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1 INLEIDING 

De Vlaamse Brede Heroverweging (VBH) beoogt in belangrijke mate uitgaventoetsingen, toch 
blijft ook de ontvangstenzijde bij de VBH niet buiten beschouwing. Zo is het immers ook de 
bedoeling dat de kostendekkingsgraad van retributies bekeken wordt. 

2 DEFINITIE 

Wat een retributie is, is niet altijd zo eenduidig. Doorheen de voorbije decennia hebben ook de 
hogere rechtshoven er niet altijd een eenduidige invulling op na gehouden, intussen lijkt er een 
zekere stabiliteit te ontwaren in de begripsinvulling. De vaststelling dat de decreetgever de 
heffing een retributie noemt, volstaat alvast niet om haar daadwerkelijk als retributie te 
kwalificeren volgens het Grondwettelijk Hof.1 De volgende elementen zijn voor het hof wel 
cruciaal: 
-  het gaat om de vergoeding van een dienst die de overheid presteert ten voordele van de 
heffingsplichtige individueel beschouwd,  
- de retributie heeft een louter vergoedend karakter  
- en er is een redelijke verhouding tussen de kostprijs of de waarde van de verstrekte dienst en 
het bedrag dat de heffingsplichtige verschuldigd is.2  
 
Het feit dat er bepaalde vrijstellingen bestaan, heeft op zichzelf niet tot gevolg de retributie niet 
in verhouding staat tot de kosten, maar vrijstellingen hebben wel tot gevolg dat de 
administratieve kosten van de behandeling van de betrokken aanvragen ten laste blijven van de 
overheid, en niet dat die kosten worden gespreid over diegenen die niet zijn vrijgesteld.3 In ieder 
geval mag de administratie uitgaan van de gemiddelde administratieve kosten van de 
dienstverlening voor de aanvragen die niet zijn vrijgesteld van de retributie.4 Om de redelijke 
verhouding te bepalen is het van belang het bedrag van de retributie zo vast te stellen dat het 
redelijkerwijze evenredig is met de kosten of de waarde van de verleende dienst.5 Dat zorgt er 
ook voor dat Wanneer het bedrag van de retributie voor een bepaalde categorie van 
bijdrageplichtigen hoger is, […] dat hogere bedrag [moet] worden verantwoord door een verhoogde 
dienstverlening ten aanzien van die categorie.6 Voor het hof is het ook van belang dat de middelen 
van de retributie voor de werking van de betrokken dienst besteed worden of liever nog dat de 
retributiegelden geen andere bestemming krijgen, de opbrengsten van de retributie moeten voor 
het hof uitsluitend worden bestemd voor de werking van de entiteit waarvoor de retributie 
wordt geheven, hetzij verhoudingsgewijs worden terugbetaald aan de bijdrageplichtigen, 

 
1 Grondwettelijk Hof 19 november 2015, nr. 162/2015, overweging B.4. 
2 Id.  
3 Grondwettelijk Hof 22 februari 2018, nr. 18/2018, overweging B.5.9.5. De concrete casus gaat over verblijfsaanvragen maar lijkt 
ook ruimer relevant.  
4 Id. 
5 Grondwettelijk Hof 28 februari 2019, nr. 37/2019, overweging B.13.5. 
6 Grondwettelijk Hof 23 mei 2019, nr. 72/2019, Overweging B.6.4. 
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hetzij worden verrekend met hun toekomstige bijdragen.7 Als dat niet het geval is, kan dat voor 
het hof een aanwijzing zijn dat er geen redelijke verhouding is. 
 
Voormelde contouren zullen uiteraard ook moeten worden bewaakt bij het bepalen van de 
kostendekkingsgraad of nog bij aanpassingen daarvan.  
 

3 BEVOEGDHEID 

Een retributie wordt ingevolge artikel 173 van de Grondwet bepaald binnen de materiële 
bevoegdheden van een overheid. Daarnaast kan een retributie maar geheven worden als er een 
wettelijke of decretale grondslag is.8 Dat betekent dat de wetgever zelf de gevallen dient te 
bepalen wanneer de retributie is verschuldigd en door wie; de wetgever die bevoegd is om de 
retributie in te voeren, moet ook voorzien in de gevallen van vrijstelling en vermindering ervan.9 
Dit maakt dat ook het heffen van een retributie, net zoals het heffen van een belasting, een 
overheidstaak uitmaakt. Hoewel er bij een retributie dus ruimere delegatiemogelijkheden zijn 
dan bij een belasting, kan de taak dus niet zomaar worden uitbesteed.  
 

4 ONDERZOEKSVRAGEN  

 
De onderzoeksvragen zijn in grote lijnen op te delen in twee soorten. Enerzijds is er het onderzoek 
naar de achterliggende regelgeving en de relevantie daarvan. Anderzijds is er een meer 
cijfermatige benadering naar de werkelijke opbrengsten van deze retributies, maar ook de kosten 
daarvan. Op basis van deze gegevens trachten we de kostendekkingsgraad in te schatten. 

