,3% 0,0% 47% 

Bovengrens snelheidsinterval           

75           
77,5           

80           
82,5           

85    5       
87,5   5 15       

90  100 95 80   100 100   

92,5           

95 1          

97,5 1          

100 1          

102,5 2     1     

105 2,5     1     

107,5 5     1     

110 7,5     2     

112,5 10     2,5     

115 40     5     

117,5 10     7,5     

120 7,5     10     

122,5 5     40     

125 2,5     10     

127,5 2     7,5     

130 1     5     

132,5 1     2,5     

135 1     2     

137,5      1     

140      1     
142,5      1     
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Het is echter ook belangrijk om in de verschillende scenario’s rekening te houden met de 

Europese richtlijn. Enkel de referentiesituatie aanpassen volstaat niet. De nieuwe 

snelheidsverdelingen van de verschillende scenario’s zijn terug te vinden in bijlage 3. Alle 

vrachtwagens die in de oorspronkelijke scenario’s nog sneller reden dan 90 km/uur worden 

nu bij de categorie 90 km/uur gevoegd. De snelheidsverdeling van het aangepaste scenario 

3 komt nu overeen met de nieuwe referentiesituatie. De scenario’s 4, 5 en 6 veranderen niet 

aangezien hier geen enkele categorie van vrachtwagens nog sneller reed dan 90 km/uur.  

 

Wanneer we deze aanpassingen van de verschillende scenario’s doorvoeren in het model, 

krijgen we op basis van de vergelijkingen van Elvik e.a. (2004) de resultaten weergegeven in 

tabel 4.5. De formules van Elvik e.a. (2004), waarop tabel 4.5 gebaseerd is, zijn terug te 

vinden in bijlage 4.  

 

Uit tabel 4.5 blijkt dat de daling in het totaal aantal verkeersslachtoffers veel minder groot is 

dan de oorspronkelijke resultaten van het Steunpunt Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 

2005). De resultaten voor het aantal slachtoffers van ongevallen zonder vrachtwagens zijn 

niet veranderd doordat de snelheidsverdelingen van de categorie PW nergens zijn 

aangepast. 

 

Hoewel de referentiesituatie en scenario 3 dezelfde snelheidsverdelingen hebben, nemen we 

bij scenario 3 zelfs een stijging van het aantal slachtoffers waar. Dit is te verklaren door het 

feit dat de aandelen van de verschillende categorieën in het verkeer niet zijn aangepast. Er is 

dus een verschil in het aandeel in het verkeer tussen de nieuwe referentiesituatie en 

scenario 3. 
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Tabel 4.5: Verandering in aantal slachtoffers volgens Elvik e.a. (2004) rekening houdend met 
de Europese richtlijn 

Scenario  Zonder 

Vrachtwagens 

Met enkel 

vrachtwagens 

Met 

verschillende 

voertuigtypen 

Totaal 

D 79 14 32 125 

ZG 428 74 154 656 

Aantallen 

LG 2529 283 974 3786 

D 0 -1 0 -1 (-0,8%) 

ZG 0 -3 -1 -4 (-0,6%) 

1: ∆V 25% van limietwijziging 

LG +1 -5 -4 -8 (-0,2%) 

D 0 -2 -1 -3 (-2,4%) 

ZG +1 -8 -3 -10 (-1,5%) 

2a: ∆V 50% van limietwijziging 

LG +3 -14 -9 -19 (-0,5%) 

D 0 -5 -2 -7 (-5,6%) 

ZG +2 -19 -7 -24 (-3,6%) 

2b: ∆V 100% van 

limietwijziging 

LG +10 -35 -23 -48 (-1,3%) 

D 0 0 0 1 (+0,8%) 

ZG +1 +2 0 3 (+0,6%) 

3: enkel begrenzer 

LG +9 +6 +1 16 (+0,4%) 

D 0 -2 -1 -2 (-1,6%) 

ZG +2 -7 -2 -7 (-1,1%) 

4: begrenzer 

LG +11 -10 -8 -7 (-0,2%) 

D 0 -4 -2 -6 (-4,8%) 

ZG +2 -16 -6 -19 (-2,9%) 

5: inhaalverbod 

LG +13 -28 -19 -34 (-0,9%) 

D -6 -5 -4 -15 (-12%) 

ZG -21 -19 -14 -54 (-8,2%) 

6: inhaalverbod + naleving 

LG -58 -35 -45 -138 (-3,6%) 

 

Om tot een monetaire waarde te komen, vermenigvuldigen we de resultaten van tabel 4.5 

met de waarderingen van een mensenleven. In tabel 4.6 hanteren we vier verschillende 

waarderingen van een mensenleven. De eerste drie waarderingen zijn de oorspronkelijke 

waarden die gebruikt werden in de studie van het Steunpunt Verkeersveiligheid. De laatste 

kolom geeft de resultaten weer, wanneer men de waardering van een mensenleven gebruikt 

volgens het onderzoek van De Brabander (2006), dat reeds werd aangehaald in 4.1.1.  
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Tabel 4.6: Maatschappelijke baten voor verkeersveiligheid rekening houdend met de 
Europese Richtlijn 

Scenario waardering 
mensenleven 1,7 

mio euro 

waardering 
mensenleven 2 

mio euro 

waardering 
mensenleven 3,6 

mio euro 

Waardering 
mensenleven 
volgens De 

Brabander (2006) 

1: ∆V 25% van 
limietwijziging 

2,86 3,36 6,05 13,48 

2a: ∆V 50% van 
limietwijziging 

7,97 9,38 16,88 37,00 

2b: ∆V 100% van 
limietwijziging 

18,84 22,16 39,89 87,66 

3: enkel begrenzer -2,74 -3,22 -5,80 -12,88 

4: begrenzer 5,30 6,24 11,23 24,53 

5: inhaalverbod 15,62 18,38 33,08 72,09 

6: inhaalverbod + 
naleving 

41,62 48,96 88,13 195,36 

 

Ondanks de aanpassing van de referentiesituatie veronderstelden we dat het verkeer 

dezelfde verdeling behield. Door de tragere snelheidsverdeling van de vrachtwagens, gaan 

echter meer personenwagens gebruik maken van de linkerrijstrook. De snelheid van 

categorie VW2 en VW3 verandert niet zo sterk waardoor we veronderstellen dat hun 

verdeling slechts miniem of zelfs niet verschuift. We behouden voor deze categorieën dus 

dezelfde verdeling als in de oorspronkelijke referentiesituatie. De snelheid van categorie  

VW1 daalt wel aanzienlijk. Hierdoor veronderstellen we dat deze vrachtwagens meer gebruik 

gaan maken van de rechterrijstrook. De daling van het aandeel van VW1 op de linkerrijstrook 

wordt gecompenseerd door een stijging van de personenwagens op deze rijstrook. Van Hout 

e.a. (2005) veronderstellen immers dat 53% van het totale verkeer op de rechterrijstrook rijdt 

en 47% op de linkerrijstrook.  

 

Tabel 4.7 geeft de nieuwe referentiesituatie weer met dezelfde snelheidsverdeling als in 

tabel 4.4, maar met een aangepaste verdeling van de aandelen in het verkeer. 
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Tabel 4.7: Snelheidsverdeling referentiesituatie rekening houdend met Europese richtlijn en 
verandering aandeel in verkeer 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33,8% 5,2% 5,4% 8,6% 53,0% 46,2% 0,5% 0,3% 0,0% 47% 

Bovengrens snelheidsinterval           

75           
77,5           

80           
82,5           

85     5       
87,5   5 15       

90  100 95 80   100 100   

92,5           

95 1          

97,5 1          

100 1          

102,5 2     1     

105 2,5     1     

107,5 5     1     

110 7,5     2     

112,5 10     2,5     

115 40     5     

117,5 10     7,5     

120 7,5     10     

122,5 5     40     

125 2,5     10     

127,5 2     7,5     

130 1     5     

132,5 1     2,5     

135 1     2     

137,5      1     

140      1     
142,5      1     

 

Wanneer we deze nieuwe verdeling van het aandeel in het verkeer in de referentiesituatie 

doorvoeren in het model, krijgen we de resultaten volgens de formules van Elvik e.a. (2004) 

weergegeven in tabel 4.8. De verdelingen van het aandeel in het verkeer van de 

verschillende scenario’s hebben we voorlopig niet veranderd. 
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Tabel 4.8: Verandering in aantal slachtoffers volgens Elvik e.a. (2004) rekening houdend met 
Europese richtlijn en verandering in aandeel in verkeer 

Scenario  Zonder 

Vrachtwagens 

Met enkel 

vrachtwagens 

Met 

verschillende 

voertuigtypen 

Totaal 

D 79 14 32 125 

ZG 428 74 154 656 

Aantallen 

LG 2529 283 974 3786 

D 0 -1 0 -2 (-1,6%) 

ZG -1 -4 -1 -7 (-1%) 

1: ∆V 25% van limietwijziging 

LG -5 -10 -5 -20 (-0,5%) 

D 0 -2 -1 -3 (-2,4%) 

ZG -1 -9 -3 -13 (-1,9%) 

2a: ∆V 50% van limietwijziging 

LG -4 -19 -10 -32 (-0,9%) 

D 0 -5 -2 -7 (-5,6%) 

ZG 0 -20 -7 -27 (-4,1%) 

2b: ∆V 100% van 

limietwijziging 

LG +1 -40 -24 -64 (-1,7%) 

D 0 0 0 0 (0%) 

ZG 0 0 0 0 (0%) 

3: enkel begrenzer 

LG 0 0 0 0 (0%) 

D 0 -2 -1 -3 (-2,4%) 

ZG 0 -8 -3 -11 (-1,7%) 

4: begrenzer 

LG +2 -16 -10 -23 (-0,6%) 

D 0 -5 -2 -6 (-4,8%) 

ZG +1 -17 -6 -23 (-3,5%) 

5: inhaalverbod 

LG +4 -34 -21 -51 (-1,3%) 

D -6 -5 -4 -16 (-12,8%) 

ZG -23 -20 -14 -57 (-8,7%) 

6: inhaalverbod + naleving 

LG -67 -40 -47 -154 (-4,1%) 

 

We zien nu bij scenario 3 dat de maatregel geen invloed zou hebben op het aantal 

verkeersslachtoffers. Dit is logisch aangezien de referentiesituatie en scenario 3 volledig 

hetzelfde zijn. Een situatie waarin niets verandert zal ook geen verandering in het aantal 

verkeersslachtoffers teweeg brengen.  

 

In tabel 4.5 was er geen verandering in het aantal slachtoffers voor de ongevallen zonder 

vrachtwagens, ten opzichte van de oorspronkelijke resultaten. Nu zien we in tabel 4.8 een 

minder grote stijging en soms zelfs een daling van het aantal slachtoffers voor ongevallen 
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zonder vrachtwagens. Dit is doordat meer personenwagens gebruik gaan maken van de 

linkerrijstrook.  

 

De resultaten van tabel 4.8 vertonen een minder grote daling in het totaal aantal 

verkeersslachtoffer dan de oorspronkelijke resultaten van het Steunpunt Verkeersveiligheid 

(Van Hout e.a., 2005). De daling is wel groter dan in de situatie waarbij we geen rekening 

gehouden hebben met de verschuiving van het aandeel in het verkeer.  

 

Tabel 4.9 geeft de monetaire waardering weer van de resultaten van tabel 4.8, volgens de 

vier verschillende waarderingen van een mensenleven.  

 

Tabel 4.9: Maatschappelijke baten voor verkeersveiligheid rekening houdend met Europese 
richtlijn en verandering in aandeel in verkeer 

Scenario waardering 
mensenleven 1,7 

mio euro 

waardering 
mensenleven 2 

mio euro 

waardering 
mensenleven 3,6 

mio euro 

Waardering 
mensenleven 
volgens De 

Brabander (2006) 

1: ∆V 25% van 
limietwijziging 

5,53 6,50 11,70 25,93 

2a: ∆V 50% van 
limietwijziging 

8,96 10,54 18,97 42,74 

2b: : ∆V 100% van 
limietwijziging 

19,87 23,38 42,08 93,74 

3: enkel begrenzer 0 0 0 0 

4: begrenzer 8,30 9,76 17,57 38,87 
5: inhaalverbod 16,93 19,92 35,86 79,73 

6: inhaalverbod + 
naleving 

44,35 52,18 93,92 208,24 

 

We hebben tot nu toe enkel in de referentiesituatie rekening gehouden met deze 

verschuiving van het aandeel in het verkeer. De scenario’s 1, 2a, 2b en 3, die ook werden 

aangepast aan de Europese regelgeving, hebben tot nu toe hun oorspronkelijke verdeling 

van het verkeer behouden.  

 

Aangezien de verdeling van het verkeer van het oorspronkelijke scenario 3 het dichtst 

aanleunt bij de huidige situatie, werd de verdeling van dit scenario gebruikt voor de 

referentiesituatie in tabel 4.7. Scenario 3, aangepast aan de Europese richtlijn, is volledig 

hetzelfde als de referentiesituatie en behoudt dus zijn verdeling van het aandeel in het 

verkeer. 
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Voor de andere scenario’s blijft de snelheidsverdeling van categorie VW3 hetzelfde. Het 

aandeel van deze categorie blijft dus steeds 8,6% op de rechterrijstrook en 0,0% op de 

linkerrijstrook. Voor scenario 2b verandert ook niets aan de snelheidsverdeling van categorie 

VW2. Ook hier is er dus geen reden om hun aandeel in het verkeer te veranderen.  

 

Van Hout e.a. (2005) veronderstellen dat 53% van het totale verkeer op de rechterrijstrook 

rijdt en 47% op de linkerrijstrook. Wanneer er dus meer personenwagens op de 

linkerrijstrook gaan rijden, door bijvoorbeeld een lagere snelheidslimiet voor andere 

weggebruikers, dan veronderstelt men dat er minder vrachtwagens op deze rijstrook gaan 

rijden. Op deze manier wordt de verdeling van 53-47% ook steeds behouden.  

 

Voor scenario 1 daalt de maximale snelheid voor VW1 en VW2 aanzienlijk. We kunnen dus 

aannemen dat hun aandeel op de linkerrijstrook serieus gaat dalen. Het aandeel van de 

personenwagens op deze rijstrook gaat dan logischerwijze stijgen. We nemen aan dat nog 

slechts 0,4 en 0,2% van respectievelijk categorie VW1 en VW2 zich op de linkerrijstrook gaat 

begeven. De rest van hun aandeel verschuift naar de rechterrijstrook.  

 

In scenario 2a daalt de maximale snelheid vooral voor VW1. De snelheidsverdeling van VW2 

van de rechterrijstrook verandert niet. Op de linkerrijstrook daalt de maximale snelheid wel. 

Voor dit scenario veronderstellen we dat de categorie VW1 een aandeel van 0,3% heeft op 

de linkerrijstrook. Categorie VW2 is goed voor een aandeel van 0,2%.  

 

Tenslotte daalt voor scenario 2b enkel de maximale snelheid van de categorie VW1 op de 

linkerrijstrook. We veronderstellen dus dat hun aandeel op deze rijstrook lichtjes daalt tot 

0,4%.  

 

Deze aangepaste scenario’s 1, 2a en 2b zijn te vinden in bijlage 5. Wanneer we deze 

veranderingen doorvoeren in het model, krijgen we de resultaten volgens de vergelijkingen 

van Elvik e.a. (2004) weergegeven in tabel 4.10. 
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Tabel 4.10: Verandering in aantal slachtoffers volgens Elvik e.a. (2004) rekening houdend 
met Europese richtlijn en verandering in aandeel in verkeer ook voor de scenario’s 

Scenario  Zonder 

Vrachtwagens 

Met enkel 

vrachtwagens 

Met 

verschillende 

voertuigtypen 

Totaal 

D 79 14 32 125 

ZG 428 74 154 656 

Aantallen 

LG 2529 283 974 3786 

D 0 -1 0 -1 (-0,8%) 

ZG 0 -3 -1 -4 (-0,6%) 

1: ∆V 25% van limietwijziging 

LG +1 -6 -4 -9 (-0,2%) 

D 0 -2 -1 -3 (-2,4%) 

ZG 0 -8 -3 -11 (-1,7%) 

2a: ∆V 50% van limietwijziging 

LG +1 -16 -10 -24 (-0,6%) 

D 0 -5 -2 -7 (-5,6%) 

ZG 0 -20 -7 -27 (-4,1%) 

2b: ∆V 100% van 

limietwijziging 

LG +1 -40 -24 -63 (-1,7%) 

D 0 0 0 0 (0%) 

ZG 0 0 0 0 (0%) 

3: enkel begrenzer 

LG 0 0 0 0 (0%) 

D 0 -2 -1 -3 (-2,4%) 

ZG 0 -8 -3 -11 (-1,7%) 

4: begrenzer 

LG +2 -16 -10 -23 (-0,6%) 

D 0 -5 -2 -6 (-4,8%) 

ZG +1 -17 -6 -23 (-3,5%) 

5: inhaalverbod 

LG +4 -34 -21 -51 (-1,3%) 

D -6 -5 -4 -16 (-12,8%) 

ZG -23 -20 -14 -57 (-8,7%) 

6: inhaalverbod + naleving 

LG -67 -40 -47 -154 (-4,1%) 

 

Voor de scenario’s 3, 4, 5 en 6 is er ten opzichte van tabel 4.8 niets veranderd. Er werd dan 

ook niets aan de referentiesituatie en deze scenario’s gewijzigd. Voor de eerste drie 

scenario’s werd de daling in het totaal aantal slachtoffers iets minder groot of veranderde er 

zelfs niets ten opzichte van tabel 4.8. 

