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Ill Onderzoek � } 

Slimmer handhaven op overbelading loont 

Meer data, minder schade 

Na jaren handhaving blijkt nog steeds meer dan 15 procent van het huidige vracht

vervoer overbeladen, met schade aan het wegdek en de verkeersveiligheid als gevolg. 

Nieuw onderzoek inventariseert de kosten en baten van de nieuwste handhavings

methoden, vooruitlopend op nieuwe Europese wetgeving. Een effectieve combinatie 

daarvan met kilometerheffing voor vrachtwagens vergt meer onderzoek. 

MARTIJN VAN VELZEN, BERT VAN WEE, TU DELFT 

J
aarlijks wordt 82 procent van het binnen

lands transport (in tonnen) vervoerd over 

de weg. Grensoverschrijdend transport mee

gerekend, wordt er jaarlijks 728 miljoen ton 

aan goederen vervoerd over de weg [*]. 

Overbelading 

niet tot het gewenste langdurige effect. 

Sinds drie jaar is de digitale hand having met 

behulp van de WiM-systemen stopgezet. Op 

dit moment wordt nog slechts incidenteel 

gehandhaafd [*]. Voor overtreders vormt 

deze beperkte mate van handhaving geen 

stimulans om de regelgeving rondom maxi

mumgewichten na te leven. 

Uit metingen op het hoofdwegennet blijkt Ditonderzoekconstateertdriemechanismes 

bovendien dat maar liefst 15 procent van de die invloed hebben op de nalevingskans: 

passerende vrachtvoertuigen overbeladen 

is. Een percentage dat in veel sectoren nog • Economisch tij en mate van concurrentie 

hoger is omdat een deel van het vrachtver- in de sector 

voer niet over be laden kan zijn. Deels van- Het totale economisch gewin voor malafide 

wege de vorm (beperkte tankinhoud)' dee ls transporteurs bedraagt naar schatting maar Een jarenlang stabiel percentage van het vracht-

vervaer op het haafdwegennet is averbeladen: 15 
vanwege een laag soortelijk gewicht van de liefst 613 miljoen euro per jaar [*]. Overbela-

vracht. In verschillende onderzoeken wordt 

de jaarlijkse schade als gevolg van overbela

ding (extra onderhoud en files ) voor alleen 

al het hoofdwegennet geraamd op 34 tot 100 

miljoen euro [*]. 

Handhaving 

De handhaving op overbelading is wettelijk 

neergelegd bij de Inspectie Leefomgeving en 

Transport (ILT) en de Nationale Politie. Op 

het hoofdwegennet werd tot 2015 gebruik 

ding komt vaker voor in economisch zware 

tijden, en minder vaak in tijden waarin 

opdrachten voor het oprapen liggen. 

• Sectorspecifieke invloeden

Een voorbeeld: verse asfalttransporten (per

ton ingekocht, geladen en gewogen) zijn vrij

wel nooit overbeladen, terwijl transporten 

van weggefreesd 'oud' asfalt dit regelmatig 

we! zijn (veelal op het blote oog geladen). 

gemaaktvanzogenoemde Weigh-in-Motion- • Gepercipieerde controle- en sanctiekans 

technologie (WiM) als handhavingsinstru- De gepercipieerde controlekans wordt 

ment. Op basis van real-time meetgegevens bepaald door de objectieve controlekans, de 

uit weegsensoren in de toplaag van het weg- mate van ruchtbaarheid aan controles en de 

dekwerdenmogelijkoverbeladenvrachtwa- mate van onvoorspelbaarheid en onont

gens naar speciaal ingerichte meetlocaties koombaarheid van controles [*]. 

geleid. Hier werd handmatig een tweede 

meting verricht en indien nodig bekeurd. 

Tegelijkertijd proberen ook regionale en 

lokale wegbeheerders overbelading te adres

seren, maar ook deze pogingen leiden nog 
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Toekomstige handhaving dient zowel te 

bestaan uit maatregelen met een nalevings

bevorderend effect als uit maatregelen met 

afschrikkende werking [*]. 

procent. 

Nieuwe Europese wetgeving en 

andere uitgangspunten 
Een belangrijk uitgangspunt voor toekom

stige handhaving biedt de EU Directive 

2015/719, waarin lidstaten worden verplicht 

controles uit te voeren op overbelading, 

gebruikmakend van Weigh-in-Motion (WiM) 

ofOn-Board Weighing (OBW). Via Dedicated 

Short Range Communication (DSRC) ont

vangstbakens worden de gegevens van de 

aslastsensoren (bij OBW) automatisch digi

taal verkregen. Beide methoden (WiM en 

OBWin combinatie met DSRC) kunnen zowel 

worden ingezet als selectiemiddel (COST323 

nauwkeurigheidsklasse B, naweging nodig) 

of als volledig geautomatiseerd systeem 

(COST323 nauwkeurigheidsklasse A, directe 

beboeting) worden uitgevoerd [*]. Een over

zicht van de maatregelen binnen de vier 

strategieen (WiM en OBW, indirect en auto

matisch) is weergegeven in de tabel. 

www.verkeerskunde.ni/VK60verbelading ■BJ 

Ook regionale en lakale wegbeheerders proberen 

overbelading aan te pakken. 