1) Zijn de regelgeving en de achterliggende tarieven nog up to date? 
a. Op welke inhoudelijke regelgeving is de retributie gebaseerd? 
b. Wanneer werden de tarieven het laatst herzien (los van eventuele automatische 

prijsaanpassingen)? 
c. Zijn de tarieven gekoppeld aan een index? 
d. Werd de retributie reeds aan eerdere onderzoeken onderworpen? 

2) In welke mate wordt de kost van het verlenen van de achterliggende dienst, gedekt door 
de geïnde opbrengsten van de verbonden retributie? 

a. Wat is de hoogte van de ontvangst? 
b. Is er sprake van een overschatting van de ontvangen retributies in de begroting? 

 
7 Grondwettelijk Hof 29 maart 2018, nr. 42/2018, overweging B.23.  
8 Zie Advies 68.145/3 van de Raad van State van 10 november 2020 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ‘tot 
vaststelling van de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Antwerpen. 
9 Dit is een courante visie van de Raad van State, zie bv. Advies van de Raad van State van 2 maart 2018 over een voorontwerp 
van wet 'houdende oprichting van het Brussels International Business Court', Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 54-3072/001, p. 127. 
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c. Wat is de hoogte van de kosten? 
d. Wat is de kostendekkingsgraad van de retributie? 

 

5 OUT OF SCOPE 

Een aantal zaken werden niet onderzocht in deze oefening. Gezien het gegeven tijdsbestek werd 
er geopteerd om het onderzoek te beperken tot een aantal focuspunten. Hierdoor werden een 
aantal te onderzoeken zaken, die vooropgesteld werden door de stuurgroep, niet opgenomen. 
Het betreft: 

− Een vergelijking met de ‘best practices’ uit het buitenland; 
− Potentiële administratieve vereenvoudigingen bij de retributie-inning; 
− Doelstellingen van de bevraagde retributies. 

 

6 BESCHRIJVING VAN DE RETRIBUTIES EN 
GEGEVENSVERZAMELING 

A. Plan van aanpak 

In eerste instantie werden in een brainstormsessie door de leden van de projectgroep 
onderstaande retributies geïdentificeerd: 
  

• Tariefzetting openbaar vervoer 
• Valorisatie van gebouwen en restgronden 
• Watervangen 
• Scheepvaartrechten en waterwegvergunningen 
• Concessies nevenbedrijven 
• Strandconcessies 
• Verkeersboetes 
• Retributies m.b.t. rijopleiding (miv-keuringen) 
• Vergunningen openbaar domein 
• Publiciteit op straatmeubilair (BVR 2002) 
• Verharden van bermen buiten de noodzakelijke lengte (BVR 2002) 
• Terrassen op openbaar domein (BVR 2002) 
• Parkeergelden Lantis 
• Telecomconvenanten (BVR 2002) 
• In tijd beperkte inname van het openbaar domein  (BVR 2002) 
• Tol LFH B32 
• Loodsgelden en retributies DAB Vloot 
• Retributies nutsbedrijven (BVR 2002) 
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Uit deze lijst werden de valorisatie van gebouwen en restgronden en de verkeersboetes geweerd 
omdat deze niet aan de gehanteerde definitie van een retributie voldeden. De valorisatie van 
gebouwen en restgronden werd wel in een afzonderlijk traject onderzocht.  
 
Bovenstaande lijst werd in eerste instantie, op basis van eigen onderzoek, verder uitgebreid en 
gespecifieerd. Bij het bezorgen van het sjabloon aan de verschillende beleidsdomeinen werd ook 
expliciet gevraagd om eventuele over het hoofd geziene retributies toe te voegen. Dit resulteert 
in onderstaande finale lijst van retributies, ingedeeld volgens verantwoordelijke entiteit: 
  
Entiteit/RP Retributie 
AWV Concessies nevenbedrijven 
AWV Retributies uitzonderlijk vervoer 
AWV Vergunningen openbaar domein 
AWV Publiciteit op straatmeubilair (BVR 2002) 
AWV Verharden van bermen buiten de noodzakelijke lengte (BVR 2002) 
AWV Terrassen op openbaar domein (BVR 2002) 
AWV In tijd beperkte inname van het openbaar domein  (BVR 2002) 
AWV Telecomconvenanten (BVR 2002) 
AWV Retributies nutsbedrijven (BVR 2002) 

DMOW 
Jaarlijkse heffing  - instellingen belast met technische controle vd in het 
verkeer gebrachte voertuigen 