 

De verandering is het grootst voor het aantal slachtoffers van ongevallen zonder 

vrachtwagens. Dit is te verklaren doordat de grootste verandering in aandeel in het verkeer 

gebeurde bij de categorie PW. De categorieën VW ondergingen slechts kleine veranderingen 
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in hun aandeel in het verkeer, waardoor de wijziging in de daling van het aantal slachtoffers 

van ongevallen met enkel vrachtwagens of verschillende voertuigtypen beperkt blijft. 

 

Tabel 4.11 geeft de monetaire waardering van de resultaten van tabel 4.10. In monetaire 

waarden is het verschil met de resultaten, waarbij het aandeel in het verkeer voor de 

scenario’s nog niet was aangepast, weergegeven in tabel 4.9, duidelijker waarneembaar. Het 

verschil is het grootste voor scenario 1.  

 

Tabel 4.11:Maatschappelijke baten voor verkeersveiligheid rekening houdend met Europese 
richtlijn en verandering in aandeel in verkeer ook voor de scenario’s 

Scenario waardering 
mensenleven 1,7 

mio euro 

waardering 
mensenleven 2 

mio euro 

waardering 
mensenleven 3,6 

mio euro 

Waardering 
mensenleven 
volgens De 

Brabander (2006) 

1: ∆V 25% van 
limietwijziging 

2,87 3,38 6,08 13,58 

2a: ∆V 50% van 
limietwijziging 

8,31 9,78 17,60 38,98 

2b: : ∆V 100% van 
limietwijziging 

19,86 23,36 42,05 93,63 

3: enkel begrenzer 0 0 0 0 

4: begrenzer 8,30 9,76 17,57 38,87 

5: inhaalverbod 16,93 19,92 35,86 79,73 

6: inhaalverbod + 
naleving 

44,35 52,18 93,92 208,24 

 

Tot nu toe hebben we verondersteld dat iedere vrachtwagen met een maximum toegelaten 

massa van meer dan 3,5 ton is uitgerust met een snelheidsbegrenzer, die is afgesteld op 

een maximale snelheid van 90 km/uur. In de voorgaande situaties veronderstelden we dat 

geen enkele snelheidsverdeling van de categorie VW een snelheid hoger dan 90 km/uur 

heeft.  

 

Zowel de studie van het Steunpunt Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 2005) als een erkend 

installateur van snelheidsbegrenzers, “Menten Truck en Car Service Hoeselt”, halen aan dat 

men kan verwachten dat de bestuurders van de lichte vrachtwagens meer geneigd zijn om 

de snelheidsbegrenzer te omzeilen omdat zij reeds jarenlang gewoon zijn om sneller te 

kunnen rijden dan andere vrachtwagens. De referentiesituatie weergegeven in tabel 4.12 

houdt hier rekening mee. Hoewel deze situatie volgens de wet niet toegelaten is, is het toch 

de meest realistische.  
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Tabel 4.12: Snelheidsverdeling referentiesituatie rekening houdend met beperkte omzeiling 
van de Europese richtlijn 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33,8% 5,2% 5,4% 8,6% 53,0% 46,2% 0,5% 0,3% 0,0% 47% 

Bovengrens snelheidsinterval           

75           
77,5           

80           
82,5           

85    5       
87,5    5 15       

90  50 45 75    5   

92,5  40 45 5   50 45   

95 1 5 5    40 45   

97,5 1 5     5 5   

100 1      5    

102,5 2     1     

105 2,5     1     

107,5 5     1     

110 7,5     2     

112,5 10     2,5     

115 40     5     

117,5 10     7,5     

120 7,5     10     

122,5 5     40     

125 2,5     10     

127,5 2     7,5     

130 1     5     

132,5 1     2,5     

135 1     2     

137,5      1     

140      1     
142,5      1     

 

Deze referentiesituatie komt volledig, zowel qua snelheidsverdeling als aandeel in het 

verkeer, overeen met het oorspronkelijke scenario 3, zoals voorgesteld in de studie van het 

Steunpunt Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 2005). Aangezien de snelheidsverdelingen van 

de categorieën VW2 en VW3 overeen komen met de verdeling van het de oorspronkelijke 

referentiesituatie, verandert er dus enkel iets voor de verdeling van categorie VW1.  

 

Door het gebrek aan aanvaarding van de maatregel zullen ook de scenario’s 1, 2a en 2b er 

anders gaan uitzien. Door de assumpties voor de scenario’s 4, 5 en 6, liggen hun 

snelheidsverdelingen automatisch onder de 90 km/uur waardoor deze scenario’s nu niet 

veranderen. De aangepaste scenario’s zijn terug te vinden in bijlage 6.  
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Scenario 1 veronderstelt dat de vrachtwagens 25% van de limietverlaging werkelijk 

doorvoeren. Alle vrachtwagens zouden dus 2,5 km/uur trager rijden dan in de 

referentiesituatie van tabel 4.12. De snelheidsverdelingen van de referentiesituatie 

verschuiven dus 2,5 km/uur. Ten opzichte van de oorspronkelijke snelheidsverdelingen van 

scenario 1 verandert er dus enkel iets voor de categorie VW1. 

 

Aangezien men voor scenario 2a een snelheidsdaling veronderstelt die overeenkomt met 

50% van de limietdaling, zullen de snelheidsverdelingen hier globaal 5 km/uur dalen ten 

opzichte van de referentiesituatie. Ook voor dit scenario betekent dit dat er ten opzichte van 

de oorspronkelijke snelheidsverdelingen van scenario 2a enkel iets verandert bij de categorie 

VW1.  

 

Scenario 2b gaat ervan uit dat de snelheidsdaling overeenstemt met 100% van de 

limietdaling. Dit houdt dus in dat de snelheidsverdeling gemiddeld 10 km/uur daalt ten 

opzichte van de referentiesituatie. Opnieuw houdt dit in dat er enkel iets verandert voor de 

categorie VW1 ten opzichte van de oorspronkelijke snelheidsverdelingen van scenario 2b.  

 

Aangezien de invloed van de verandering van het aandeel in het verkeer niet echt groot is, 

wordt bij de scenario’s hieraan nu niets veranderd. Voor elke van de drie scenario’s wordt 

dezelfde verdeling van aandeel in het verkeer gebruikt als voor de referentiesituatie in tabel 

4.12. 

 

Wanneer we deze veranderingen doorvoeren in het model, krijgen we de resultaten op basis 

van de formules van Elvik e.a. (2004) weergegeven in tabel 4.13. 
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Tabel 4.13: Verandering in aantal slachtoffers volgens Elvik e.a. (2004) rekening houdend 
met beperkte omzeiling van de snelheidslimiet 

Scenario  Zonder 

Vrachtwagens 

Met enkel 

vrachtwagens 

Met 

verschillende 

voertuigtypen 

Totaal 

D 79 14 32 125 

ZG 428 74 154 656 

Aantallen 

LG 2529 283 974 3786 

D 0 -2 -1 -2 (-1,9%) 

ZG 0 -6 -2 -8 (-1,2%) 

1: ∆V 25% van limietwijziging 

LG 0 -12 -7 -18 (-0,5%) 

D 0 -3 -1 -4 (-3,6%) 

ZG 0 -12 -4 -16 (-2,4%) 

2a: ∆V 50% van limietwijziging 

LG 0 -23 -14 -37 (-1,0%) 

D 0 -6 -3 -8 (-6,6%) 

ZG 0 -22 -8 -30 (-4,6%) 

2b: ∆V 100% van 

limietwijziging 

LG 0 -45 -27 -72 (-1,9%) 

D 0 0 0 0 (0%) 

ZG 0 0 0 0 (0%) 

3: enkel begrenzer 

LG 0 0 0 0 (0%) 

D 0 -3 -1 -4 (-3,1%) 

ZG 0 -10 -4 -14 (-2,1%) 

4: begrenzer 

LG 2 -20 -12 -30(-0,8%) 

D 0 -5 -2 -7 (-5,6%) 

ZG +1 -19 -7 -25 (-3,8%) 

5: inhaalverbod 

LG +4 -37 -23 -57 (-1,5%) 

D -6 -6 -5 -17 (-13,2%) 

ZG -23 -22 -15 -59 (-9,1%) 

6: inhaalverbod + naleving 

LG -67 -44 -49 -160 (-4,2%) 

 

De daling in het totaal aantal slachtoffers in tabel 4.13 is groter dan elk van de drie vorige 

toestanden, waarvan de resultaten weergegeven zijn in de tabellen 4.5, 4.8 en 4.10. In 

vergelijking met de resultaten oorspronkelijk bekomen door het Steunpunt Verkeersveiligheid 

(Van Hout e.a., 2005), is de daling in het aantal slachtoffers minder groot.  

 

Doordat de referentiesituatie werd aangepast aan de Europese richtlijn, is de snelheidsdaling 

voor de categorie VW1 nu veel kleiner dan in de studie van het Steunpunt Verkeersveiligheid 
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(Van Hout e.a., 2005). Hierdoor is het effect op verkeersveiligheid kleiner en nemen we in 

tabel 4.13 een kleinere daling waar van het aantal slachtoffers.  

 

De monetaire waardering van de resultaten in tabel 4.13 zijn weergegeven in tabel 4.14. 

Deze waarden geven de maatschappelijke baten voor verkeersveiligheid indien het model 

van het Steunpunt Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 2005) is aangepast aan de Europese 

richtlijn, maar rekening wordt gehouden met een omzeiling van de snelheidlimiet.  

 

Tabel 4.14: Maatschappelijke baten voor verkeersveiligheid rekening houdend met beperkte 
omzeiling van de snelheidslimiet 

Scenario waardering 
mensenleven 1,7 

mio euro 

waardering 
mensenleven 2 

mio euro 

waardering 
mensenleven 3,6 

mio euro 

Waardering 
mensenleven 
volgens De 

Brabander (2006) 

1: ∆V 25% van 
limietwijziging 

5,75 6,76 12,17 27,17 

2a: ∆V 50% van 
limietwijziging 

11,51 13,54 24,37 54,44 

2b: : ∆V 100% van 
limietwijziging 

22,47 26,44 47,59 105,76 

3: enkel begrenzer 0 0 0 0 

4: begrenzer 10,88 12,80 23,04 50,78 

5: inhaalverbod 19,24 22,64 40,75 90,08 

6: inhaalverbod + 
naleving 

46,67 54,90 98,82 218,59 

 
Indien we uitgaan van de huidige situatie, die sinds 1 februari 2007 is aangepast aan de 

Europese richtlijn 2002/85, biedt tabel 4.14 de meest realistische baat op het gebied van 

verkeersveiligheid. Deze waarden geven de maatschappelijke baat indien een 

snelheidslimiet van 80 km/uur wordt ingevoerd op de Vlaamse autosnelwegen.  

 

Aangezien scenario 1 en 2a het beste aansluiten bij de oorspronkelijke doelstelling, zullen 

we voor een algeheel resultaat verder rekenen met het gemiddelde van deze scenario’s. Dit 

wil zeggen dat afhankelijk van de waardering van een mensenleven de baat voor 

verkeersveiligheid 8,63; 10,15; 18,27 of 40,81 miljoen euro bedraagt.  

 

Wanneer we de winst op het gebied van CO2-emissies, berekend door het VITO (De Vlieger 

e.a., 2005) en de economische effecten, berekend door Transport & Mobility Leuven (De 

Ceuster e.a., 2006) ook in rekening brengen, krijgen we de resultaten in tabel 4.15. 
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Tabel 4.15: nieuw algeheel resultaat (miljoen euro) 

Verkeersveiligheid +8,63 +10,15 +18,27 +40,81 

Economische effecten -122,2  

CO2-emissie +6,1 +12,2 +6,1 +12,2 +6,1 +12,2 +6,1 +12,2 

Totaal -107,47 -101,37 -105,95 -99,85 -97,83 -91,73 -75,29 -69,19 

 

Afhankelijk van de winst op het gebied van CO2-emissies, bedraagt de totale kost voor het 

invoeren van een snelheidsbeperking van 80 km/uur voor vrachtwagens op Vlaamse 

autosnelwegen tussen 75,29 en 69,19 miljoen euro, indien men een slachtoffer waardeert 

volgens De Brabander (2006). 

 

4.1.3 Invloed van toename aantal vrachtwagens 

 

Door de lagere snelheidslimiet zullen vrachtwagens minder kilometers kunnen afleggen met 

eenzelfde voertuig binnen eenzelfde tijdspanne. Hierdoor zal, wanneer men dezelfde 

hoeveelheid van goederen wil transporteren, het aantal vrachtwagens toenemen.  

 
In het onderzoek van het Steunpunt Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 2005) wordt niet 

nagegaan of, en in hoevere, het aantal vrachtwagens op de weg toeneemt en welk dan het 

effect is op verkeersveiligheid. 

 

Lindberg (2001) stelt dat het aantal ongevallen toeneemt met een toename van het aantal 

vrachtwagens op de weg. Volgens hem ligt de ongevallenelasticiteit voor vrachtwagens rond 

0,2. Wanneer bijvoorbeeld het aantal vrachtwagens zou toenemen met 5%, dan zou het 

aantal ongevallen toenemen met 1%.  

 
Volgens de studie van De Ceuster e.a. (2006) zal een deel van het goederentransport 

overschakelen op een andere modus. Ondanks het feit dat de transportvraag kleiner is met 

de maatregel dan zonder de maatregel, neemt de vrachtwagenvloot toe.  

 
De resultaten van het TREMOVE-model duiden voor de projectvariant Vlaanderen op een 

globale toename van de vrachtwagenvloot met 2,13%. De stijging is het grootst (+ 2,36%) 

voor de zwaarste vrachtwagens met een maximale toegelaten massa van boven de 32 ton. 

Voor vrachtwagens met een maximale toegelaten massa tussen 16 en 32 ton bedraagt de 

toename 2,21%. Voor de kleinere vrachtwagens met een maximale toegelaten massa van 
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minder dan 16 ton bedraagt de stijging 1,94%. Deze verschillen tussen de vrachtwagentypes 

vinden hun oorzaak in het feit dat grotere vrachtwagens relatief gezien meer op de 

snelwegen rijden (De Ceuster e.a., 2006).  

 

Tabel 4.16: Verandering vrachtwagenvloot 

 Aantal voertuigen 

Type vrachtwagen nulvariant Projectvariant 80 km/u 

-3,5 ton 319.746 319.478 - 0,08% 

3,5 – 7,5 ton 22.551 22.989 + 1,94% 

7,5 – 16 ton 26.361 26.872 + 1,94% 

16 – 32 ton 33.147 33.879 + 2,21% 

+ 32 ton 31.382 32.123 + 2,36% 

Totaal 433.188 435.340 + 0,5% 

Bron: De Ceuster e.a., 2006:96 

 

Volgens de ongevallenelasticiteit van Lindberg (2001) zal deze globale toename van 

vrachtwagens van 2,13%, zorgen voor een toename in het aantal ongevallen van 0,426% ten 

opzichte van het aantal ongevallen zonder maatregel.  

 

Het totaal aantal letselongevallen waarbij vrachtwagens betrokken zijn, was in 2001 op de 

autosnelwegen in Vlaanderen gelijk aan 653 (NIS-BIVV, 2003). Bij deze letselongevallen 

waarbij minstens één vrachtwagen betrokken is, vielen in 2001 31 dodelijke slachtoffers, 140 

zwaargewonden en 862 lichtgewonden. Hier kan uit worden afgeleid dat er gemiddeld 

0,0475 doden, 0,2144 zwaargewonden en 1,2159 lichtgewonden vallen per ongeval waarbij 

minstens één vrachtwagen betrokken is. 