WiM - Indirect WiM- OBW - Indirect OBW-

l 1 Automatisch Automatlsch 

Primair Instrument • Weigh-in-Motion Weigh-in-Motion On-Board On-Board 
Weighing Weighing 

Toepassing Indirect (bekeuring Direct (bekeuring Indirect (bekeuring Direct (bekeuring 
o.b.v. naweg1ng) o.b.v. WiM meting) o.b.v. naweging) o.b.v. WiM metingL 

Overtredings- - WiM locaties - WiM locaties • DSRC portalen - DSRC portalen 
afschrlkkende (COST klasse B) (COST klasse A) • Mobiele DSRC - Mobiele DSRC
bureaucratisch- bakens bakens 
gestandaardiseerde -Teams voor -Teams voor 
lnstrumenten naweging naweging 
Overtredings- - MobIele DSRC .... _ Mobiele DSRC 
afschrlkkende bakens bakens 
strategische - Mobiele teams - Mobiele teams - Mobiele teams - Mobiele teams 
instrumenten (selectie o.b.v. (selectie o.b.v. (select1e o.b.v. (bekeuring o.b.v. 

profilering WiM) profilering WiM) DSRC DSRC 
- Verbod in civiele - Verbod in civiele handhelds) handhelds) 

contracten contract en - Verbod in civiele - Verbod in civiele 
---4 .)_ contracten contracten 

Nalevings- - Campagnes • Campagnes - Campagnes • Campagnes 
bevorderende - Communicatie • Communicatie - Communicatie - Communicatie 
bureaucratisch- van van van van 
gestandaardlseerde inzet inzet inzet inzet 
lnstrumenten handhavings- handhavings- handhavings- handhavings-

instrumenten instrumenten instrumenten instrumenten 
richting sector richting sector richting sector richting sector 

Nalevings- - Communicatie • Communicatie - Communicatie - Communicatie 
bevorderende van van van van 
strateglsche regelgevlng regelgevmg regelgeving regelgevlng 
lnstrumenten nchting richting nchting richting 

nieuwe spelers nieuwe spelers nieuwe spelers nieuwe spelers 
- Convenant in - Convenant In - Convenant in - Convenant in 

specifieke sector specifieke sector specif1eke sector specif1eke sector 
TABEL 1. INZET VAN HANDHAVINGSINSTRUMENTEN IN VIER STRATEGIE�N 

alsprimairhandhavingsinstrument.Binnen het provinciaal wegennet, een onbekend 

deze strategiezoueenwettelijkeverplichting bedrag voor het lokaal wegennet en een 

Voor WiM resulteert dit dus in twee toepas- tot de inbouw van aslastsensoren in nieuw onbekend bedrag aan veiligheidsreductie, 

singen: de eerste is indirecte WiM, waarbij te bouwen vrachtvoertuigen voor de hand lijkt de kans dat de handhavingskosten 

opbasisvandeWiM-wegingmogelijkeover- liggen. Op korte termijn kunnen de oplo- opwegen tegen de baten (in termen van 

trederswordengeselecteerdomnagewogen pende maatschappelijke kosten als gevolg maatschappelijkeschadereductie)zekeraan

( en beboet) te worden. De tweede is automa- van de falende huidige handhavingssituatie wezig [*]. 

tische WiM, waarbij automatisch op basis al worden beperkt, door de WiM-punten op 

van de WiM-wegingwordt beboet. VoorOBW het hoofdwegennet te herstellen en het aan- Smart Mobility-pakket 

resulteert dit ook in twee toepassingen. De ta! strategische controles uit te breiden. Hier- Meer onderzoek is nodig om de optimale 

indirecte OBW, waarbij op basis van de aslast- mee kan het momenteel (theoretisch) stij- hoeveelheid en locaties van de DSRC-porta

sensoren (data verkregen via DSRC-bakens gendepercentageovertrederswordengesta- len, mobiele DSRC-bakens en DSRC-hand

aan portalen of in handhelds) mogelijke biliseerdenzaleennieuwhandhavingsstra- helds te bepalen. Model- of scenariostudies 

overtreders worden geselecteerd om nage- tegie zich ook sneller uitbetalen. kunnen daarbij helpen. Ook de technische 

wogen (en beboet) te worden. De tweede is en bestuurlijke integratie van OBW in een 

automatische OBW, waarbij op basis van de Kosten breder smartmobilitypakket, waarvan ook 

uit het voertuig verkregen aslastmetingen Het onderzoek laat zien dat de jaarlijkse kos- de in te voeren kilometerheffing voor vracht-

automatisch wordt beboet. ten van geautomatiseerde OBW zo'n 50 mil- voertuigen dee! uitmaakt, zou onderwerp 

joen euro bedragen, in een scenario met 30 kunnen zijn van nader onderzoek. 

Aanbevelingen korte en langere termijn statische DSRC-portalen, 10 mobiele DSRC-

Op basis van het uitgevoerde onderzoek bakens en 4 mobiele teams met handhelds. 

wordt aanbevolen een op geautomatiseerde Uitgaande van een jaarlijkse kostenpost van 

OBW gebaseerde handhavingsstrategie ver- minimaal 34 tot 100 miljoen euro voor het 

derte ontwikkelen en optermijn in te zetten hoofdwegennet, 4 tot 10 miljoen euro voor 

O Op w w w.verkeerskunde.nl/VK· 
620180verbelading vIndt u het 1nte· 
grale art1kel met bronvermeld1ngen(*). 
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