DMOW RETRIBUTIE WIJZIGING GEGEVENS ADR 
DMOW RETRIBUTIE ERKENNING OPLEIDINGSCENTRUM ADR 
DMOW JAARLIJKSE RETRIBUTIE ADR 
DMOW Retributies m.b.t. rijopleiding 
DVW Watercaptatie 
DVW Vergunningen openbaar domein 
DVW Tarieven vastgelegd in de R.V.B. 
DVW Waterwegvergunningen 
DVW Scheepvaartrechten 
DVW Evenementen op of langs de waterwegen 
DVW Jaagpadtoelatingen 
Lantis Parkeergelden Lantis10 
Lantis Tol LFH B32 
MDK Loodsvergoedingen 
MDK Loodsgelden 
MDK BAF 
MDK Volumekorting 
MDK VBS-vergoeding 

 
10 Deze zijn pas vanaf 2022 van toepassing. Hierover kan op dit moment nog niets onderzocht worden  m.b.t. de 
kostendekkingsgraad. 
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MDK Strandconcessies 
MDK Innames openbaar domein via vergunningen 

MDK 
Concessie, -huur, -recht van opstal,- erfpacht,- overeenkomsten voor inname 
gewestgronden 

MDK Zeedijkconcessies 
VVM Tariefzetting openbaar Vervoer 

  
De volumekorting en BAF (Bunker Adjustment Factor) zijn geen retributies op zich. Het zijn 
respectievelijk een korting die wordt gegeven op de loodsgelden en een procentuele toeslag op 
de loodsgelden op basis van de brandstofprijzen. Gezien de aanzienlijke budgettaire massa (± 15 
miljoen euro en 2 miljoen euro) die deze vertegenwoordigen en de rechtstreekse link met de 
loodsgelden, worden deze toch meegenomen in de verdere bespreking.  
 
Vervolgens werd een sjabloon opgesteld op basis waarvan de onderzoeksvragen zouden kunnen 
worden beantwoord. De verschillende kolommen stemmen in grote lijnen overeen met de eerder 
gestelde onderzoeksvragen. Voor de cijfergegevens werd geopteerd om de data uit 2019 op te 
vragen. Dit is het laatste niet door de coronacrisis geïmpacteerde jaar. De kostendekkingsgraad 
werd berekend als de verhouding van de werkelijk geïnde ontvangsten tot de totale recurrente 
kosten (personeel en werking). Daarnaast werd de kostendekkingsgraad ook expliciet 
opgevraagd, voor het geval de entiteiten deze al eerder berekend hadden. Na validering van het 
sjabloon door de projectgroep, werd deze verspreid naar de verschillende entiteiten met de vraag 
om aan te vullen. Het ingevulde sjabloon is terug te vinden in bijlage. 
  
Tot slot werden de ontvangen gegevens bijeen gebracht in een overzicht (zie bijlage) en 
samenvattende tabellen gemaakt (infra). Op basis van dit overzicht werd het rapport opgemaakt. 
   

B. Bespreking resultaten 

6.B.1. Tekortkomingen 

In het algemeen was er een probleem van niet aangeleverde gegevens. Met betrekking tot de 
opbrengsten en kosten stelt het probleem zich het duidelijkst. De oorzaak hiervoor is een niet-
toewijsbaarheid van de opbrengsten, maar voornamelijk ook van de kosten. Waardoor 
regelmatig geen data konden worden doorgegeven op het niveau van de individuele retributie. 
Dit probleem werd door bijna alle entiteiten bevestigd. In het geval van de kosten is het probleem 
te wijten aan het feit dat er zelden personeel of werkingsmiddelen aanwezig zijn, die enkel voor 
de inning van één specifieke retributie worden ingezet. Indien het kosten betrof die voor 
meerdere retributies samen werden ingezet, hebben we de overkoepelende kostendekkingsgraad 
berekend. Wanneer het kosten betrof die niet enkel voor retributies worden ingezet, werd er 
waar mogelijk een inschatting gemaakt. 
In het geval van de opbrengsten is het probleem minder groot. Maar ook hier zijn er bedragen 
die niet per retributie uit de achterliggende systemen te halen zijn of die niet individueel begroot 
worden. Tot slot zijn er enkele opbrengsten waarvoor, zonder opgegeven reden, geen data 
ontvangen is. 
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Al deze zaken leiden ertoe dat er slechts een beperkte inschatting kan gemaakt worden van de 
verschillende kostendekkingsgraden. De bovenstaande onderzoeksvragen zijn dan ook enkel te 
beantwoorden voor zover, en op basis van die retributies waarvoor we de corresponderende 
gegevens hebben ontvangen. 
  
  

6.B.2. Beantwoording onderzoeksvragen 

1) Zijn de  regelgeving en de achterliggende tarieven nog up to date? 
 