 

Een toename van 0,426% van het aantal ongevallen waarbij een vrachtwagen betrokken is, 

betekent dat er 2,78 meer ongevallen zullen zijn. Zoals uit tabel 4.17 blijkt, zal hierdoor het 

aantal dodelijke slachtoffers stijgen met 0,13, het aantal zwaargewonden met 0,60 en het 

aantal lichtgewonden met 3,38.  
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Tabel 4.17: Letselernst slachtoffers betrokken in ongeval met vrachtwagen 

 2001 % verandering Toename 

Ongevallen* 653  2,78178 

Doden 31 + 0,426% 
0,13206 

Zwaargewonden 140  
0,5964 

Lichtgewonden 862  
3,67212 

* waarbij minstens één vrachtwagen betrokken is 

Bron: NIS-BIVV (2003) 

 

Op het gebied van verkeersveiligheid zou de invoering van een snelheidslimiet van 80 

km/uur voor vrachtwagens dus ook zorgen voor een kost, door een beperkte toename in het 

aantal slachtoffers. Tabel 4.18 geeft een indicatie van de monetaire waarde van deze kost. 

Deze waarde moet worden afgetrokken van de monetaire baat, die verkregen wordt door de 

daling van het aantal slachtoffers omwille van een daling van de maximale snelheid.  

 

Tabel 4.18: Maatschappelijke kosten voor verkeersveiligheid door stijging aantal 
vrachtwagens 

 waardering 
mensenleven 1,7 

mio euro 

waardering 
mensenleven 2,0 

mio euro 

waardering 
mensenleven 3,6 

mio euro 

Waardering 
mensenleven 
volgens De 

Brabander (2006) 
Doden 0,22 0,26 0,48 0,90 

Zwaargewonden 0,15 0,18 0,32 0,87 

Lichtgewonden 0,06 0,07 0,13 0,39 

Totaal 0,44 0,52 0,93 2,16 

 

4.1.4 Daling maximumsnelheid personenwagens 

 

In de studie van het Steunpunt Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 2005) haalt men ook de 

invloed aan van de differentiële snelheidslimiet. Door de verlaging van de maximumsnelheid 

voor vrachtwagens van 90 naar 80 km/uur, vergroot immers het verschil in maximumsnelheid 

tussen personenwagens en vrachtwagens. Op basis van het literatuuronderzoek vonden Van 

Hout e.a. (2005) geen eenduidig verband tussen een differentiële snelheidslimiet en het 

aantal of de ernst van de ongevallen.  
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In een nota van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (2006) wordt benadrukt 

dat het grote snelheidsverschil tussen de voertuigcategorieën één van de negatieve 

consequenties van de maatregel is. Grote snelheidsverschillen komen de verkeersveiligheid 

niet ten goede. Blokrijden combineert immers de grootste capaciteitsbenutting met de 

laagste ongevallenkans.  

 

De vergelijkingen van Elvik e.a. (2004), die gebruikt worden om de verandering in het aantal 

slachtoffers te berekenen, houden enkel rekening met de gemiddelde snelheid en niet met 

een spreidingsmaat (Van Hout e.a., 2005). De resultaten volgens Elvik e.a. (2004) houden 

dus ook geen rekening met het snelheidsverschil tussen personenwagens en vrachtwagens. 

Ondanks dat de vergelijkingen van Elvik e.a. (2004) geen rekening houden met dit 

snelheidsverschil, is het toch interessant om het effect van een snelheidsdaling van de 

personenwagens op het aantal verkeersslachtoffers na te gaan.  

 

Als referentiesituatie maken we gebruik van de snelheidsverdelingen die aangepast zijn aan 

de Europese richtlijn, maar toch rekening houden met een beperkte omzeiling ervan (tabel 

4.12). Dit scenario kunnen we immers beschouwen als het meest realistische en als beste 

benadering van de huidige situatie. De effecten van een snelheidsverlaging voor de 

categorie PW worden berekend voor 2 varianten. We veronderstellen een daling van de 

snelheidslimiet voor personenwagens van 120 km/uur naar 110 km/uur en naar 100 km/uur. 

 

Vervolgens berekenen we, in navolging van de studie van het Steunpunt Verkeersveiligheid 

(Van Hout e.a., 2005) het effect voor 3 verschillende scenario’s. Voor scenario 1 gaan we uit 

van het verband dat volgens Finch (1996) en Elvik e.a. (2004) wordt aangegeven namelijk:

  

∆V = 0,25 * ∆L 

met  ∆L= verandering in snelheidslimiet 

 ∆V= verandering in gemiddeld snelheid. 

 

Concreet komt dit erop neer dat de snelheidsverdeling van de personenwagens daalt met 

2,5 of 5 km/uur voor een snelheidslimiet van respectievelijk 110 of 100 km/uur.  

 

Scenario 2 gaat uit van een grotere impact van de daling van de snelheidslimiet op het 

snelheidsgedrag. In scenario 2a veronderstelt men dat de snelheidsdaling overeenstemt met 
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50% van de limietdaling. Scenario 2b stelt de situatie voor waarbij er bijna 100% daling is 

van de gereden snelheid.  

 

Scenario 2a veronderstelt dus dat wanneer de snelheidslimiet daalt tot 110 of 100 km/uur de 

snelheidsverdeling van de categorie PW daalt met respectievelijk 5 of 10 km/uur. Voor 

scenario 2b betekent dit een daling van 10 en 20 km/uur.  

 

Scenario 3 wordt niet in overweging genomen omdat dit scenario identiek is aan de 

referentiesituatie. Voorlopig blijven ook de scenario’s 4, 5 en 6 buiten beschouwing omdat 

hier een strikte snelheidsbegrenzing, een inhaalverbod en een striktere naleving voor 

vrachtwagens wordt verondersteld. Voorlopig wordt echter enkel het effect van een 

snelheidsdaling voor personenwagens in rekening gebracht, waardoor scenario 4, 5 en 6 

overbodig zijn.  

 

Voor de drie scenario’s veronderstellen we een samendrukking van de snelheidsverdeling 

langs de onderzijde. De verklaring hiervoor is dat bestuurders, die reeds trager reden, hun 

snelheid minder zullen verlagen dan de bestuurders die sneller reden. 

 

Wanneer we het model aanpassen aan de nieuwe snelheidsverdelingen van de 

verschillende scenario’s (bijlage 7 en 8), krijgen we de resultaten volgens de vergelijkingen 

van Elvik e.a. (2004) weergegeven in tabel 4.19 en 4.20. Tabel 4.19 geeft de resultaten voor 

een nieuwe snelheidslimiet van 110 km/uur voor de categorie PW. Tabel 4.20 zijn de 

resultaten indien de nieuwe snelheidslimiet 100 km/uur zou zijn. 
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Tabel 4.19: Verandering in aantal slachtoffers volgens Elvik e.a. (2004) daling snelheidslimiet 
PW tot 110 km/uur 

Scenario  Zonder 

Vrachtwagens 

Met enkel 

vrachtwagens 

Met 

verschillende 

voertuigtypen 

Totaal 

D 79 14 32 125 

ZG 428 74 154 656 

Aantallen 

LG 2529 283 974 3786 

D -7 0 -2 -10(-7,6%) 

ZG -26 0 -8 -34(-5,2%) 

1: ∆V 25% van limietwijziging 

LG -78 0 -25 -103 (-2,7%) 

D -14 0 -5 -18 (-14,6%) 

ZG -51 0 -15 -66 (-10,1%) 

2a: ∆V 50% van limietwijziging 

LG -155 0 -50 -205 (-5,4%) 

D -25 0 -9 -34 (-27,0%) 

ZG -96 0 -29 -126 (-19,1%) 

2b: ∆V 100% van 

limietwijziging 

LG -303 0 -97 -400 (-10,6%) 

 

 

Tabel 4.20: Verandering in aantal slachtoffers volgens Elvik e.a. (2004) daling snelheidslimiet 
PW tot 100 km/uur 

Scenario  Zonder 

Vrachtwagens 

Met enkel 

vrachtwagens 

Met 

verschillende 

voertuigtypen 

Totaal 

D 79 14 32 125 

ZG 428 74 154 656 

Aantallen 

LG 2529 283 974 3786 

D -14 0 -5 -18 (-14,6%) 

ZG -51 0 -15 -66 (-10,1%) 

1: ∆V 25% van limietwijziging 

LG -155 0 -50 -205 (-5,4%) 

D -25 0 -9 -34 (-27,0%) 

ZG -96 0 -29 -126 (-19,1%) 

2a: ∆V 50% van limietwijziging 

LG -303 0 -97 -400 (-10,6%) 

D -21 0 -7 -28 (-22,3%) 

ZG -79 0 -24 -103 (-15,6%) 

2b: ∆V 100% van 

limietwijziging 

LG -244 0 -78 -323 (-8,5%) 
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De resultaten van de scenario’s 2a en 2b van tabel 4.19 komen volledig overeen met de 

resultaten van de scenario’s 1 en 2a in tabel 4.20. Tabel 4.19 geeft immers de resultaten 

weer indien er een daling van 10 km/uur van de snelheidslimiet zou doorgevoerd worden. In 

tabel 4.20 wordt een daling van 20 km/uur verondersteld. Aangezien 50% daling van 10 

km/uur gelijk is aan 25% daling van 20 km/uur en 100% van 10 km/uur gelijk is aan 50% van 

20 km/uur komen deze resultaten overeen. 

 

Uit tabel 4.19 blijkt dat een daling van de snelheidslimiet naar 110 km/uur voor 

personenwagens een groter effect heeft op verkeersveiligheid dan een daling van de 

snelheidslimiet voor vrachtwagens. De totale daling van het aantal slachtoffers in tabel 4.19 

is zelfs groter dan de oorspronkelijke resultaten (tabel 3.5) van het Steunpunt 

Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 2005), waarin men een daling van 120 naar 80 km/uur 

veronderstelde voor de vrachtwagens met een maximale toegelaten massa tussen 3,5 en 

7,5 ton.  

 

Door een daling van de snelheidslimiet voor personenwagens, zouden het aantal slachtoffers 

van ongevallen waarbij enkel vrachtwagens betrokken zijn niet veranderen. Zowel in tabel 

4.19, als in tabel 4.20 staat in de kolom van ongevallen met enkel vrachtwagens overal de 

waarde nul. Het aantal slachtoffers van ongevallen zonder vrachtwagens en met 

verschillende voertuigtypen zou daarentegen sterk afnemen. Zelfs in die mate dat de totale 

daling in het aantal slachtoffers groter is dan bij enkel een daling van de snelheidslimiet voor 

vrachtwagens. 

 

Daarnaast zien we dat een daling van de snelheid met 100% van de limietdaling bij een 

snelheidslimiet van 100 km/uur minder voordelig is dan een daling van 50% van de 

limietdaling of 100% van de limietdaling bij een snelheidslimiet van 110 km/uur. Hieruit 

kunnen we afleiden dat een te grote daling van de snelheid van personenwagens een minder 

goede invloed heeft op verkeersveiligheid.  

 

Tabel 4.21 geeft de monetaire waarde van de resultaten van tabel 4.19 en 4.20. Ook hier 

zien we duidelijk dat bij een te grote daling van de snelheid de maatschappelijke baat voor 

verkeersveiligheid minder groot is.  
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Tabel 4.21: Maatschappelijke baten voor verkeersveiligheid door snelheidsdaling 
personenwagens 

Scenario waardering 
mensenleven 1,7 

mio euro 

waardering 
mensenleven 2 

mio euro 

waardering 
mensenleven 3,6 

mio euro 

Waardering 
mensenleven 
volgens De 

Brabander (2006) 

∆V 25% van 
limietwijziging (110 
km/u) 

27,42 32,26 58,07 128,51 

∆V 50% van 
limietwijziging (110 

km/u) = ∆V 25% 
van limietwijziging 
(100 km/u) 

50,92 59,90 104,54 240,40 

∆V 100% van 
limietwijziging (110 

km/u) = ∆V 50% 
van limietwijziging 
(100 km/u) 

96,73 113,80 204,84 457,39 

∆V 100% van 
limietwijziging (100 
km/u)  

79,356 93,36 168,05 374,87 

 

Tot nu toe berekenden we enkel het effect bij het invoeren van een snelheidsverlaging voor 

de personenwagens, waartoe ook de lichte bedrijfsvoertuigen (<3,5 ton) behoren, of voor de 

vrachtwagens. Nu berekenen we de resultaten van een snelheidsverlaging voor zowel de 

personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen als voor de vrachtwagens. 

 

We veronderstellen de invoering van een snelheidslimiet van 110 km/uur voor de 

personenwagens en 80 km/uur voor de vrachtwagens. Als referentiesituatie maken we 

opnieuw gebruik van de snelheidsverdelingen die aangepast zijn aan de Europese richtlijn, 

maar toch rekening houden met een beperkte omzeiling van de snelheidslimiet (tabel 4.12).  

 

De veronderstellingen voor scenario 1, 2a en 2b zijn, voor zowel de verdelingen van de 

categorie PW als de verdelingen van de categorieën VW, dat de gereden snelheid afneemt 

met respectievelijk 25, 50 en 100% van de limietdaling. Scenario 3 is identiek aan de 

referentiesituatie en vertoont bijgevolg overal waarde nul in tabel 4.22.  

 

Scenario 4 gaat verder op scenario 2a met als extra dat nu de snelheidsbegrenzer bij alle 

vrachtwagens wordt meegeteld. Voor de personenwagens nemen we dezelfde 

snelheidsverdeling als bij scenario 2a. Alle vrachtwagens die bij scenario 2a nog sneller 

reden dan 90 km/uur voegen we nu bij de categorie 90 km/uur. Aangezien de spreiding van 
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de snelheidsverdelingen van de categorieën VW in het referentiesituatie niet echt groot zijn, 

veronderstellen we dat er geen samendrukking langs de onderzijde gebeurt.  

 

Voor scenario 5 veronderstellen we ook een inhaalverbod op vrachtwagens. Dit inhaalverbod 

uniformiseert de snelheid van de 3 vrachtwagencategorieën. De verdeling van de drie 

vrachtwagencategorieën is gelijk aan deze van VW 3 uit scenario 4, maar globaal 2,5 km/uur 

trager doordat door het inhaalverbod geen enkele vrachtwagen nog gebruik maakt van de 

linkerrijstrook. Voor de snelheidsverdeling van de personenwagens gaan we uit van scenario 

2a.  

 

In het laatste scenario veronderstellen we een meer striktere naleving van de snelheidslimiet, 

naast de invoering van het inhaalverbod en het gebruik van de snelheidsbegrenzer. Hierdoor 

neemt het aandeel snelheidsovertreders af en bijgevolg dus ook de gemiddelde snelheid. Dit 

heeft voornamelijk een effect op de snelheidsverdelingen van de personenwagens. Hun 

snelheidsprofiel wordt samengedrukt langs de bovenzijde.  

 

Bijlage 9 geeft een overzicht van de nieuwe snelheidsverdelingen van de verschillende 

scenario’s. Tabel 4.22 geeft de verandering in het aantal slachtoffers volgens de formules 

van Elvik e.a. (2004). 

 

Volgens deze resultaten zou de invoering van een snelheidslimiet voor zowel 

personenwagens als vrachtwagens, zorgen voor een zeer grote daling in het aantal 

verkeersslachtoffers. De daling is groter dan bij de invoering van enkel een snelheidslimiet 

voor vrachtwagens van 80 km/uur of enkel een snelheidslimiet van 110 km/uur voor 

personenwagens. 
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Tabel 4.22: Verandering in aantal slachtoffers volgens Elvik e.a. (2004) daling snelheidslimiet 
personenwagens en vrachtwagens 

Scenario  Zonder 

Vrachtwagens 

Met enkel 

vrachtwagens 

Met 

verschillende 

voertuigtypen 

Totaal 

D 79 14 32 125 

ZG 428 74 154 656 

Aantallen 

LG 2529 283 974 3786 

D -7 -2 -3 -12 (-9,4%) 

ZG -26 -6 -10 -42 (-6,4%) 

1: ∆V 25% van limietwijziging 

LG -78 -12 -32 -122 (-3,2%) 

D -14 -3 -6 -23 (-18,1%) 

ZG -51 -12 -19 -82 (-12,5%) 

2a: ∆V 50% van limietwijziging 

LG -155 -23 -63 -241 (-6,4%) 

D -25 -6 -11 -42 (-33,2%) 

ZG -96 -22 -37 -155(-23,6%) 

2b: ∆V 100% van 

limietwijziging 

LG -303 -45 -124 -472 (-12,5%) 

D 0 0 0 0 (0%) 

ZG 0 0 0 0 (0%) 

3: enkel begrenzer 

LG 0 0 0 0 (0%) 

D -14 -3 -6 -23 (-18,1%) 

ZG -51 -12 -19 -82 (-12,5%) 

4: begrenzer 

LG -155 -23 -63 -242(-6,4%) 

D -14 -5 -7 -25 (-20,1%) 

ZG -50 -19 -22 -91 (-13,9%) 

5: inhaalverbod 

LG -152 -37 -73 -261 (-6,9%) 

D -19 -6 -9 -33 (-26,8%) 

ZG -72 -22 -29 -123 (-18,7%) 

6: inhaalverbod + naleving 

 

LG -220 -44 -98 -362 (-9,6%) 

 

De verandering in het aantal slachtoffers van ongevallen zonder vrachtwagens voor scenario 

1, 2a en 2b komt volledig overeen met de resultaten bij invoering van een snelheidslimiet van 

110 km/uur voor personenwagens (tabel 4.19). Hieruit blijkt dat de verandering in het aantal 

slachtoffers van ongevallen zonder vrachtwagens volledig bepaald wordt door de 

snelheidsverdeling van de personenwagens en de verandering hierin.  

