
 

 

 

  
  LAND 

Vrachtvoertuigen Personen 
voertuigen 

Andere 
maatregelen 

Wegen 
belasting  

Aanschaf 
belasting 

België  

 

• Kilometerheffing   

voor voertuigen 

boven de 3.5 ton. 

• Waarborgsom On-

board-unit €135. 

• Tarief afhankelijk 

van gewicht, euro-

emissieklasse van 

het voertuig, de 

gereden afstand en 

de weg 

(kilometerheffing   

op het gehele 

wegennet, maar 

sommige wegen 0-

tarief) 

www.viapass.be 

 Liefkenshoek
-tunnel tol, 
tarief is 
afhankelijk 
van de totale 
hoogte van 
het voertuig. 

• Personenauto’s 

o.b.v. 

cilinderinhoud, 

CO2-uitstoot en 

brandstofsoort 

• Zakelijke 

voertuigen o.b.v. 

gewicht en aantal 

assen 

 

• Afhankelijk 

van regio, 

gebaseerd 

op cilinder-

inhoud, 

leeftijd, 

brandstof-

soort, 

Euronorm en 

CO2-uitstoot 

• 21% BTW 

Duitsland • Kilometerheffing   

voor voertuigen 

boven de 7,5 ton 

• Tarief afhankelijk 

van aantal assen 

en euro-

emissieklasse van 

het voertuig. 

• Uitbreiding per 

1.7.2018 van 

huidige 15000 km 

naar 55000 km, 

door de toevoeging 

van 40000 km 

federale 

autowegen.  

On-board-unit 
gratis, maar 
installatie eigen 
kosten. 
www.toll-
collect.de 

• Vignet voor 

personenvoertuigen 

en campers, naar 

verwachting per 

1.1.2019.  

• Prijs van een 

jaarvignet is 

afhankelijk van 

aandrijving 

(benzine of diesel), 

motorinhoud (cm3) 

en euro-

emissieklasse. De 

prijs voor 

kortdurende 

vignetten is 

afhankelijk van de 

jaarprijs voor een 

voertuig (6 

categorieën).  

• Voor in Duitsland 

geregistreerde 

voertuigen is 

jaarvignet verplicht 

voor snelwegen en 

federale autowegen, 

in het buitenland 

geregistreerde 

voertuigen hebben 

een vignet nodig 

voor snelwegen.  

 • Personenauto’s 

o.b.v. CO2-uitstoot 

en cilinderinhoud  

• Vrachtauto’s, 

touringcars en 

bussen o.b.v. 

gewicht, 

emissieklasse en 

geluidsniveau 

• Trailers o.b.v. 

gewicht 

• Motoren o.b.v. 

cilinderinhoud 

•  Er geldt een 

tijdelijke 

vrijstelling voor 

elektrische 

voertuigen 

• Op basis van 

catalogus-

prijs + 

€26,30 

• 19% BTW 

 



 

 

 
 
 

Frankrijk De meeste snelwegen zijn tolwegen. 
Afhankelijk van de categorie voertuigen 
en de gereden afstand varieert het tarief. 
De categorieën zijn afhankelijk van de 
hoogte en het gewicht van het voertuig 
of de combinatie, als ook van het aantal 
assen. 
http://www.autoroutes.fr/en 
 

Er zijn ook 
bruggen en 
tunnels waar 
een toltarief 
geldt. 

• Personenauto’s 

o.b.v. CO2-uitstoot 

en brandstofsoort 

• Zakelijke 

voertuigen o.b.v. 

gewicht, aantal 

assen en gebruik 

van aanhanger 

 

• Bonus/malus-

systeem o.b.v. 

CO2-uitstoot. 

• Omzetbelastin

g 20% 

 

Verenigd 

Koninkrijk 
HGV Road user 
levy (vignet)  voor 
vrachtvoertuigen 
boven de 12 ton 
https://www.gov.u
k/hgv-levy 

 Cordonheffin
g rond 
London 
(congestion 
charge)  
Tolweg M6 
(tarief 
afhankelijk 
van tijdstip 
Zestal 
toltunnels-
bruggen 
 

• personenauto’s 

o.b.v. 

motorvolume en 

CO2-uitstoot 

• Zakelijke 

voertuigen o.b.v. 

gewicht, aantal 

assen en 

milieukenmerken  

 

• Gebaseerd op 

verkoop-prijs 

• 20% BTW 

 

Oostenrijk  Kilometerheffing 
voor alle 
voertuigen vanaf 
3,5 ton met On-
board-unit (GO-
Box) 
(vrachtvoertuigen, 
bussen en zware 
campers) 

 Tarief afhankelijk 
van assen en euro-
emissieklasse met 
externe kosten 
toeslag voor 
geluid en 
luchtvervuiling. 
www.asfinag.at 

Vignet voor 
voertuigen tot 3,5 
ton op alle 
snelwegen en 
“schnellwegen” 
Vanaf 2018 is 
vignet digitaal 
beschikbaar. 

Vignet is niet 
nodig op de 
diverse 
wegen of 
tunnels waar 
expliciet een 
specifieke tol 
geldt. 

• Personenauto’s 

o.b.v. 

motorvolume 

• Zakelijke 

voertuigen o.b.v. 

gewicht 

• Gebaseerd op 

CO2 emissies 

(max 32% + 

bonus/ 

malus) 

 



 

 

 
 
 

Polen Elektronische tol 
verplicht voor 
voertuigen of 
combinaties van 
voertuigen vanaf 
3.5 ton, plus 
bussen ongeacht 
gewicht op 
meerdere 
trajecten, ook niet 
snelwegen  
(systeem 
ViaBOX) 
Tarieven variëren 
per traject en 
afhankelijk van 
euro-
emissieklasse. 
www.viatoll.pl  

Voor voertuigen in 
klasse 1 en 2 
specifieke 
tolwegen, A1, de 
A2 en de A4. 
Klasse 1: auto’s, 
busjes, campers en 
motoren 
Klasse 2: auto’s, 
busjes, campers met 
aanhanger of 
voertuigen met 
twee assen waarvan 
minimaal één as is 
voorzien van 
dubbele wielen. 
(elektronisch 
systeem ViaAUTO 
niet verplicht) 

 Lokale belasting 
zakelijke voertuigen 
o.b.v. assen en 
gewicht 

• Gebaseerd 

op cilinder-

inhoud  

(3.1-

18.6%) 

• 23% BTW 

 
 
 
 