Wat betreft de eerste onderzoeksvraag kunnen we stellen dat er zich een gemengd beeld vormt. 
Positief is dat een aantal tarieven niet langer dan vijf jaar geleden werden herbekeken. Dit zou 
een eerste indicatie kunnen zijn dat deze gehanteerde tarieven niet te zeer verouderd zijn en up-
to-date worden gehouden11. Voor een aantal retributies is dit echter een ander verhaal, met name 
alle retributies gebaseerd op het BVR van 29/03/2002 werden nog nooit herbekeken. Nochtans 
dateren deze tarieven al van 2002. Verder zijn ook de tarieven voor Watercaptatie (1991), 
Scheepvaartrechten (2000) en de VBS-Vergoeding (2001), geruime tijd niet herzien. Voor deze 
retributies is er mogelijk een risico van verouderde tarieven. Voor de retributies van DMOW 
hebben we geen info betreffende invoeringsdatum en datum laatste herziening.  
  
Wat betreft indexatie valt te melden dat quasi alle gehanteerde tarieven aan de 
consumptieprijsindex gekoppeld zijn. De vaste cijnzen voor de concessies nevenbedrijven hebben 
ook een koppeling met de gezondheidsindex. De variabel cijnzen voor deze concessies zijn 
gekoppeld aan de tarieven voor aardolieproducten.  De tariefzetting Openbaar Vervoer is niet 
gekoppeld aan een index, maar werkt normalerwijze met een jaarlijkse aanpassing. Voor al deze 
retributies kan men dus stellen dat er voorzien is in een automatische aanpassing volgens de 
actuele economische situatie. 
 
Een uitzondering is de VBS-vergoeding, deze is niet gekoppeld aan een index en kent ook geen 
andere automatische prijsaanpassing. 
  
Verder werd ook bevraagd of er eerdere studies of evaluaties bestonden die de werking van de 
verschillende retributies doorlichten. Hier is de input beperkt en valt op te merken dat er weinig 
concrete evaluaties ter beschikking zijn.  
De kostendekkendheid van de Loodsgelden, - vergoedingen, BAF en de bijhorende volume 
kortingen worden jaarlijks bekeken in het tariefmutatievoorstel. Daarnaast is er ook een jaarlijkse 
benchmark van deze tarieven in vergelijking tot de gehanteerde tarieven in de Hamburg – Le 
Havre range12. In 2020 was er een benchmark studie van De Lijn waarin ook een component rond 
kosten en tarieven werd besproken. In 2016 werd een Economische Analyse van de 
kostenstructuur van de Vlaamse waterwegen uitgevoerd. In dit rapport werd de kostenstructuur 
van de Vlaamse waterwegbeheerders bekeken en werd nagegaan wat de impact is van een 

 
11 We doen hier geen uitspraak in welke mate de herziening verschilt van de vorige versie, enkel het feit of er een herziening op 
zich is, werd bekeken. 
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wijziging van de tarieven voor scheepvaartrechten en waterwegenvergunningen. Tot slot geeft 
AWV aan dat de retributies uitzonderlijk vervoer momenteel herbekeken worden. 
 

2) In welke mate wordt de kost van het verlenen van de achterliggende dienst, gedekt door 
de geïnde opbrengsten van de verbonden retributie? 

 
De samenvattende Tabel 1 werd opgesteld op basis van de ontvangen gegevens. Voor de 
retributies onder de verantwoordelijkheid van Lantis werden geen gegevens ontvangen. 
 
De totale ontvangen retributies voor het gehele beleidsdomein werden in 2019 begroot op 
minstens 397,5 miljoen euro. Meer dan de helft hiervan komt van de bedragen die de Lijn int, nl. 
219,7 miljoen euro, gevolgd door de geïnde loodsgelden (MDK) ten bedrage van 84,7 miljoen euro 
en de concessies nevenbedrijven (AWV) ten belope van 32,5 miljoen euro. Wanneer we deze cijfers 
uit de begroting vergelijken met hetgeen werkelijk geïnd werd, zien we in eerste instantie een 
mindere realisatie van 3,7 miljoen euro. Dit is echter geen correct beeld.  De eerste reden hiervoor 
is dat DMOW geen geïnde bedragen heeft doorgegeven. De tweede reden is dat we voor de 
retributie voor evenementen op of langs de waterwegen geen volledige cijfers hebben ontvangen. 
De cijfers in begroting hiervoor zijn samen opgenomen met de jaagpadtoelatingen, maar voor de 
geïnde bedragen hebben we enkel data van de jaagpadtoelatingen ontvangen. Wanneer we 
corrigeren voor deze retributies en dus enkel de retributies vergelijken waarvoor we gegevens 
hebben voor zowel begroot als geïnd, komen we aan een meer-realisatie van net geen 4,3 miljoen 
euro ten opzichte van 389,4 miljoen euro begroot. Op basis van dit resultaat zijn we geneigd te 
zeggen dat er redelijk accuraat begroot wordt binnen het beleidsdomein en dat er geen sprake 
is van een overschatting van de retributieontvangsten in de begroting.  
 