 

De wijziging van het aantal slachtoffers van ongevallen met enkel vrachtwagens is bijna 

identiek aan de resultaten in tabel 4.13. Daar veronderstelden we enkel een daling van de 
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snelheidslimiet voor vrachtwagens en hielden we rekening met een beperkte omzeiling van 

de snelheidslimiet. De verandering in het aantal slachtoffers van ongevallen met enkel 

vrachtwagens wordt dus bepaald door de snelheidsverdeling van de vrachtwagens en hun 

verandering.  

 

De verandering in het aantal slachtoffers van ongevallen met verschillende voertuigtypen is 

een combinatie van het effect van een snelheidsdaling voor personenwagens en 

vrachtwagens. Deze daling in tabel 4.22 komt voor scenario 1, 2a en 2b opvallend goed 

overeen met de som van de resultaten onder deze categorie van tabel 4.13 en 4.20. Het 

model geeft dus geen blijk van een eventueel wederzijds effect tussen een snelheidsdaling 

van personenwagens en vrachtwagens. De resultaten in tabel 4.21 geven enkel de som van 

de geïsoleerde effecten van een snelheidsdaling voor alleen personenwagens of 

vrachtwagens. Dit bevestigt dat de vergelijkingen van Elvik e.a. (2004), die gebruikt worden 

om de verandering in het aantal slachtoffers te berekenen, geen rekening houden met het 

snelheidsverschil tussen personenwagens en vrachtwagens.  

 

Het is logisch dat tabel 4.22 de grootste daling in het aantal slachtoffers geeft, aangezien het 

de som is van het effect van de daling van de snelheidslimiet voor vrachtwagens en 

personenwagens. De monetaire waardering van de resultaten in tabel 4.22 wordt 

weergegeven in tabel 4.23.  

 

Tabel 4.23: Maatschappelijke baten voor verkeersveiligheid door snelheidsdaling 
personenwagens en vrachtwagens 

Scenario waardering 
mensenleven 1,7 

mio euro 

waardering 
mensenleven 2 

mio euro 

waardering 
mensenleven 3,6 

mio euro 

Waardering 
mensenleven 
volgens De 

Brabander (2006) 

1: ∆V 25% van 
limietwijziging 

33,18 39,04 70,27 155,78 

2a: ∆V 50% van 
limietwijziging 

64,11 75,42 135,76 301,53 

2b: : ∆V 100% van 
limietwijziging 

118,95 139,94 251,89 561,70 

3: enkel begrenzer 0 0 0 0 

4: begrenzer 64,12 75,44 135,79 301,64 

5: inhaalverbod 70,14 82,52 148,54 330,37 

6: inhaalverbod + 
naleving 

93,62 110,14 198,25 442,15 
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Op basis van de resultaten volgens de vergelijkingen van Elvik e.a. (2004) kunnen we 

besluiten, dat een daling van de snelheidslimiet tot 110 km/uur voor personenwagens (tabel 

4.19) een grotere winst betekent op het gebied van verkeersveiligheid, dan een daling van 

de snelheidslimiet tot 80 km/uur voor vrachtwagens (tabel 4.13). Deze vergelijkingen van 

Elvik e.a. (2004) houden echter geen rekening met het snelheidsverschil, waardoor we geen 

uitspraak kunnen doen over een eventueel synergie-effect op het vlak van verkeersveiligheid 

door een snelheidsdaling voor beide voertuigcategorieën.  

 

4.1.5 Extra kosten die geen rechtstreeks verband houden met de slachtoffers 

 

Naast de waarde voor het vermijden van een verkeersslachtoffer in België, berekende De 

Brabander (2006) in zijn onderzoek ook dat er bovenop de eenheidswaarde per type 

verkeersslachtoffer, weergegeven in tabel 4.1, nog 6.612 euro per letselongeval en 2.609 

euro per ongeval met enkel materiële schade bijkomt. Deze bedragen hebben betrekking op 

de kosten die ontstaan naar aanleiding van een ongeval, maar die geen rechtstreeks 

verband houden met de slachtoffers. Zoals bijvoorbeeld politie- en brandweerinterventies, 

materiële schade aan voertuigen en wegen, administratiekosten voor 

verzekeringsmaatschappijen, files en gerechtelijke kosten (De Brabander, 2006). 

 

Hoewel deze waarden veel kleiner zijn dan de waarderingen van een verkeersslachtoffer, is 

het toch interessant om ook de evolutie van het aantal ongevallen te volgen en de hierbij 

gepaard gaande monetaire waardering. In de studie van het Steunpunt Verkeersveiligheid 

(Van Hout e.a., 2005) werd de verandering in het aantal letselongevallen ondermeer 

berekend volgens Nilsson (2004), Taylor e.a. (2000) en Elvik e.a. (2004).  

 

De formules van Nilsson (2004) en Elvik e.a. (2004) zijn gebaseerd op een honderdtal 

studies. De formule van Taylor e.a. (2000) gaat daarentegen uit van veel minder studies, 

maar geeft wel een inzicht in het effect van de snelheidsverschillen. Hierdoor kan worden 

verondersteld dat de formules van Nilsson (2004) en Elvik e.a. (2004) het meest 

betrouwbaar zijn. De formules van Elvik e.a. (2004) geven, in tegenstelling tot deze van 

Nilsson (2004), een opsplitsing van de verandering in het aantal ongevallen naar letselernst 

(Van Hout e.a., 2005). 
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Aangezien we hier de verandering in extra kosten, die geen rechtstreeks verband houden 

met de slachtoffers willen berekenen, volstaan de resultaten van de verandering in het aantal 

ongevallen volgens de formule van Nilsson (2004). De formule van Nilsson (2004), waarop 

volgende berekeningen gebaseerd zijn, is terug te vinden in bijlage 4. De oorspronkelijke 

resultaten volgens de formule van Nilsson (2004) worden nogmaals weergegeven in tabel 

4.24. 

 

Tabel 4.24: Verandering in aantal ongevallen volgens Nilsson (2004) 

 

Bron: Van Hout e.a., 2005: 61 

 

Tabel 4.25 toont de monetaire waardering van de verandering in het aantal ongevallen 

volgens de formule van Nilsson (2004) en de waardering volgens De Brabander (2006). 

Volgens zijn onderzoek bedragen de gemiddelde kosten, die geen rechtstreeks verband 

houden met de slachtoffers, 6.612 voor een letselongeval.  
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Tabel 4.25: Extra baten (-) of kosten (+) zonder rechtstreeks verband met de slachtoffers 
voor resultaten studie Steunpunt Verkeersveiligheid (Euro) 

Scenario Zonder 
vrachtwagens 

Met enkel 
vrachtwagens 

Met verschillende 
voertuigtypen  

Totaal 

Referentiesituatie 12 780 996 1 857 972 4 549 056 19 188 024 

1: ∆V 25% van 
limietwijziging 

+ 6 612 -132 240 -66 120 -191 748 

2a: ∆V 50% van 
limietwijziging 

+13 224 -284 316 -138 852 -409 944 

2b: : ∆V 100% van 
limietwijziging 

+46 284 -456 228 -244 644 -647 976 

3: enkel begrenzer +46 284 -105 792 -85 956 -145 464 

4: begrenzer +52 896 -257 868 -158 688 -357 048 

5: inhaalverbod +66 120 -390 108 -244 808 -548 796 

6: inhaalverbod + 
naleving 

-409 944 -443 004 -376 884 -1 236 444 

 

Het is ook mogelijk om de verandering in het aantal ongevallen volgens de formule Nilsson 

(2004) te berekenen voor de verschillende aanpassingen naar aanleiding van de Europese 

Richtlijn, uitgelegd in 4.1.2.  

 

Tabel 4.26 toont de verandering in het aantal ongevallen wanneer we rekening houden met 

de Europese richtlijn, waardoor alle vrachtwagens met een maximale toegelaten massa van 

meer dan 3,5 ton uitgerust moeten zijn met een snelheidsbegrenzer. Deze 

snelheidsbegrenzer moet bovendien zo afgesteld zijn dat de maximale snelheid de 90 

km/uur niet overschrijdt. De aangepaste referentiesituatie wordt weergegeven in tabel 4.4 en 

de aangepaste snelheidsverdelingen van de verschillende scenario’s in bijlage 3.  

 

Tabel 4.26: Verandering in aantal ongevallen volgens Nilsson (2004) rekening houdend met 
Europese richtlijn  

Scenario Zonder 
vrachtwagens 

Met enkel 
vrachtwagens 

Met verschillende 
voertuigtypen  

Totaal 

Referentiesituatie 1933 281 688 2902 

1: ∆V 25% van 
limietwijziging 

+1 -8 -3 -10 

2a: ∆V 50% van 
limietwijziging 

+2 -19 -8 -25 

2b: : ∆V 100% van 
limietwijziging 

+7 -47 +1 -61 

3: enkel begrenzer +7 +6 +1 +14 

4: begrenzer +8 -15 -8 -14 

5: inhaalverbod +10 -39 -18 -46 

6: inhaalverbod + 
naleving 

-62 -48 -42 -152 
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De verandering van het aantal ongevallen zonder vrachtwagens blijft hetzelfde als bij het 

oorspronkelijke model van het Steunpunt Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 2005), doordat 

de snelheidsverdelingen van de categorie PW niet zijn veranderd. De daling van het aantal 

ongevallen met enkel vrachtwagens en met verschillende voertuigtypen is nu minder groot 

dan bij de oorspronkelijke resultaten. Tabel 4.27 geeft de monetaire waardering weer van de 

resultaten van tabel 4.26.  

 

Tabel 4.27: Extra baten (-) of kosten (+) zonder rechtstreeks verband met de slachtoffers 
rekening houdend met Europese richtlijn (Euro) 

Scenario Zonder 
vrachtwagens 

Met enkel 
vrachtwagens 

Met verschillende 
voertuigtypen  

Totaal 

Referentiesituatie 12 780 996 1 857 972 4 549 056 19 188 024 

1: ∆V 25% van 
limietwijziging 

+6 612 -52 896 -19 836 -66 120 

2a: ∆V 50% van 
limietwijziging 

+13 224 -125 628 -52 896 -165 300 

2b: : ∆V 100% van 
limietwijziging 

+46 284 -310 764 +6 612 -403 332 

3: enkel begrenzer +46 284 +39 672 +6 612  +92 568 

4: begrenzer +52 896 -99 180 -52 896 -92 568 

5: inhaalverbod +66 120 -256 868 -119 016 -304 152 

6: inhaalverbod + 
naleving 

-409 944 -317 376 -277 704 -1 005 024 

 

De referentiesituatie en scenario 3 hebben dezelfde snelheidsverdeling, maar een andere 

verdeling van het aandeel in het verkeer van de verschillende voertuigcategorieën. Hierdoor 

zien we bij scenario 3 voor elke categorie een stijging van het aantal ongevallen.  

 

Wanneer we in het model een referentiesituatie gebruiken met een aangepast aandeel in het 

verkeer (tabel 4.7), dan krijgen we de resultaten weergegeven in tabel 4.28.  
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Tabel 4.28: : Verandering in aantal ongevallen volgens Nilsson (2004) rekening houdend met 
Europese richtlijn en verandering in aandeel in verkeer 

Scenario Zonder 
vrachtwagens 

Met enkel 
vrachtwagens 

Met verschillende 
voertuigtypen  

Totaal 

Referentiesituatie 1933 281 688 2902 

1: ∆V 25% van 
limietwijziging 

-4 -12 -4 -20 

2a: ∆V 50% van 
limietwijziging 

-3 -23 -9 -36 

2b: : ∆V 100% van 
limietwijziging 

+1 -52 -23 -74 

3: enkel begrenzer 0 0 0 0 

4: begrenzer +1 -21 -9 -28 

5: inhaalverbod +3 -44 -19 -61 

6: inhaalverbod + 
naleving 

-68 -53 -44 -165 

 

De resultaten van tabel 4.28 vertonen nog steeds een daling in het totaal aantal ongevallen, 

maar een minder grote daling dan de oorspronkelijke resultaten van het Steunpunt 

Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 2005). In vergelijking met de resultaten in tabel 4.26, is de 

daling wel groter. Daarnaast zien we bij scenario 3 dat de maatregel geen invloed zou 

hebben op het aantal ongevallen. Dit is logisch aangezien de referentiesituatie (tabel 4.7) en 

scenario 3 (bijlage 3) volledig identiek zijn.  

 

Tabel 4.29 geeft de monetaire waardering van de verandering in het aantal ongevallen 

wanneer we rekening houden met de Europese richtlijn en een verandering in het aandeel in 

het verkeer.  

 

Tabel 4.29: Extra baten (-) of kosten (+) zonder rechtstreeks verband met de slachtoffers 
rekening houdend met Europese richtlijn en verandering in aandeel in verkeer (Euro) 

Scenario Zonder 
vrachtwagens 

Met enkel 
vrachtwagens 

Met verschillende 
voertuigtypen  

Totaal 

Referentiesituatie 12 780 996 1 857 972 4 549 056 19 188 024 

1: ∆V 25% van 
limietwijziging 

-26 448 -79 344 -26 448 -132 240 

2a: ∆V 50% van 
limietwijziging 

-19 836 -152 076 -59 508 -238 032 

2b: : ∆V 100% van 
limietwijziging 

+6 612 -343 824 -152 076 -489 288 

3: enkel begrenzer 0 0 0  0 

4: begrenzer +6 612 -138 852 -59 508 -185 136 

5: inhaalverbod +19 836 -290 928 -125 628 -403 332 

6: inhaalverbod + 
naleving 

-449 616 -350 436 -290 928 -1 090 980 
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Indien we nu ook het aandeel in het verkeer van de verschillende voertuigcategorieën voor 

de scenario’s 1, 2a, en 2b aanpassen (bijlage 5), krijgen we de verandering in het aantal 

ongevallen volgens de formule van Nilsson (2004), weergegeven in tabel 4.30. 

 

Tabel 4.30: Verandering in aantal ongevallen volgens Nilsson (2004) rekening houdend met 
Europese richtlijn en verandering in aandeel in verkeer ook voor de scenario’s 

Scenario Zonder 
vrachtwagens 

Met enkel 
vrachtwagens 

Met verschillende 
voertuigtypen  

Totaal 

Referentiesituatie 1933 281 688 2902 

1: ∆V 25% van 
limietwijziging 

+1 -8 -4 -11 

2a: ∆V 50% van 
limietwijziging 

+1 -21 -9 -29 

2b: : ∆V 100% van 
limietwijziging 

+1 -52 -23 -74 

3: enkel begrenzer 0 0 0 0 

4: begrenzer +1 -21 -9 -28 

5: inhaalverbod +3 -44 -19 -61 

6: inhaalverbod + 
naleving 

-68 -53 -44 -165 

 

Aangezien er niets aan de referentiesituatie en scenario’s 3, 4, 5 en 6 werd veranderd, is het 

logisch dat zij dezelfde resultaten geven als in tabel 4.28. Ondanks dat bij scenario 2b het 

aandeel in het verkeer van de categorie VW1 verandert, blijft de verandering in het aantal 

ongevallen ongewijzigd ten opzicht van tabel 4.28.  