Een bespreking over de kostenzijde is heel wat moeilijker te maken. Er werd gekozen om de 
kosten op te splitsen in enerzijds éénmalige werkingskosten (investeringen) en anderzijds 
recurrente kosten, opgedeeld naar werking en personeel. De éénmalige kosten werden 
afgezonderd omdat deze niet worden meegenomen in de berekening van de 
kostendekkingsgraad, maar het is wel interessant om te kijken hoe deze kosten zich ook 
verhouden tot de ontvangen retributies. De hiervoor ingevulde bedragen, in totaliteit 3,38 miljoen 
euro, zijn redelijk beperkt en hebben vooral te maken met digitalisering en de ontwikkeling van 
applicaties verbonden met de retributies. 
 
Voor de personeels- en werkingskosten werd ook beperkte input ontvangen. De totale recurrente 
werkingskosten die werden aangegeven bedragen 51,39 miljoen euro, voor de personeelskosten 
is dit 76,51 miljoen euro. Vaak waren de kosten echter niet in te schatten of kon men enkel een 
tekstuele beschrijving geven. Zelfs waar er wel cijfermatige input is, is dit vaak met de opmerking 
dat dit een eerder artificiële schatting is (bv. voor de strand-, zeedijkconcessies, innames openbaar 
domein). Dit zorgt ervoor dat de kostendekkingsgraden moeilijk te bepalen en bespreken zijn. 
Daarnaast zijn er enkele retributies met een zeer hoge kostendekking, nl. Concessies 
nevenbedrijven, watercaptatie en vergunningen openbaar domein en de tarieven vastgelegd in 
de RVB DVW, die de gemiddelden sterk vertekenen. Het is belangrijk om te melden voor deze 
retributies en andere retributies met hoge kostendekkingsgraden, dat de berekening sterk 
afhankelijk is van het gehanteerde kostenplaatje, dewelke hier onvolledig en  



   
 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
30.06.2021       pagina 10 van 15 

hoogstwaarschijnlijk onderschat is. Hierdoor worden mogelijk, (zeer) hoge, doch inaccurate 
kostendekkingsgraden gerapporteerd.  
 
In Tabel 2 staan alle retributies waarvoor wel cijfermateriaal werd ontvangen met betrekking tot 
de kosten of kostendekkingsgraad. Hiermee trachten we overzicht te geven van de aanwezige 
kostendekkingsgraden. Opvallend is de grote variëteit in hoogte van kostendekkingsgraad en het 
eerder aangehaalde gebrek aan exacte info. Sommige kostendekkingsgraden werden gehaald uit 
eerdere rapporten, indien dit het geval is, staat dit opgenomen onder de kolom “Opmerkingen”.  
Daarnaast staan in deze kolom aandachtspunten om rekening mee te houden bij het 
interpreteren van de gegevens.  
De Volumekorting is ook hier afzonderlijk weergegeven en er werd een kostendekkingsgraad 
berekend. De gegeven korting ten opzichte van de gemaakte kosten voor de loodsgelden 
bedraagt 13,47%. Indien deze korting niet gegeven zou worden, verhoogt de kostendekkingsgraad 
van de loodsgelden dus aanzienlijk. 
 
  
  
 
 
 



Beleidsdomein: MOW  VBH/ Eindrapport 

 

6.B.3. Samenvattende tabellen 

Entiteit Begrote 
ontvangsten (€) 

Geïnde 
ontvangsten 
(€) 

Verschil begroot 
- geïnd (€) 

Eénmalige 
werkingskosten 
(€) 

Recurrente 
werkingskosten 
(€) 

Personeelskosten 
(€) 

Gem. 
kostendekkingsgraad 

AWV  36.000.000   36.662.753   662.753   2.091.631   -     2.142.889  117100% 
DMOW  485.000   -    -485.000   -     -     -    - 
DVW  48.831.000   42.906.000  -5.925.000   100.000   10.000   1.192.250  3206% 
Lantis  -     -     -     -     -     -     -  
MDK  94.702.094   94.473.791  -228.303   1.187.000   51.379.221   73.184.262  82% 
VVM  217.494.000   219.783.000   2.289.000   -     -     -    - 
TOTAAL  397.512.094   393.825.544  -3.686.550   3.378.631   51.389.221   76.519.400  28048% 
gecorrigeerd 
Totaal 

 389.449.094   393.747.544   4.298.450  
    

Tabel 1 
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Entiteit Retributie Totaal ontvangst 
Werkingskost - 

recurrent Personeelskost 
Kostendekkings-

graad Opmerkingen 
AWV Concessies nevenbedrijven € 32.569.016,46  NVT  € 9.284,81 350777,39%  Geen werkingskosten gerapporteerd.  

AWV Retributies uitzonderlijk vervoer € 1.774.447,33 

Recurrent: PC's; 
een 
dienstwagen, 
printer, scanner, 
...   € 461.702,19 384,33% 

Kostendekkingsgraad zonder 
werkingskost. 