 

De verandering is het grootst voor het aantal ongevallen zonder vrachtwagens. Dit is te 

verklaren doordat de grootste verandering in aandeel in het verkeer gebeurde bij de 

categorie PW. Daarnaast valt op te merken dat de resultaten voor het aantal ongevallen met 

verschillende voertuigtypen, echter niet beïnvloed werd door de verandering in het aandeel 

in het verkeer bij de scenario’s. De monetaire waardering van de resultaten van tabel 4.30 

worden weergegeven in tabel 4.31.  
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Tabel 4.31: Extra baten (-) of kosten (+) zonder rechtstreeks verband met de slachtoffers 
rekening houdend met Europese richtlijn en verandering in aandeel in verkeer ook voor de 

scenario’s (Euro) 

Scenario Zonder 
vrachtwagens 

Met enkel 
vrachtwagens 

Met verschillende 
voertuigtypen  

Totaal 

Referentiesituatie 12 780 996 1 857 972 4 549 056 19 188 024 

1: ∆V 25% van 
limietwijziging 

+6 612 -52 896 -26 448 -72 732 

2a: ∆V 50% van 
limietwijziging 

+6 612 -138 852 -59 508 -191 748 

2b: : ∆V 100% van 
limietwijziging 

+6 612 -343 824 -152 076 -489 288 

3: enkel begrenzer 0 0 0  0 

4: begrenzer +6 612 -138 852 -59 508 -185 136 

5: inhaalverbod +19 836 -290 928 -125 628 -403 332 

6: inhaalverbod + 
naleving 

-449 616 -350 436 -290 928 -1 090 980 

 

Vervolgens berekenen we de resultaten (tabel 4.32) voor het model dat rekening houdt met 

een beperkte omzeiling van de snelheidslimiet omdat men reeds jarenlang gewoon is om 

sneller te rijden. Dit is bovendien de meest realistische situatie. De referentiesituatie is 

weergegeven in tabel 4.12. De aangepaste scenario’s 1, 2a en 2b zijn terug te vinden in 

bijlage 6. Scenario 3, 4, 5 en 6 veranderen niet ten opzichte van hun aanpassing aan de 

Europese richtlijn (bijlage 3).  

 

Tabel 4.32: Verandering in aantal ongevallen volgens Nilsson (2004) rekening houdend met 
een beperkte omzeiling van de snelheidslimiet 

Scenario Zonder 
vrachtwagens 

Met enkel 
vrachtwagens 

Met verschillende 
voertuigtypen  

Totaal 

Referentiesituatie 1933 281 688 2902 

1: ∆V 25% van 
limietwijziging 

0 -15 -6 -22 

2a: ∆V 50% van 
limietwijziging 

0 -30 -13 -43 

2b: : ∆V 100% van 
limietwijziging 

0 -58 -25 -83 

3: enkel begrenzer 0 0 0 0 

4: begrenzer +1 -26 -11 -36 

5: inhaalverbod +3 -49 -22 -68 

6: inhaalverbod + 
naleving 

-68 -57 -46 -171 
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In vergelijking met de resultaten oorspronkelijk bekomen door het Steunpunt 

Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 2005), is de daling in het aantal ongevallen in tabel 4.32 

kleiner. De daling is wel groter dan bij elk van de drie vorige toestanden, waarvan de 

resultaten zijn weergegeven in de tabellen 4.26, 4.28 en 4.30.  

 

Tabel 4.33 geeft de monetaire waardering weer van de verandering in het aantal ongevallen, 

wanneer we een beperkte omzeiling van de snelheidslimiet veronderstellen. Deze waarden 

geven de extra kosten of baten, die geen rechtstreeks verband houden met de slachtoffers, 

indien het model van het Steunpunt Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 2005) is aangepast 

aan de Europese richtlijn, maar rekening wordt gehouden met een omzeiling van de 

snelheidslimiet.  

 

Tabel 4.33: Extra baten (-) of kosten (+) zonder rechtstreeks verband met de slachtoffers 
rekening houdend met een beperkte omzeiling van de snelheidslimiet (Euro) 

Scenario Zonder 
vrachtwagens 

Met enkel 
vrachtwagens 

Met verschillende 
voertuigtypen  

Totaal 

Referentiesituatie 12 780 996 1 857 972 4 549 056 19 188 024 

1: ∆V 25% van 
limietwijziging 

0 -99 180 -39 672 -145 464 

2a: ∆V 50% van 
limietwijziging 

0 -198 360 -58 956 -284 316 

2b: : ∆V 100% van 
limietwijziging 

0 -383 496 -165 300 -548 796 

3: enkel begrenzer 0 0 0  0 

4: begrenzer +6 612 -171 912 -72 732 -238 032 

5: inhaalverbod +19 836 -323 988 -145 464 -449 616 

6: inhaalverbod + 
naleving 

-449 616 -376 884 -304 152 -1 130 652 

 

Indien we uitgaan van de huidige situatie, die sinds 1 februari 2007 is aangepast aan de 

Europese richtlijn 2002/85, biedt tabel 4.33 de meest realistische extra kost of baat, bij de 

invoering van de snelheidslimiet van 80 km/uur voor vrachtwagens. Deze waarden geven de 

verandering in het aantal ongevallen, ten gevolge van de maatregel, vermenigvuldigt met  

6.612 euro. Dit is de extra kost die gepaard gaat met een letselongeval, maar geen 

rechtstreeks verband houdt met het slachtoffer (De Brabander, 2006). 
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Aangezien scenario 1 en 2a het beste aansluiten bij de oorspronkelijke doelstelling, zullen 

we verder rekenen met het gemiddelde van deze scenario’s. Dit wil zeggen dat de kosten 

verbonden aan een letselongeval, maar geen rechtstreeks verband houden met het 

slachtoffer, gemiddeld met 214.890 euro zullen dalen omwille van de snelheidsbeperking 

voor vrachtwagens. Wanneer we deze waarde meerekenen in het algeheel resultaat, krijgen 

we de waarden in tabel 4.34. We gebruiken hier voor de baat op het vlak van 

verkeersveiligheid de meest realistische waarden berekend in 4.1.2. 

 

Tabel 4.34: nieuw algeheel resultaat (miljoen euro) 

 Waardering 
mensenleven 1,7 

mio euro 

Waardering 
mensenleven 2 

mio euro 

Waardering 
mensenleven 
3,6 mio euro 

Waardering 
mensenleven 
volgens De 

Brabander (2006) 

Verkeersveiligheid +8,63 +10,15 +18,27 +40,81 

Extra Kosten +0,21 

Economische effecten -122,2 

CO2-emissie +6,1 +12,2 +6,1 +12,2 +6,1 +12,2 +6,1 +12,2 

Totaal -107,26 -101,16 -105,74 -99,64 -97,62 -91,52 -75,08 -68,98 

 

In vergelijking met de andere waarden, is de invloed van 0,21 miljoen euro niet echt groot. 

Indien men een slachtoffer waardeert volgens De Brabander (2006), bedraagt de totale kost 

voor het invoeren van een snelheidsbeperking van 80 km/uur voor vrachtwagens tussen 

75,08 en 68,98 miljoen euro, afhankelijk van de winst op het gebied van CO2-emissies.  

 

4.1.6 Verhouding verandering aantal ongevallen en verandering aantal betrokken voertuigen  

 

Een laatste belangrijke opmerking, die kan gemaakt worden in verband met de studie van 

het Steunpunt Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 2005), heeft betrekking op de resultaten 

volgens de formules van Kloeden e.a. (2001). De formules van Kloeden e.a. (2001) 

berekenen de verandering in het totaal aantal voertuigen betrokken bij letselongevallen.  

 

De oorspronkelijke resultaten volgens de formules van Kloeden e.a. (2001) worden hier 

nogmaals weergegeven zoals in de studie van het Steunpunt Verkeersveiligheid (tabel 4.35).  
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Tabel 4.35: Verandering in aantal betrokken voertuigen volgens Kloeden e.a. (2001) 

 

Bron: Van Hout e.a., 2005: 65 

 

De formules van Kloeden e.a. (2001) zijn gebaseerd op één Australische studie. Hierdoor 

kan worden verondersteld dat de resultaten minder betrouwbaar zijn. De formules van 

Kloeden e.a. (2001) worden voornamelijk gebruikt om een inzicht te krijgen in het effect van 

snelheidsverschillen.  

 

Wanneer we de verandering in het totaal aantal betrokken voertuigen bij letselongevallen 

vergelijken met de verandering in het aantal letselongevallen volgens de formule van Nilsson 

(2004), weergegeven in tabel 4.36, wordt het inderdaad duidelijk dat de resultaten volgens 

de formules van Kloeden e.a. (2001) niet aansluiten bij deze volgens de formule van Nilsson 

(2004).  
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Tabel 4.36: Verandering in aantal ongevallen volgens Nilsson (2004) 

 

Bron: Van Hout e.a., 2005: 61 

 

Tabel 4.37: Vergelijking aantal betrokken voertuigen en aantal ongevallen 

 ∆ aantal betrokken 
voertuigen (Kloeden 

e.a., 2001) 

∆ aantal ongevallen 
(Nilsson, 2004) 

Gemiddeld aantal 
betrokken 

voertuigen/ongeval  

1: ∆V 25% van 
limietwijziging 

-250 -29 8,62 

2a: ∆V 50% van 
limietwijziging 

-367 -62 5,92 

2b: : ∆V 100% van 
limietwijziging 

-332 -98 3,39 

3: enkel begrenzer -331 -22 15,05 

4: begrenzer -345 -54 6,39 

5: inhaalverbod -328 -83 3,95 

6: inhaalverbod + 
naleving 

-866 -187 4,63 

 
Volgens de resultaten van tabel 4.37 zijn er bij een letselongeval tussen de 3 en de 15 

voertuigen betrokken. Aangezien deze waarden vrij hoog zijn, kunnen we veronderstellen dat 

de verandering in het aantal betrokken voertuigen volgens de formules van Kloeden e.a. 

(2001) een overschatting is van het werkelijke effect van de beperking van de 

maximumsnelheid voor vrachtwagens.  
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4.1.7 Conclusie 

 
De resultaten van de veranderingen in het aantal slachtoffers volgens de formules van Elvik 

e.a. (2004) wijzigen in dezelfde mate als de veranderingen in het aantal ongevallen volgens 

de formule van Nilsson (2004) onder dezelfde assumpties. Volgens de vergelijkingen van 

Elvik e.a. (2004) zou een daling van de snelheidslimiet voor personenwagens tot 110 km/uur 

voor een grotere reductie zorgen in het aantal slachtoffers dan een snelheidslimiet voor 

vrachtwagens van 80 km/uur. De vergelijkingen van Elvik e.a. (2004) houden echter geen 

rekening met het snelheidsverschil tussen de voertuigcategorieën. Het is dus onduidelijk of 

de combinatie van een snelheidsverlaging voor personenwagens en vrachtwagens voor 

synergie kan zorgen op het vlak van verkeersveiligheid.  

 

De formules van Kloeden e.a. (2001), die de verandering in het aantal betrokken voertuigen 

berekenen, geven een inzicht in het effect van de snelheidsverschillen. Wanneer we echter 

de verandering in het aantal betrokken voertuigen volgens de formules van Kloeden e.a. 

(2001) vergelijken met de verandering in het aantal ongevallen volgens de formule van 

Nilsson (2004), blijkt dat er gemiddeld 3 tot 15 voertuigen zouden betrokken zijn per ongeval. 

Deze hoge waarden doen vermoeden dat de resultaten volgens de formules van Kloeden 

e.a. (2001) minder betrouwbaar zijn.  

 

Voor de invoering van een snelheidslimiet van 80 km/uur voor vrachtwagens op Vlaamse 

autosnelwegen bekomen we de meest realistische resultaten wanneer het model wordt 

aangepast aan de Europese richtlijn, maar rekening wordt gehouden met een beperkte 

omzeiling van de snelheidslimiet. Daarnaast zijn de waarden van De Brabander (2006) voor 

de waardering van een verkeersslachtoffer en de extra kosten, die geen rechtstreeks 

verband houden met de slachtoffers, de meest recente en van toepassing op België. Voor 

het rendement op het gebied van verkeersveiligheid hanteren we dan ook de waarden van 

De Brabander (2006).  

 

De invoering van een snelheidslimiet van 80 km/uur voor vrachtwagens resulteert dan in een 

baat op het vlak van verkeersveiligheid van 40,81 miljoen euro vanwege de daling in het 

aantal verkeersslachtoffers. Door de daling van de maximumsnelheid, neemt het aantal 

vrachtwagens toe. Hierdoor stijgt het aantal verkeersslachtoffers lichtjes, waardoor de baat 

vermindert met 2,16 miljoen euro. Tenslotte dalen door invoering van een nieuwe 
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snelheidlimiet het aantal ongevallen. Hierdoor dalen de extra kosten, die geen rechtstreeks 

verband houden met de slachtoffers met 0,21 miljoen euro. In het totaal betekent dit een 

maatschappelijke baat op het gebied van verkeersveiligheid ter waarde van 38,86 miljoen 

euro.  

 

4.2 Studie over economische effecten 

 

Over de studie van Transport & Mobility Leuven (De Ceuster e.a., 2006) valt over het 

algemeen niet zo veel op te merken. Een sensitiviteitsanalyse op basis van het TREMOVE-

model valt bovendien buiten het bestek van dit eindwerk.  

 

Allereerst is het opmerkelijk dat de auteurs aannemen dat de vrachtwagens van categorie 

N1 (<3,5 ton) ook onder toepassing van de beperking van de maximumsnelheid vallen. Bij de 

studies van het Steunpunt Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 2005) en het VITO (De Vlieger 

e.a., 2005) vielen de vrachtwagens met een maximale toegelaten massa van minder dan 3,5 

ton buiten het toepassingsgebied van de beperking van de maximum snelheid. Daarnaast 

was het voorstel van de Vlaams Minister van Mobiliteit om de snelheidslimiet van 

vrachtwagens boven de 3,5 ton te beperken tot 80 km/uur.  

 

De Ceuster e.a. (2006) hebben de maatregel dus iets strenger geïnterpreteerd dan werkelijk 

voorgesteld. De onderzoekers hebben wel aangenomen dat deze categorie oorspronkelijk 

een snelheidsbeperking van 90 km/uur had in plaats van 120 km/uur. Hierdoor zal er dus 

een overschatting zijn van de kost voor de vrachtwagensector, maar volgens de 

onderzoekers is dit verschil verwaarloosbaar aangezien in het nulalternatief reeds werd 

verondersteld dat deze categorie een snelheidsbeperking van 90 km/uur heeft.  

 

Een volgende opmerking kan gemaakt worden over de berekening van het effect op de 

verzekeringspremie vanwege de reductie van het aantal ongevallen. De onderzoekers van 

Transport & Mobility Leuven baseren zich hiervoor op cijfers van de studie van het Steunpunt 

Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 2005).  

 

Voor de variant waarbij een snelheidslimiet van 80 km/uur wordt verondersteld, maken de 

onderzoekers van Transport & Mobility Leuven gebruik van scenario 2b uit de studie van het 

Steunpunt Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 2005). Dit scenario neemt aan dat de 
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werkelijke snelheid afneemt met 100% van de limietdaling. In de studie van het Steunpunt 

Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 2005) stelt men echter dat dit scenario minder bedoeld is 

als echt realistisch scenario, maar wel om de effecten van de verschillende modellen te 

controleren.  

 

Er wordt hier dus gebruik gemaakt van een overschatting van de daling van de snelheid en 

dus ook van de reductie in het aantal ongevallen. Hierdoor zal de daling in de 

verzekeringspremie in werkelijkheid kleiner zijn dan aangenomen in de studie van Transport 

& Mobility Leuven (De Ceuster e.a., 2006).  

 

Bovendien werd in de studie van het Steunpunt Verkeersveiligheid geen rekening gehouden 

met de Europese Richtlijn 2002/85, die sinds 1 februari 2007 alle vrachtwagens boven de 3,5 

ton verplicht uitgerust te zijn met een snelheidsbegrenzer afgesteld op 90 km/uur. Hierdoor is 

er ook een overschatting van de daling in de verzekeringspremie.  

 

De overschatting van de kost omwille van de strengere interpretatie wordt dus als het ware 

gecompenseerd door een overschatting van de daling in de verzekeringspremie. We kunnen 

dus veronderstellen dat de totale kost van 122,2 miljoen euro, berekend door Transport & 

Mobility Leuven nog steeds een goede benadering is van het economische effect van de 

invoering van een snelheidslimiet van 80 km/u voor vrachtwagens op Vlaamse 

autosnelwegen.  

 

4.3 Studie over het effect op de uitstoot van CO2 en schadelijke emissies 

 
Aangezien de software van het TEMAT- en het VeTESS-model, die gebruikt werden voor de 

analyses in De Vlieger e.a. (2005), niet ter beschikking werden gesteld, is het niet mogelijk 

om op de resultaten een grondige sensitiviteitsanalyse uit te voeren. In deze paragraaf 

bespreken we de extra informatie en opmerkingen over de studie van het VITO (De Vlieger 

e.a., 2005).  

 
4.3.1 Euro-II-motoren 

 
Een eerste opmerking heeft betrekking op het VeTESS-model dat gebruikt wordt door De 

Vlieger e.a. (2005). De vrachtwagens die bij dit model als voorbeeld worden genomen, 

beschikken over Euro-II-motoren. Euro-x is een term die begin jaren 90 ontstaan is om aan 
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te geven om welke milieugerelateerde voertuigengeneratie het gaat. Een Euro-II voertuig is 

bijvoorbeeld recenter dan een Euro-I en voldoet aan strengere Europese emissielimieten 

(MIRA, 2006)25. 

 

In de Euro-normen, vastgelegd in Europese richtlijnen worden limieten vastgelegd voor de 

uitstoot van koolstofmonoxide (CO), onverbrande koolwaterstof (HC), stikstofoxiden (NOx), 

roet (smoke) en fijne stofdeeltjes (PM). Door de steeds strengere grenswaarden, kan de 

uitstoot van deze schadelijke stoffen stapsgewijs afnemen. 

 

De vrachtwagenmodellen die in de studie van De Vlieger e.a. (2005) gebruikt worden 

voldoen niet meer aan de huidige milieunormen. Aangezien het Euro-II-motoren betreft, zijn 

deze modellen momenteel zelfs niet meer verkrijgbaar.  

 

Tabel 4.38 geeft een overzicht van de verschillende euro-normen. Euro-IV is de meest 

recente norm en de introductie van Euro-V is gepland voor 2008. Uit de tabel blijkt ook dat bij 

elke nieuwe norm de maximaal toegelaten uitstoot steeds kleiner wordt. Zo bedraagt de 

maximale uitstoot volgens Euro-IV voor zware voertuigen: tot 3,5g/km stikstofoxiden (NOx) 

en 0,02 g/km fijn stof (PM). Euro-V gaat nog een stap verder. De voorgestelde maximale 

emissies zijn voor zware voertuigen 2,0g/km stikstofoxiden en 0,02 g/km fijn stof. 

 

Tabel 4.38: De Euronormen voor bussen en vrachtwagens (dieselmotoren) in g/km 

 

Bron: www.dieselnet.com/standards/eu/hd.php 

                                                 
25

 http://www.milieurapport.be 
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Een snelheidsreductie heeft bij oudere modellen een veel grotere uitstootvermindering tot 

gevolg dan bij nieuwere vrachtwagens. Hieruit volgt dat de resultaten van het VeTESS-

model een overschatting zullen zijn van de werkelijke reductie bij invoering van de 

maatregel.  

 

Uit tabel 4.38 blijkt ook dat de evolutie van de Euro-normen niet werkt op de CO2-uitstoot. 

CO2 komt immers nergens terug in de tabel. De Euro-normen hebben wel een effect op NOx 

en PM die ook onderzocht werden in de studie van het VITO (De Vlieger e.a., 2005). 

Hierdoor kan worden verondersteld dat de daling van NOx en PM in het VeTESS-model 

werden overschat, doordat de testen werden uitgevoerd met Euro-II-motoren. Voor de PM 

emissies kon men echter op basis van het VeTESS-model geen uitspraak doen. Voor NOx 

constateerde het VeTESS-model een daling tussen de 7 en 15%. Indien men gebruik had 

gemaakt van de meer recentere Euro-III- en Euro-IV-motoren, zou deze daling veel minder 

groot geweest zijn.  

 

4.3.2 Invloed van toename aantal vrachtwagens 

 
Zoals in 4.3.1 besproken, baseert het VeTESS-model zich op Euro-II-motoren. Het TEMAT-

model baseert zich op zowel historische als toekomstige voertuigvloten en houdt dus wel 

rekening met de toekomstige Euro-V-motoren. De toekomstige voertuigvloot houdt rekening 

met een vervanging van de voertuigvloot op basis van de historische vloot, 

overlevingscurven en jaarkilometrage per voertuigtype, en de toekomstige mobiliteitsvraag.  

 

De onderzoekers en het TEMAT-model hebben echter geen rekening gehouden met de 

toename in het aantal voertuigen ten gevolge van de lagere snelheidslimiet. Toen de studie 

van het VITO (De Vlieger e.a., 2005) werd gepubliceerd, was het onderzoek van Transport & 

Mobility Leuven (De Ceuster e.a., 2006), waarin deze toename in het aantal voertuigen 

gedetailleerd wordt berekend, nog niet afgerond. 

 

Het is dus waarschijnlijk dat de afname in CO2-emissies ten gevolge van een lagere 

snelheid, voor een deel teniet worden gedaan door deze toename in het aantal voertuigen. 

Doordat we niet over de basisgegevens en de nodige software beschikken, is het echter niet 

mogelijk om de exacte toename te berekenen.    
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4.3.3 Berekening op basis van reële en bestaande snelheden en voertuigaantallen 

 

In een nota van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (2006) wordt de 

“Berekening van de milieukosten voor het geval de maximumsnelheid vrachtwagens op 

autowegen van 90 naar 80 km/uur zou gebracht worden” (2005) aangehaald. Deze 

berekening geeft een inschatting van de milieueffecten op grond van de reële en bestaande 

snelheden en voertuigaantallen bekend uit de Studie FOD Mobiliteit en Vervoer TML-2003. 

Deze berekening is volgens de nota interessant omdat dikwijls enkel de milieueffecten 

berekend werden op grond van theoretische modellen zoals ondermeer in de studie van het 

VITO (De Vlieger e.a., 2005).  

 

Deze berekening van de milieukosten toont twee berekeningsmethodes. Een eerste 

methode gaat uit van de totale milieukosten van vrachtwagens, berekend in een studie van 

de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer/TML-2003. De totale milieukosten van 

vrachtwagens zou een waarde hebben van 186,3 miljoen euro per jaar. De milieukost voor 

alle verkeer op de autosnelweg zou volgens deze studie 447 miljoen euro zijn. In tabel 4.39 

berekende men vervolgens het verschil in kost van de vervuilende stof, per vrachtwagen en 

per kilometer. Voor het totaal komt men hier tot een verschil in kost per vrachtwagen per 

kilometer van 3,4%.  

 

Tabel 4.39: milieukost eerste berekeningsmethode 

 Kost polluant/VW/km 

 CO Knox VOC PM CO2 

Total 

90 km/u 

 

80 km/u 

2.10
-6

 

 

2.10
-6

 

0,009456 

 

0,009225 

0,000840 

 

0,000933 

0,031045 

 

0,033776 

0,011466 

 

0,010665 

0,052808 

 

0,054601 

∆ 0 % - 2,44 % + 11,07 % + 8,8 % - 7 % + 3,4 % 
Bron: Nota FOD Mobiliteit en Vervoer (2006) 

 

Wanneer men deze kostentoename berekent op de reeds beschikbare totale milieukost van 

de vrachtwagens ter waarde van 186,3 miljoen euro, bekomt men een toename in de 

milieukost van 6,33 miljoen euro per jaar wanneer men de snelheidslimiet voor vrachtwagens 

zou verlagen tot 80 km/uur. 
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In de berekening wordt ook aangehaald dat de werkelijke waarde een afwijking kan 

vertonen, omdat men geen correctie maakte voor de files. Vooral trage, stop-go-files kunnen 

hierin een rol spelen. De auteur acht deze invloed echter klein en relatief beperkt.  

 

Een tweede berekeningsmethode gebruikt in “Berekening van milieukosten voor het geval 

dat de maximumsnelheid vrachtwagens op autowegen van 90 naar 80 km/uur zou gebracht 

worden” (2005) is gebaseerd op de emissies, het aantal vrachtwagenkilometers per jaar en 

de eenheidskost per kilogram van de vervuilende stoffen. De onderzoeker veronderstelt dat 

95% van de vrachtwagenkilometers op werkdagen filevrij is en dat dit op verlofdagen 100% 

is. Aangezien het aantal vrachtwagenkilometers op werkdagen en verlofdagen respectievelijk 

2,641 en 0,746 miljard is, brengt de onderzoeker 3,255 miljard filevrije 

vrachtwagenkilometers in rekening.  

 

Tabel 4.40: milieukost tweede berekeningsmethode 

 Emissie (g/VW km) 

 90 km/u (1) 80 km/u (2) ∆ 

Verschil in 

uitstoot 

{(2)-(1)} x 

3,255.10
9
VW 

km 

Eenheidskost 

polluant/kg. 

Verschil in 

milieukost 

CO2 573,284628 533,256533 -7,0% - 130.10
9
g 

(- 130.000 ton) 

0,02 €/kg. - 2,6 miljoen € 

PM 0,144348 0,157044 +8,8% + 41,3.10
6
g 

(+41,3 ton) 

215,072 

€/kg. 

+ 8,89 miljoen 

€ 

NOx 3,051746 2,977432 -2,44% - 242.10
6
g 

(-242 ton) 

3,098 €/kg. - 0,749 miljoen 

€ 

VOC 0,489161 0,543324 +11,07% + 176.10
6
g 

(+176 ton) 

1,717 €/kg. + 0,303 

miljoen € 

CO 0,930598 1,010522 +8,59% + 260.10
6
g 

(+ 260 ton) 

0,002 €/kg. + 0,00052 

miljoen € 

Totaal :  + 5,84 miljoen 

Euro 
Bron: Nota FOD Mobiliteit en Vervoer (2006) 

 

Tabel 4.40 geeft eerst de emissies in gram per vrachtwagenkilometer voor een snelheid van 

90 en 80 km/uur. Vervolgens wordt in kolom vijf het verschil in uitstoot berekent voor het 

totaal aantal filevrije vrachtwagenkilometers. Kolom zes geeft de eenheidskost per kilogram 

voor elke vervuilende stof. De laatste kolom toont het verschil in milieukost per vervuilende 

stof.  
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Kolom vier, die het procentuele verschil in uitstoot geeft, komt grotendeels overeen met de 

procentuele verandering in kosten, weergegeven in tabel 4.39. Enkel voor CO is er geen 

verschil in de kost, maar wel een toename in de uitstoot. Dit is te verklaren doordat CO reeds 

een zeer kleine kost per vrachtwagen per kilometer heeft in tabel 4.39 en de kleinste kost per 

kilogram in tabel 4.40. Een stijging van 8,59% van de kost komt neer op een absolute stijging 

van 0,0001718 € per kilogram. Uitgedrukt in gram komt dit neer op een stijging van 

0,000000171 €. Dit is een verwaarloosbaar klein verschil in vergelijking met de ander 

vervuilende stoffen.  

 

De daling van 7% in CO2 berekent in tabel 4.39 en 4.40 ligt tussen de 5 en 10% daling, die 

berekend werd door het VITO (De Vlieger e.a., 2005) aan de hand van het TEMAT-model. 

Dit TEMAT-model gaf ook een stijging van de NOx-vlootemissiefactor met 2 à 3%. In beide 

tabellen neemt men daarentegen aan dat de kost van NOx afneemt met een daling van de 

limietsnelheid. Voor PM zien we in de tabellen een toename van de kost met 8,8%. Het 

TEMAT-model gaf ook een stijging aan, maar slechts één van 3 à 4%. 

 

Volgens deze tweede berekeningsmethode bedraagt het totale verschil in milieukost 5,84 

miljoen euro. Bij het invoeren van een snelheidslimiet van 80 km/uur stijgt de milieukost dus 

met deze waarde.  

 

Het gemiddelde van deze twee berekeningsmethode duidt op een toename in de milieukost 

van 6 miljoen euro. Dit betekent een relatieve toename van de vrachtwagenmilieukost met 

3,2% (6 miljoen euro/186,3 miljoen euro). De relatieve toename van de milieukost van alle 

verkeer op de autosnelweg is 1,34% (6 miljoen euro/447 miljoen euro).  

 

In De Ceuster en De Schrijver (2002) wordt een tabel gebruikt, die de emissie van 

uitlaatgassen voor vrachtwagens in functie van de snelheid weergeeft. In deze tabel zijn de 

waarden opgenomen voor CO, NOx, VOC en PM uitstoot in gram per voertuigkilometer. 

Tabel 4.41 geeft deze waarden voor een vrachtwagen met een snelheid van 90 en 80 

km/uur.  
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Tabel 4.41: Emissie van uitlaatgassen voor vrachtwagens in functie van de snelheid 

Snelheid (km/u) CO uitstoot 

(g/vkm) 

NOx uitstoot 

(g/vkm) 

VOC uitstoot 

(g/vkm) 

PM uitstoot 

(g/vkm) 

90  1,110 3,553 0,583 0,197 

80 1,205 3,441 0,647 0,214 

∆ + 8,56% - 3,15% + 10,98% + 8,63% 

Bron: De Ceuster en De Schrijver (2002) 

 

De verandering in uitstoot verloopt voor elke milieuvervuilende stof in dezelfde richting als in 

tabel 4.40. Wanneer deze waarden worden gebruikt voor de tweede berekeningsmethode, 

geeft dit resultaten van tabel 4.42. Voor CO2 beschikken we niet over alternatieve waarden 

zodat hierin geen verandering wordt aangebracht ten opzichte van de berekening in tabel 

4.40. 

 

Tabel 4.42: milieukost tweede berekeningsmethode met uitstoot aangepast aan De Ceuster 
en De Schrijver (2002) 

 Emissie (g/VW km) 

 90 km/u (1) 80 km/u (2) ∆ 

Verschil in 

uitstoot 

{(2)-(1)} x 

3,255.10
9
VW 

km 

Eenheidskost 

polluant/kg. 

Verschil in 

milieukost 

CO2 573,284628 533,256533 -7,0% - 130.10
9
g 

(- 130.000 ton) 

0,02 €/kg. - 2,6 miljoen € 

PM 0,197 0,214 +8,63% + 55,3.10
6
g 

(+55,3 ton) 

215,072 

€/kg. 

+ 11,89 

miljoen € 

NOx 3,551 3,441 -3,15% - 358.10
6
g 

(-358 ton) 

3,098 €/kg. - 1,109 miljoen 

€ 

VOC 0,583 0,647 +10,98% + 208.10
6
g 

(+208 ton) 

1,717 €/kg. + 0,357 

miljoen € 

CO 1,110 1,205 +8,56% + 309.10
6
g 

(+ 309 ton) 

0,002 €/kg. + 0,00065 

miljoen € 

Totaal :  + 8,54 miljoen 

Euro 

 

De verandering in milieukost is nu veel hoger dan de 5,84 miljoen euro oorspronkelijk 

berekend. Aangezien de basisgegevens van “Berekening van de milieukosten voor het geval 

dat de maximumsnelheid vrachtwagens op autowegen van 90 naar 80 km/u zou gebracht 
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worden” (2005) niet ter beschikking werden gesteld, is het niet mogelijk om een uitspraak te 

doen over de meest accurate milieukost.  

 

De eenheidskost van een vervuilende stof per kilogram komt voor CO2 (0,02/kg) overeen met 

de waarde gebruikt in De Ceuster (2004), namelijk 20 euro/ton. De eenheidskosten per 

kilogram gebruikt voor PM (215,072 €/kg) is heel wat hoger dan de waarde vermeld in De 

Borger en Proost (1997). Deze auteurs geven een marginale externe kost van 3536 

BEF/kilogram PM. Dit komt overeen met 87,66 euro per kilogram.  

 

Voor NOx, VOC en CO zijn de waarden volgens De Borger en Proost (1997) respectievelijk 

586, 125 en 0,425 BEF per kilogram. Wanneer deze waarden worden omgezet naar euro 

krijgen we 14,53 €/kg voor NOx, 3,10 €/kg voor VOC en 0,011 €/kg voor CO. Wanneer deze 

waarderingen worden gebruikt, samen met de oorspronkelijke verandering in emissie voor 

de verschillende vervuilende stoffen (tabel 4.40), geeft dit de resultaten in tabel 4.43. 

 

Tabel 4.43: milieukost tweede berekeningsmethode met eenheidskost vervuilende stof/kg 
volgens De Borger en Proost (1996) 

 Emissie (g/VW km) 

 90 km/u (1) 80 km/u (2) ∆ 

Verschil in 

uitstoot 

{(2)-(1)} x 

3,255.10
9
VW 

km 

Eenheidskost 

polluant/kg. 

Verschil in 

milieukost 

CO2 573,284628 533,256533 -7,0% - 130.10
9
g 

(- 130.000 ton) 

0,02 €/kg. - 2,6 miljoen € 

PM 0,144348 0,157044 +8,8% + 41,3.10
6
g 

(+41,3 ton) 

87,66 €/kg. + 3,62 miljoen 

€ 

NOx 3,051746 2,977432 -2,44% - 242.10
6
g 

(-242 ton) 

14,53 €/kg. - 3,51 miljoen 

€ 

VOC 0,489161 0,543324 +11,07% + 176.10
6
g 

(+176 ton) 

3,10 €/kg. + 0,5456 

miljoen € 

CO 0,930598 1,010522 +8,59% + 260.10
6
g 

(+ 260 ton) 

0,011 €/kg. + 0,00286 

miljoen € 

Totaal :  - 1,94 miljoen 

Euro 

 

Opmerkelijk is dat doordat er in tabel 4.43 voor de vervuilende stoffen andere 

eenheidskosten per kilogram werden gebruikt, de milieukost van voorheen 6 miljoen euro 

omgebogen wordt tot een milieuvoordeel van 1,94 euro. Dit effect onderstreept het belang 
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van een juist waardering van de kost van een vervuilende stof. Het is wel belangrijk op te 

merken dat de eenheidskosten van de vervuilende stoffen volgens De Borger en Proost 

(1997) reeds tien jaar oud zijn, waardoor hun waardering geen rekening houdt met de 

recente ontwikkelingen op het gebied van milieu.  