AWV 

Vergunningen openbaar domein 

€ 2.319.289,00 

Recurrent: PC's; 
een 
dienstwagen, 
printer, scanner, 
...   € 1.671.901,77 138,72% 

Kostendekkingsgraad zonder 
werkingskost. 

Publiciteit op straatmeubilair (BVR 2002) 
Verharden van bermen buiten de noodzakelijke lengte 
(BVR 2002) 

Terrassen op openbaar domein (BVR 2002) 
In tijd beperkte inname van het openbaar domein  (BVR 
2002) 

Telecomconvenanten (BVR 2002) 
Retributies nutsbedrijven (BVR 2002) 

DVW Watercaptatie € 16.124.000,00 € 3.333,33 € 150.000,00 10515,65% 

Werkingskost is 1/3e van €10.000 
(uitgaande van een gelijke verdeling 
van deze kost tussen watercaptatie, 
evenementen en jaagpadtoelatingen). 

DVW 
Vergunningen openbaar domein € 7.577.000,00 € 0,00 

€ 1.042.250,00 2302,61% 
 Geen werkingskosten gerapporteerd.  tarieven vastgelegd in de R.V.B. € 16.422.000,00 € 0,00 

DVW Waterwegvergunningen € 505.000,00  -  
 niet in te 
schatten  3,70% 

Deze kostendekkingsgraad is de 
verhouding van de inkomsten uit 
scheepvaartrechten 
/waterwegenvergunningen t.o.v. de 
TOTALE investeringen die DVW jaarlijks 
doet t.b.v. de beroeps- en pleziervaart. 
Bron: Economische analyse van de 
kostenstructuur van de Vlaamse 
waterwegen, 2016. 

DVW Scheepvaartrechten € 2.200.000,00  -  
 niet in te 
schatten  0,85% Idem als hierboven. 
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MDK 

Loodsvergoedingen € 84.786.000,00 
€ 45.013.000,00 € 66.308.000,00 78,05% 

  
Loodsgelden 
BAF € 2.095.000,00 

Volumekorting € 15.000.000,00  -   -  13,47% 

De kostendekkingsgraad hier is 
indicatief t.o.v. de kosten van de 
loodsvergoedingen en -gelden.  

MDK VBS vergoeding € 5.450.167,00 € 4.166.220,71 € 6.744.261,51 49,95% 

De retributie wordt geïnd samen met 
de loodsgelden door DAB Loodswezen. 
De opgenomen kosten betreffen de 
werkings- en personeelskost 2019 van 
de SRK op Belgisch grondgebied. De 
personeelskost betreft de loonlasten 
van alle Vlaamse SRK-
verdragsfunctionarissen. 

MDK Strandconcessies € 215.954,84 € 550.000,00 € 33.000,00 37,04% 
Geen exacte gegevens m.b.t. de 
kosten, is een inschatting. 

MDK Innames openbaar domein via vergunningen € 100.033,55 € 550.000,00 € 33.000,00 17,16% 
Geen exacte gegevens m.b.t. de 
kosten, is een inschatting. 

MDK 
Concessie, -huur, -recht van opstal,- erfpacht,- 
overeenkomsten voor inname gewestgronden € 1.635.750,80 € 550.000,00 € 33.000,00 280,57% 

Geen exacte gegevens m.b.t. de 
kosten, is een inschatting. 

MDK Zeedijkconcessies € 190.884,89 € 550.000,00 € 33.000,00 32,74% 
Geen exacte gegevens m.b.t. de 
kosten, is een inschatting. 

VVM Tariefzetting Openbaar Vervoer € 219.783.000 

Niet beschikbaar 
of eenvoudig te 
bepalen. 

Niet beschikbaar 
of eenvoudig te 
bepalen. 16,4% - 30% 

Bron kostendekkingsgraad: 
Internationale benchmark van de 
Vlaamse Vervoersmaatschappij “De 
Lijn”, 2020. Input De Lijn hieromtrent: 
Aangezien zowel de kosten als de 
ontvangsten verschillend zijn per 
vervoerbewijs zou in feite de 
dekkingsgraad per tarief moeten 
worden bepaald om conclusies te 
trekken. 

Tabel 2 



Beleidsdomein: MOW  VBH/ Eindrapport 

 

6.B.4. Aanbevelingen 

Een eerste aanbeveling is om de tarieven die al geruime tijd ongewijzigd gehanteerd worden 
door te lichten en te wijzigen indien nodig. Een aantal tarieven is bijna twee decennia 
ongewijzigd. Dit gecombineerd met het feit dat er zelden eerdere studies of evaluaties te 
rapporteren vallen, zorgt voor een aanwezig risico op verouderde regelgeving en tarieven. Een 
concreet voorbeeld is de VBS-vergoeding, die sinds 2001 ongewijzigd bleef. Deze wijziging hield 
ook enkel een overgang van Belgische Frank naar Euro in. Een eigenlijk aanpassing van de 
tarieven zelf dateert al van 1997. Daarboven komt voor de VBS-vergoeding dat deze niet 
gekoppeld is aan een index, hier kan ook onderzocht worden of een koppeling aan de 
consumptieprijsindex aan de orde is.  
 