 

4.3.4 Conclusie 

 

Een daling van de snelheidslimiet voor vrachtwagens tot 80 km/uur zorgt voor een daling in 

de CO2-emissies met een gemiddelde van 7%. Hier moet echter wel nog rekening gehouden 

worden met een eventuele toename in CO2 ten gevolge van een stijging in het aantal 

vrachtwagens.  

 

Op basis van de gegevens van MIRA (Milieurapport Vlaanderen)26 bedroeg de CO2-uitstoot 

voor goederenvervoer over de weg in 2005 61 066,66 kton. Een daling van 7% betekent dus 

een reductie van 427 kton CO2. In monetaire waarde betekent dit een baat van 8,54 miljoen 

euro. Volgens de berekening van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (2006) 

betekent dit daarentegen slechts een baat van ongeveer 2,6 miljoen euro. Aangezien we niet 

over de basisgegevens beschikken, is het onmogelijk om een uitspraak te doen over de 

meest accurate monetaire baat op het gebied van CO2. 

 

Hiernaast veroorzaakt de beperking van de maximumsnelheid, volgens de nota van de 

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (2006), een toename van de fijne stofdeeltjes 

(PM), koolstofmonoxide (CO) en de vluchtige organische stoffen (VOC) en een afname van 

stikstofoxide (NOx). Deze veranderingen in vervuilende stoffen zijn echter niet altijd even 

groot en kunnen aan verschillende euro per ton gewaardeerd worden. Tabel 4.44 geeft een 

overzicht van de monetaire waarde van het milieueffect.   

 

 

 

 

                                                 
26

 http://ww.milieurapport.be 
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Tabel 4.44: totale milieukost (miljoen euro) 

 Berekening volgens FOD 

Mobiliteit en Vervoer (2006) 

Verandering in emissies 

volgens De Ceuster en De 

Schrijver (2002) 

Waardering vervuilende 

stoffen volgens De Borger 

en Proost (1996) 

CO2 (-7%) -2,6 -8,54 -2,6 -8,54 -2,6 -8,54 

PM +8,89 +11,89 +3,62 

NOx -0,749 -1,109 -3,51 

VOC +0,303 +0,357 +0,5456 

CO +0,00052 +0,00065 +0,00286 

Totaal 5,84 -0,09548 8,53865 2,59865 -1,94154 -7,88154 

 

Uit tabel 4.44 blijkt dat het milieueffect, ten gevolge van de invoering van een snelheidslimiet 

van 80 km/uur voor vrachtwagens op Vlaamse autosnelwegen, zich situeert tussen een kost 

van 8,5 miljoen euro en een baat van 7,88 miljoen euro. Dit grote interval is te verklaren door 

de grote verschillen in de eenheidskost van de vervuilende stoffen en de onduidelijkheid over 

de precieze invloed van een snelheidsdaling op PM, NOx, VOC en CO. Enkel voor de 

waarde van CO2 komen het effect (-7%) en de verschillende waarderingen (20 euro/ton) 

overeen. Voor een meer correcte schatting van het effect op PM, NOx, VOC en CO is meer 

onderzoek nodig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-102- 

Hoofdstuk 5 : Conclusies 
 

5.1 Nieuwe resultaten 

 
De originele resultaten van de studie van het Steunpunt Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 

2005) gaven aan dat de baat van een beperking van de maximumsnelheid voor 

vrachtwagens een baat is met een waarde tussen de 13,5 en 28,5 miljoen euro, afhankelijk 

van de waardering van een mensenleven. Het VITO (De Vlieger e.a., 2005) raamde het 

voordeel op het gebied van milieu op een 5 à 10 % reductie van CO2-emissies. Over andere 

vervuilende stoffen bracht het onderzoek geen duidelijkheid. Deze reductie van CO2 betekent 

op basis van de CO2-emissies van het milieurapport Vlaanderen een maatschappelijk baat 

tussen 6,1 en 12,2 miljoen euro. Tenslotte berekende Transport & Mobility de economische 

kost. Deze zou een totale waarde hebben van 122,2 miljoen euro.  

 

Tabel 5.1: Oorspronkelijk algeheel resultaat (miljoen euro)  

Verkeersveiligheid +13,5 +28,5 

Milieu +6,1 +12,2 

Economische kost -122,2 

Totaal -102,6 -81,5 

 

Wanneer we de resultaten van de studies van het Steunpunt Verkeersveiligheid (Van Hout 

e.a., 2005), het VITO (De Vlieger e.a., 2005) en Transport & Mobility Leuven (De Ceuster 

e.a., 2006) samenvoegen, krijgen we een totale kost tussen 81,5 en 102,6 miljoen euro. Het 

invoeren van een snelheidsbeperking voor vrachtwagens zou dus voor de maatschappij een 

nettokost betekenen met een waarde tussen 81,5 en 102,6 miljoen euro. 

 

Sinds het verschijnen van deze drie studies, zijn er ondermeer nieuwe gegevens en studies 

verschenen. De resultaten van het Steunpunt Verkeersveiligheid werden aangepast aan de 

Europese richtlijn, die sinds 1 februari 2007 in België werd ingevoerd. Daarnaast werd 

rekening gehouden met de resultaten van het onderzoek van De Brabander (2006), waarin 

de waarde van een verkeersslachtoffer voor de eerste maal in België werd gewaardeerd. Hij 

berekende ook de waarde van de extra kosten, die geen rechtstreeks verband houden met 

de slachtoffers. Tenslotte werd ook de stijging van het aantal vrachtwagens ten gevolge van 

een lagere snelheidslimiet in rekening gebracht. Rekening houdend met deze veranderingen, 
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zou de invoering van een snelheidslimiet van 80 km/uur voor vrachtwagens op Vlaamse 

autosnelwegen leiden tot een baat op het gebied van verkeersveiligheid ter waarde van 

38,86 miljoen euro.  

 

Het economische effect van 122,2 miljoen euro, berekend door Transport & Mobility Leuven 

(De Ceuster e.a., 2006), is een overschatting omwille van hun strengere interpretatie van de 

maatregel. Deze overschatting wordt echter gecompenseerd door de overschatting van de 

daling in de verzekeringspremie. Hierdoor blijft deze waarde een goede indicatie van het 

economische effect ten gevolge van de beperking van de maximumsnelheid voor 

vrachtwagens.  

  

De nieuwe resultaten van het milieueffect beslaan een zeer groot interval. Het milieueffect 

situeert zich tussen een baat van 7,88 miljoen euro en een kost van 8,5 miljoen euro. Deze 

onzekerheid is enerzijds te verklaren door de grote verschillen in waardering van de 

eenheidskosten van de vervuilende stoffen en de onduidelijkheid over de invloed van een 

snelheidsdaling op PM, NOx, VOC en CO. Anderzijds heeft de waarde waar het CO2-

reductiepercentage op wordt berekend ook een grote invloed.  

 

Wanneer we deze drie effecten samenvoegen, krijgen we de resultaten weergegeven in 

tabel 5.2. 

Tabel 5.2: Nieuw algeheel resultaat (miljoen euro) 

Verkeersveiligheid +38,86 

Milieu +7,88 -8,5 

Economisch effect -122,2 

Totaal -75,46 -91,84 

 

Uit tabel 5.2 blijkt dat zelfs indien het milieueffect een baat van 7,88 miljoen euro bedraagt, 

de invoering van een snelheidslimiet van 80 km/uur voor vrachtwagens op Vlaamse 

autosnelwegen nog steeds een maatschappelijke kost van 75,46 miljoen euro veroorzaakt. 

Het zou dus voor de gehele maatschappij nadelig zijn indien een snelheidslimiet van 80 

km/uur voor vrachtwagens wordt ingevoerd op de Vlaamse autosnelwegen.  

 



-104- 

5.2 Beperkingen en aanbevelingen voor verder onderzoek 

 

Ter afsluiting van ons onderzoek willen we graag wijzen op de beperkingen van de studie en 

de mogelijkheden tot verbetering. Ten eerste is het uitgangspunt van het model van het 

Steunpunt Verkeersveiligheid (Van Hout e.a., 2005), dat gebruikt werd om een 

sensitiviteitsanalyse op uit te voeren, een autosnelweg met 2 rijstroken per rijrichting. Hier 

valt echter op te merken dat in Vlaanderen een aantal autosnelwegen zelfs drie of meer 

rijstroken tellen. Het is dus aangewezen om bij toekomstig onderzoek hiermee rekening te 

houden.  

 

Ten tweede verscheen op 4 mei 2007 het koninklijk besluit van 26 april 200727 tot wijziging 

van het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, in het Belgisch Staatsblad. De 

wijziging van de wegcode treedt in werking op 1 januari 2008. Door dit koninklijk besluit 

wordt een inhaalverbod ingevoerd dat van toepassing is voor bestuurders van voertuigen, 

gebruikt voor het vervoer van zaken, met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 

ton, en dit buiten de bebouwde kom, op de openbare wegen waarvan de rijbaan twee 

rijstroken in de gevolgde rijrichting omvat. Het zou interessant zijn om de impact van deze 

verandering op de resultaten van een snelheidsbeperking van 80 km/uur voor vrachtwagens 

op Vlaamse autosnelwegen na te gaan.  

 

Verder bestaat er nog onduidelijkheid over de invloed van het snelheidsverschil tussen 

voertuigcategorieën. Het is onduidelijk welke invloed het snelheidsverschil tussen 

personenwagens en vrachtwagens heeft op verkeersveiligheid. Voordat de snelheidslimiet 

van één van de voertuigcategorieën wordt veranderd, is het belangrijk om hier een duidelijk 

zicht op te hebben.  

 

Tenslotte verkregen we in dit onderzoek een zeer breed interval voor het milieueffect. Dit 

grote interval is te verklaren door de grote verschillen in de eenheidskost van de vervuilende 

stoffen en de onduidelijkheid over de precieze invloed van een snelheidsdaling op PM, NOx, 

VOC en CO. Een preciezere schatting van het effect op PM, NOx, VOC en CO zou meer 

inzicht geven in de gevolgen voor het milieu.  

                                                 
27

 http://www.wegcode.be 
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Bijlage 2: Vragenlijst VITO (De Vlieger e.a., 2005:6)              Bijlage 2,p. 1 

 
De vragen die VITO opstelde, zijn: 

 

- Worden vrachtwagens (> 7,5 ton), i.e. hun motor en transmissie, zodanig afgesteld dat 

ze een optimale brandstofefficiëntie hebben bij een bepaalde snelheid bv. 90 km/h? 

- Indien ja, is dat ook het geval voor oudere vrachtwagens? 

- Wat voor de toekomstige modellen? 

Gelieve een indicatie te geven van de snelheid, en indien relevant en mogelijk een 

opsplitsing te geven per gewichtsklasse. 

 

- Zijn er verschillen in afstelling in Europa of is er een en dezelfde afstelling voor alle 

Europese landen? 

 

- Zijn er verschillen in afstelling bij de verschillende motormerken? 

 

- Wat voor vrachtwagens uit de gewichtsklasse 3,5-7,5 ton?



Bijlage 3: Snelheidsverdeling scenario’s rekening                Bijlage 3,p. 1 
              houdend met de Europese richtlijn          

Scenario 1 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 35,5% 3,5% 5,4% 8,6% 53,0% 44,5% 2,2% 0,3% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5           

80           

82,5  1  5       

85  1 5 15       

87,5  2 45 75    5   

90  96 50 5   100 95   

92,5           

95 1          

97,5 1          

100 1          

102,5 2     1     

105 2,5     1     

107,5 5     1     

110 7,5     2     

112,5 10     2,5     

115 40     5     

117,5 10     7,5     

120 7,5     10     

122,5 5     40     

125 2,5     10     

127,5 2     7,5     

130 1     5     

132,5 1     2,5     

135 1     2     

137,5      1     

140      1     

142,5      1     

 

 



Bijlage 3: Snelheidsverdeling scenario’s rekening                Bijlage 3,p. 2 
              houdend met de Europese richtlijn          

Scenario 2a 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 35,0% 4,0% 5,4% 8,6% 53,0% 45,0% 1,7% 0,3% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5           

80  2,5  5       

82,5  7,5 5 15       

85  10 45 75    5   

87,5  10 45 5    45   

90  70 5    100 50   

92,5           

95 1          

97,5 1          

100 1          

102,5 2     1     

105 2,5     1     

107,5 5     1     

110 7,5     2     

112,5 10     2,5     

115 40     5     

117,5 10     7,5     

120 7,5     10     

122,5 5     40     

125 2,5     10     

127,5 2     7,5     

130 1     5     

132,5 1     2,5     

135 1     2     

137,5      1     

140      1     

142,5      1     

 



Bijlage 3: Snelheidsverdeling scenario’s rekening                Bijlage 3,p. 3 
              houdend met de Europese richtlijn          

Scenario 2b 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33,6% 5,2% 5,6% 8,6% 53,0% 46,4% 0,5% 0,1% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5  20 5 20       

80  30 45 75   2,5 5   

82,5  30 45 5   7,5 45   

85  10 5    10 45   

87,5  6     10 5   

90  4     70    

92,5           

95 1          

97,5 1          

100 1          

102,5 2     1     

105 2,5     1     

107,5 5     1     

110 7,5     2     

112,5 10     2,5     

115 40     5     

117,5 10     7,5     

120 7,5     10     

122,5 5     40     

125 2,5     10     

127,5 2     7,5     

130 1     5     

132,5 1     2,5     

135 1     2     

137,5      1     

140      1     

142,5      1     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 3: Snelheidsverdeling scenario’s rekening                Bijlage 3,p. 4 
              houdend met de Europese richtlijn          

Scenario 3 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33,8% 5,2% 5,4% 8,6% 53,0% 46,2% 0,5% 0,3% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5           

80           

82,5           

85    5       

87,5   5 15       

90  100 95 80   100 100   

92,5           

95 1          

97,5 1          

100 1          

102,5 2     1     

105 2,5     1     

107,5 5     1     

110 7,5     2     

112,5 10     2,5     

115 40     5     

117,5 10     7,5     

120 7,5     10     

122,5 5     40     

125 2,5     10     

127,5 2     7,5     

130 1     5     

132,5 1     2,5     

135 1     2     

137,5      1     

140      1     

142,5      1     

 



Bijlage 3: Snelheidsverdeling scenario’s rekening                Bijlage 3,p. 5 
              houdend met de Europese richtlijn          

Scenario 4 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33,4% 5,4% 5,6% 8,6% 53,0% 46,5% 0,3% 0,1% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5           

80           

82,5  2,5  5       

85  7,5 5 15    5   

87,5  10 45 75   5 45   

90  10 45 5   95 50   

92,5  70 5        

95 1          

97,5 1          

100 1          

102,5 2     1     

105 2,5     1     

107,5 5     1     

110 7,5     2     

112,5 10     2,5     

115 40     5     

117,5 10     7,5     

120 7,5     10     

122,5 5     40     

125 2,5     10     

127,5 2     7,5     

130 1     5     

132,5 1     2,5     

135 1     2     

137,5      1     

140      1     

142,5      1     

 



Bijlage 3: Snelheidsverdeling scenario’s rekening                Bijlage 3,p. 6 
              houdend met de Europese richtlijn          

Scenario 5 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33% 5,7% 5,7% 8,6% 53,0% 47,0% 0,0% 0,0% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5  5 5 5       

80  15 15 15       

82,5  75 75 75       

85  5 5 5       

87,5           

90           

92,5           

95 1          

97,5 1          

100 1          

102,5 2     1     

105 2,5     1     

107,5 5     1     

110 7,5     2     

112,5 10     2,5     

115 40     5     

117,5 10     7,5     

120 7,5     10     

122,5 5     40     

125 2,5     10     

127,5 2     7,5     

130 1     5     

132,5 1     2,5     

135 1     2     

137,5      1     

140      1     

142,5      1     

 



Bijlage 3: Snelheidsverdeling scenario’s rekening                Bijlage 3,p. 7 
              houdend met de Europese richtlijn          

Scenario 6 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33,0% 5,7% 5,7% 8,6% 53,0% 47,0% 0,0% 0,0% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5  5 5 5       

80  75 75 75       

82,5  15 15 15       

85  5 5 5       

87,5           

90           

92,5           

95 1          

97,5 1          

100 1     1     

102,5 2     1     

105 2,5     1     

107,5 5     2     

110 7,5     2,5     

112,5 10     5     

115 40     7,5     

117,5 15     10     

120 10     40     

122,5 5     15     

125      10     

127,5      5     

130           

132,5           

135           

137,5           

140           

142,5           

 



Bijlage 4: Formules van Elvik e.a.(2004) en Nilsson (2004)         Bijlage 4,p. 1 

                   

 
Formules van Elvik e.a. (2004) 

 

Dna/Dvoor = (Vna/Vvoor)
4,5 

Zna/Zvoor = (Vna/Vvoor)
3,0 

Lna/Lvoor = (Vna/Vvoor)
1,5 

 

Met  D = aantal doden 

 Z = aantal zwaargewonden 

 L = aantal lichtgewonden 

 V = gemiddelde snelheid 

 

 

 

Formule van Nilsson (2004) 

 

Avoor/Ana = (Vvoor/Vna)² 

 

Met  A = aantal ongevallen 

 V = gemiddelde snelheid 



Bijlage 5: Snelheidsverdeling scenario’s rekening houdend met             Bijlage 5,p. 1 
                de Europese richtlijn en verandering in aandeel in verkeer 

Scenario 1 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 35,5% 5,3% 5,5% 8,6% 53,0% 44,5% 0,4% 0,2% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5           

80           

82,5  1  5       

85  1 5 15       

87,5  2 45 75    5   

90  96 50 5   100 95   

92,5           

95 1          

97,5 1          

100 1          

102,5 2     1     

105 2,5     1     

107,5 5     1     

110 7,5     2     

112,5 10     2,5     

115 40     5     

117,5 10     7,5     

120 7,5     10     

122,5 5     40     

125 2,5     10     

127,5 2     7,5     

130 1     5     

132,5 1     2,5     

135 1     2     

137,5      1     

140      1     

142,5      1     

 

 



Bijlage 5: Snelheidsverdeling scenario’s rekening houdend met             Bijlage 5,p. 2 
                de Europese richtlijn en verandering in aandeel in verkeer 

Scenario 2a 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 35,0% 5,4% 5,5% 8,6% 53,0% 45,0% 0,3% 0,2% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5           

80  2,5  5       

82,5  7,5 5 15       

85  10 45 75    5   

87,5  10 45 5    45   

90  70 5    100 50   

92,5           

95 1          

97,5 1          

100 1          

102,5 2     1     

105 2,5     1     

107,5 5     1     

110 7,5     2     

112,5 10     2,5     

115 40     5     

117,5 10     7,5     

120 7,5     10     

122,5 5     40     

125 2,5     10     

127,5 2     7,5     

130 1     5     

132,5 1     2,5     

135 1     2     

137,5      1     

140      1     

142,5      1     

 



Bijlage 5: Snelheidsverdeling scenario’s rekening houdend met             Bijlage 5,p. 3 
                de Europese richtlijn en verandering in aandeel in verkeer 

Scenario 2b 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33,5% 5,3% 5,6% 8,6% 53,0% 46,5% 0,4% 0,1% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5  20 5 20       

80  30 45 75   2,5 5   

82,5  30 45 5   7,5 45   

85  10 5    10 45   

87,5  6     10 5   

90  4     70    

92,5           

95 1          

97,5 1          

100 1          

102,5 2     1     

105 2,5     1     

107,5 5     1     

110 7,5     2     

112,5 10     2,5     

115 40     5     

117,5 10     7,5     

120 7,5     10     

122,5 5     40     

125 2,5     10     

127,5 2     7,5     

130 1     5     

132,5 1     2,5     

135 1     2     

137,5      1     

140      1     

142,5      1     

 

 



Bijlage 6: Snelheidsverdeling scenario’s rekening houdend             Bijlage 6,p. 1 
                met beperkte omzeiling van de snelheidslimiet 

Scenario 1 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 35,5% 5,2% 5,4% 8,6% 53,0% 44,5% 0,5% 0,3% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5           

80           

82,5    5       

85   5 15       

87,5  50 45 75    5   

90  40 45 5   50 45   

92,5  5 5    40 45   

95 1 5     5 5   

97,5 1      5    

100 1          

102,5 2     1     

105 2,5     1     

107,5 5     1     

110 7,5     2     

112,5 10     2,5     

115 40     5     

117,5 10     7,5     

120 7,5     10     

122,5 5     40     

125 2,5     10     

127,5 2     7,5     

130 1     5     

132,5 1     2,5     

135 1     2     

137,5      1     

140      1     

142,5      1     

 

 



Bijlage 6: Snelheidsverdeling scenario’s rekening houdend             Bijlage 6,p. 2 
                met beperkte omzeiling van de snelheidslimiet 

Scenario 2a 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 35,0% 5,2% 5,4% 8,6% 53,0% 45,0% 0,5% 0,3% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5           

80    5       

82,5   5 15       

85  50 45 75    5   

87,5  40 45 5   50 45   

90  5 5    40 45   

92,5  5     5 5   

95 1      5    

97,5 1          

100 1          

102,5 2     1     

105 2,5     1     

107,5 5     1     

110 7,5     2     

112,5 10     2,5     

115 40     5     

117,5 10     7,5     

120 7,5     10     

122,5 5     40     

125 2,5     10     

127,5 2     7,5     

130 1     5     

132,5 1     2,5     

135 1     2     

137,5      1     

140      1     

142,5      1     

 



Bijlage 6: Snelheidsverdeling scenario’s rekening houdend             Bijlage 6,p. 3 
                met beperkte omzeiling van de snelheidslimiet 

Scenario 2b 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33,6% 5,2% 5,4% 8,6% 53,0% 46,4% 0,5% 0,3% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5   5 20       

80  50 45 75    5   

82,5  40 45 5   50 45   

85  5 5    40 45   

87,5  5     5 5   

90       5    

92,5           

95 1          

97,5 1          

100 1          

102,5 2     1     

105 2,5     1     

107,5 5     1     

110 7,5     2     

112,5 10     2,5     

115 40     5     

117,5 10     7,5     

120 7,5     10     

122,5 5     40     

125 2,5     10     

127,5 2     7,5     

130 1     5     

132,5 1     2,5     

135 1     2     

137,5      1     

140      1     

142,5      1     

 

 

 



Bijlage 7: Snelheidsverdeling scenario’s daling snelheidslimiet             Bijlage 7,p. 1 
                van personenwagens (110 km/uur) 

Scenario 1 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33,8% 5,2% 5,4% 8,6% 53,0% 46,2% 0,5% 0,3% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5           

80           

82,5           

85    5       

87,5     5 15       

90  50 45 75    5   

92,5  40 45 5   50 45   

95 2 5 5    40 45   

97,5 1 5     5 5   

100 2      5    

102,5 2,5     2     

105 5     1     

107,5 7,5     2     

110 10     2,5     

112,5 40     5     

115 10     7,5     

117,5 7,5     10     

120 5     40     

122,5 2,5     10     

125 2     7,5     

127,5 1     5     

130 1     2,5     

132,5 1     2     

135      1     

137,5      1     

140      1     

142,5           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 7: Snelheidsverdeling scenario’s daling snelheidslimiet             Bijlage 7,p. 2 
                van personenwagens (110 km/uur) 

Scenario 2a  
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33,8% 5,2% 5,4% 8,6% 53,0% 46,2% 0,5% 0,3% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5           

80           

82,5           

85    5       

87,5     5 15       

90  50 45 75    5   

92,5  40 45 5   50 45   

95 3 5 5    40 45   

97,5 2 5     5 5   

100 2,5      5    

102,5 5     3     

105 7,5     2     

107,5 10     2,5     

110 40     5     

112,5 10     7,5     

115 7,5     10     

117,5 5     40     

120 2,5     10     

122,5 2     7,5     

125 1     5     

127,5 1     2,5     

130 1     2     

132,5      1     

135      1     

137,5      1     

140           

142,5           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 7: Snelheidsverdeling scenario’s daling snelheidslimiet             Bijlage 7,p. 3 
                van personenwagens (110 km/uur) 

Scenario 2b 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33,8% 5,2% 5,4% 8,6% 53,0% 46,2% 0,5% 0,3% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5           

80           

82,5           

85    5       

87,5     5 15       

90  50 45 75    5   

92,5  40 45 5   50 45   

95 7,5 5 5    40 45   

97,5 5 5     5 5   

100 7,5      5    

102,5 10     7,5     

105 40     5     

107,5 10     7,5     

110 7,5     10     

112,5 5     40     

115 2,5     10     

117,5 2     7,5     

120 1     5     

122,5 1     2,5     

125 1     2     

127,5      1     

130      1     

132,5      1     

135           

137,5           

140           

142,5           



Bijlage 8: Snelheidsverdeling scenario’s daling snelheidslimiet             Bijlage 8,p. 1 
                van personenwagens (100 km/uur) 

Scenario 1  
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33,8% 5,2% 5,4% 8,6% 53,0% 46,2% 0,5% 0,3% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5           

80           

82,5           

85    5       

87,5     5 15       

90  50 45 75    5   

92,5  40 45 5   50 45   

95 3 5 5    40 45   

97,5 2 5     5 5   

100 2,5      5    

102,5 5     3     

105 7,5     2     

107,5 10     2,5     

110 40     5     

112,5 10     7,5     

115 7,5     10     

117,5 5     40     

120 2,5     10     

122,5 2     7,5     

125 1     5     

127,5 1     2,5     

130 1     2     

132,5      1     

135      1     

137,5      1     

140           

142,5           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 8: Snelheidsverdeling scenario’s daling snelheidslimiet             Bijlage 8,p. 2 
                van personenwagens (100 km/uur) 

Scenario 2a 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33,8% 5,2% 5,4% 8,6% 53,0% 46,2% 0,5% 0,3% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5           

80           

82,5           

85    5       

87,5     5 15       

90  50 45 75    5   

92,5  40 45 5   50 45   

95 7,5 5 5    40 45   

97,5 5 5     5 5   

100 7,5      5    

102,5 10     7,5     

105 40     5     

107,5 10     7,5     

110 7,5     10     

112,5 5     40     

115 2,5     10     

117,5 2     7,5     

120 1     5     

122,5 1     2,5     

125 1     2     

127,5      1     

130      1     

132,5      1     

135           

137,5           

140           

142,5           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 8: Snelheidsverdeling scenario’s daling snelheidslimiet             Bijlage 8,p. 3 
                van personenwagens (100 km/uur) 

Scenario 2b  
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33,8% 5,2% 5,4% 8,6% 53,0% 46,2% 0,5% 0,3% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5           

80           

82,5           

85    5       

87,5     5 15       

90  50 45 75    5   

92,5  40 45 5   50 45   

95 5 5 5    40 45   

97,5 2,5 5     5 5   

100 5      5    

102,5 7,5     5     

105 10     2,5     

107,5 40     5     

110 10     7,5     

112,5 7,5     10     

115 12,5     40     

117,5      10     

120      7,5     

122,5      12,5     

125           

127,5           

130           

132,5           

135           

137,5           

140           

142,5           

 



Bijlage 9: Snelheidsverdeling scenario’s daling snelheidslimiet             Bijlage 9,p. 1 
                personenwagens en vrachtwagens 

Scenario 1  
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33,8% 5,2% 5,4% 8,6% 53,0% 46,2% 0,5% 0,3% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5           

80           

82,5    5       

85     5 15       

87,5  50 45 75    5   

90  40 45 5   50 45   

92,5  5 5    40 45   

95 2 5     5 5   

97,5 1      5    

100 2          

102,5 2,5     2     

105 5     1     

107,5 7,5     2     

110 10     2,5     

112,5 40     5     

115 10     7,5     

117,5 7,5     10     

120 5     40     

122,5 2,5     10     

125 2     7,5     

127,5 1     5     

130 1     2,5     

132,5 1     2     

135      1     

137,5      1     

140      1     

142,5           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 9: Snelheidsverdeling scenario’s daling snelheidslimiet             Bijlage 9,p. 2 
                personenwagens en vrachtwagens 

Scenario 2a 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33,8% 5,2% 5,4% 8,6% 53,0% 46,2% 0,5% 0,3% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5           

80    5       

82,5     5 15       

85  50 45 75    5   

87,5  40 45 5   50 45   

90  5 5    40 45   

92,5  5     5 5   

95 3      5    

97,5 2          

100 2,5          

102,5 5     3     

105 7,5     2     

107,5 10     2,5     

110 40     5     

112,5 10     7,5     

115 7,5     10     

117,5 5     40     

120 2,5     10     

122,5 2     7,5     

125 1     5     

127,5 1     2,5     

130 1     2     

132,5      1     

135      1     

137,5      1     

140           

142,5           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 9: Snelheidsverdeling scenario’s daling snelheidslimiet             Bijlage 9,p. 3 
                personenwagens en vrachtwagens 

Scenario 2b 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33,8% 5,2% 5,4% 8,6% 53,0% 46,2% 0,5% 0,3% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75    5       

77,5     5 15       

80  50 45 75    5   

82,5  40 45 5   50 45   

85  5 5    40 45   

87,5  5     5 5   

90       5    

92,5           

95 7,5          

97,5 5          

100 7,5          

102,5 10     7,5     

105 40     5     

107,5 10     7,5     

110 7,5     10     

112,5 5     40     

115 2,5     10     

117,5 2     7,5     

120 1     5     

122,5 1     2,5     

125 1     2     

127,5      1     

130      1     

132,5      1     

135           

137,5           

140           

142,5           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 9: Snelheidsverdeling scenario’s daling snelheidslimiet             Bijlage 9,p. 4 
                personenwagens en vrachtwagens 

Scenario 3 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33,8% 5,2% 5,4% 8,6% 53,0% 46,2% 0,5% 0,3% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5           

80           

82,5           

85    5       

87,5     5 15       

90  50 45 75    5   

92,5  40 45 5   50 45   

95 1 5 5    40 45   

97,5 1 5     5 5   

100 1      5    

102,5 2     1     

105 2,5     1     

107,5 5     1     

110 7,5     2     

112,5 10     2,5     

115 40     5     

117,5 10     7,5     

120 7,5     10     

122,5 5     40     

125 2,5     10     

127,5 2     7,5     

130 1     5     

132,5 1     2,5     

135 1     2     

137,5      1     

140      1     

142,5      1     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 9: Snelheidsverdeling scenario’s daling snelheidslimiet             Bijlage 9,p. 5 
                personenwagens en vrachtwagens 

Scenario 4 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33,8% 5,2% 5,4% 8,6% 53,0% 46,2% 0,5% 0,3% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5           

80    5       

82,5     5 15       

85  50 45 75    5   

87,5  40 45 5   50 45   

90  10 5    50 50   

92,5           

95 3          

97,5 2          

100 2,5          

102,5 5     3     

105 7,5     2     

107,5 10     2,5     

110 40     5     

112,5 10     7,5     

115 7,5     10     

117,5 5     40     

120 2,5     10     

122,5 2     7,5     

125 1     5     

127,5 1     2,5     

130 1     2     

132,5      1     

135      1     

137,5      1     

140           

142,5           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 9: Snelheidsverdeling scenario’s daling snelheidslimiet             Bijlage 9,p. 6 
                personenwagens en vrachtwagens 

Scenario 5 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33,8% 5,7% 5,7% 8,6% 53,0% 47,0% 0,0% 0,0% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5  5 5 5       

80  15 15 15       

82,5  75 75 75       

85  5 5 5       

87,5             

90           

92,5           

95 3          

97,5 2          

100 2,5          

102,5 5     3     

105 7,5     2     

107,5 10     2,5     

110 40     5     

112,5 10     7,5     

115 7,5     10     

117,5 5     40     

120 2,5     10     

122,5 2     7,5     

125 1     5     

127,5 1     2,5     

130 1     2     

132,5      1     

135      1     

137,5      1     

140           

142,5           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 9: Snelheidsverdeling scenario’s daling snelheidslimiet             Bijlage 9,p. 7 
                personenwagens en vrachtwagens 

Scenario 6 
 

 Rechterrijstrook Linkerrijstrook 

Voertuigcategorie PW VW1 VW2 VW3 TOT PW VW1 VW2 VW3 TOT 

Aandeel in verkeer 33,8% 5,7% 5,7% 8,6% 53,0% 46,2% 0,0% 0,0% 0,0% 47% 

Verdeling (waarde als bovengrens)           

75           

77,5  5 5 5       

80  15 15 15       

82,5  75 75 75       

85  5 5 5       

87,5             

90           

92,5           

95 3          

97,5 2          

100 2,5     3     

102,5 5     2     

105 7,5     2,5     

107,5 10     5     

110 40     7,5     

112,5 15     10     

115 10     40     

117,5 5     15     

120      10     

122,5      5     

125           

127,5           

130           

132,5           

135           

137,5           

140           

142,5           
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