Wanneer we zuiver naar budgettaire massa kijken zien we dat De Lijn ongeveer de helft van alle 
ontvangen retributies binnen MOW vertegenwoordigt. De common sense gebiedt te zeggen dat 
een kritische doorlichting en analyse van de kostenstructuur en tarifering, voortbouwend op de 
eerdere benchmark, aangewezen is. Dit komt ook verder aan bod in het deelrapport betreffende 
De Lijn dat werd opgesteld in deze projectgroep. 
 
Tot slot is, in een aantal gevallen, een belangrijke aanbeveling om de verschillende kosten 
verbonden met de retributies beter aanschouwelijk te maken. Om een correcte uitspraak te doen 
over de kostendekkingsgraden van retributies en om een juiste kosten-baten afweging met 
betrekking tot deze retributies te maken, is het nodig dat niet enkel de baten, maar ook de kosten 
exact gekend zijn. Dit is deels te verklaren door het krappe tijdsbestek waarin de gevraagde info 
moest worden opgeleverd, maar dit is wellicht niet de enige reden. Een systeem uitwerken 
waardoor de kosten accuraat bepaald en toegewezen kunnen worden, is wenselijk. 
 

7 CONCLUSIE EN VERVOLGONDERZOEK 

Op basis van dit onderzoek en de verkregen gegevens kan men niet ten gronde een uitspraak 
maken over de kostendekkingsgraden, wenselijkheid en relevantie van de retributies binnen het 
beleidsdomein MOW. Wel hebben we getracht enkele aanbevelingen te formuleren, die eerder 
kunnen gezien worden als een aanzet richting vervolgonderzoek, dan als fundamentele 
hervormingen. Los van het feit of er al dan niet conclusies getrokken kunnen worden, heeft dit 
onderzoek wel al enkele pijnpunten aan het licht gebracht. Deze pijnpunten, hoofdzakelijk de on-
toewijsbaarheid van de kosten, moeten verholpen worden vooraleer men correcte uitspraken 
met betrekking tot de retributies wil maken. Meer nog, indien het werkelijk blijkt dat kosten zo 
moeilijk toewijsbaar en in te schatten zijn, zou er zelfs geargumenteerd kunnen worden dat dit 
probleem zelf het onderwerp moet zijn van een evaluatie. 
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BIJLAGE GEGEVENSVERZAMELING RETRIBUTIES 

 



Kolom

Entiteit/RP

Retributie

Inhoudelijke regelgeving

Duiding bij de verstrekte dienst

Begrotingsartikel

Totaal ontvangst - begroting Cijfers van 2019
Totaal ontvangst - werkelijk 
geïnd Cijfers van 2019

Werkingskost - éénmalig

Werkingskost - recurrent Cijfers van 2019

Personeelskost Cijfers van 2019

Kostendekkingsgraad

Gekoppeld aan index

Jaar van invoering

Jaar laatste herziening

Eerdere studies/evaluaties

Contactpersoon

Opmerkingen

Gevraagde info

Korte verduidelijking over de dienst waarvoor de retributie geheven wordt. Waarover gaat het? Wat is het doel van de retributie? …

De totale ontvangst voor de retributie, hetgeen werkelijk geïnd is.
De éénmalige kosten verbonden met de retributie, zoals bijvoorbeeld een investeringskost gemaakt voor digitalisering van de inning. Indien kosten niet enkel 
betrekking hebben op de retributie, kan dit worden meegegeven bij "opmerkingen".

Met dit sjabloon willen we, per entiteit, een overzicht krijgen van de verschillende retributies in het beleidsdomein MOW. We willen een zicht krijgen op de totale opbrengsten die een retributie 
genereert, maar ook op de kosten gekoppeld aan deze retributie. Daarnaast zijn we ook geïnteresseerd in de achterliggende regelgevingen en of sommige, op termijn, mogelijk herbekeken 
moeten worden.
Hieronder volgt een overzicht van de kolommen in het sjabloon en welke info hiervoor moet worden aangevuld. Wat betreft de cijfergegevens vragen we de data van 2019.  Sommige zaken 
werden in het sjabloon reeds ingevuld, gelieve deze ook te controleren. Tot slot, indien er retributies zouden ontbreken, gelieve deze aan te vullen.

De begrotingsartikels waarop de ontvangsten worden aangerekend.

Zowel de inhoudelijk regelgeving waarop de retributie gebaseerd is, als de regelgeving die de tarieven vaststelt. Indien deze verschillen, graag beide meegeven.

Naam van de retributie.

De verantwoordelijke entiteit/rechtspersoon voor de retributie.

Bijkomende opmerkingen of relevante informatie kan hier worden genoteerd.

Contactpersoon bij mogelijke inhoudelijke vragen.

Eerdere studies of evaluaties die beschikbaar zijn m.b.t. deze retributie.

Het laatste jaar waarin de tarieven van de retributie zijn herbekeken (los van een eventuele indexatie).

De totale ontvangst voor de retributie zoals deze geraamd staat in de begroting.

Het jaar waarin de retributie werd ingevoerd.

Indien de retributie gekoppeld is aan een index, graag deze index hier specificeren. Indien niet gekoppeld aan een index, "nee" noteren.

Het percentage waarmee de kosten gedekt worden door de ontvangsten.

De personeelskosten verbonden aan deze retributie. Personeelskost relevant voor de dienst waarvoor de retributie geheven wordt. Indien kosten niet enkel 
betrekking hebben op de retributie, kan dit worden meegegeven bij "opmerkingen".

De recurrente werkingskosten verbonden aan deze retributie. Indien kosten niet enkel betrekking hebben op de retributie, kan dit worden meegegeven bij 
"opmerkingen".



Entiteit/RP Retributie Inhoudelijke regelgeving Duiding bij verstrekte dienst Begrotingsartikel Totale ontvangst - 
begroting

Totaal ontvangst - 
werkelijk geïnd

Verschil begroot - 
geïnd

Werkingskost - 
éénmalig

Werkingskost - 
recurrent

Personeelskost Kostendekkings-graad Gekoppeld aan 
index?

Jaar van invoering Jaar laatste herziening Eerdere studies/evaluaties Opmerkingen

AWV Concessies nevenbedrijven 25 JUNI 2017. - Koninklijk besluit betreffende de 
plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de 
concessieovereenkomsten, afdeling 8 - artikel 70 en 
17 JUNI 2016. - Wet betreffende de 
concessieovereenkomsten, artikel 2 punt 7°, a

De cijns (bestaande uit een variabel 
gedeelte en in sommige gevallen in 
combinatie met een vast gedeelte) wordt 
opgelegd en bepaald door de 
gunningscriteria (via marktwerking) als 
retributie voor de ter beschikking stelling 
van het werk (grond en gebouw). 

MDU-2MHHARA-OW  €         32.500.000,00 32.569.016,46  €                 69.016,46  NVT  NVT  €                    9.284,81 350777,39% Vaste cijnsen: 
consumptieprijsinde
x en 
gezondheidsindex
variabele cijnzen: 
tarieven 
aardolieproducten

Afhankelijk van concessieovereenkomst Dit werkt niet met herziening, de hoogte 
van de cijns is een onderdeel van de 
offerte en is gekoppeld aan de omzet. 
Volgt maw automatisch prijsfluctuaties.

De hoogte van de cijns is een van de 
gunningscriteria uit het bestek en wordt 
maw door marktwerking bepaald. Ieder 
bestek voor de herinrichting van een 
dienstenzone alsook de bijhorende 
offertes worden telkens ter goedkeuring 
aan IF voorgelegd.

AWV Retributies uitzonderlijk 
vervoer

Koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het 
wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen ; 20 
DECEMBER 2013. — Besluit van de Vlaamse 
Regering betreffende de bescherming van de 
verkeersinfrastructuur in geval van uitzonderlijk 
vervoer.

Het behandelen van een aanvraag 
uitzonderlijk vervoer.

MDU-2MHHAPA-OW 
(2MH203)

 €           1.500.000,00  €           1.774.447,33  €               274.447,33 € 403.200,00  Recurrent: PC's; een 
dienstwagen, printer, 
scanner, ...  

 €               461.702,19 384% Consumptieprijsinde
x

2010 2021 De retributie is afhankelijk van het type 
vergunning (zie bijlage). Voor geweigerde 
of buiten termijn afgeleverde 
vergunningen wordt 20% gevraagd. 
Wallonië int nog een eigen retributie. 
AWV zou dat ook kunnen doen (zie BVR) 
maar momenteel doen we dat niet. Het 
retributieregeling wordt momenteel wel 
herbekeken. 

In 2021-2022 zal de applicatie WebTEUV opnieuw ontwikkeld moeten worden. De kost voor 
Vlaanderen en Wallonië samen zal rond de 2,000,000 € liggen.

AWV Vergunningen openbaar 
domein

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het 
toekennen van vergunningen, het vaststellen en 
innen van retributies voor het privatieve gebruik 
van het openbaar domein van de wegen, de 
waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering 
en de dijken

Eenmalige werkingskosten omvat de apex en opex van de applicatie adviezen en vergunningen 
(periode 2017-2020) dit komt neer op een jaarlijkse kost voor deze applicatie van rond de 340k €.

AWV Publiciteit op straatmeubilair 
(BVR 2002)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het 
toekennen van vergunningen, het vaststellen en 
innen van retributies voor het privatieve gebruik 
van het openbaar domein van de wegen, de 
waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering 
en de dijken

AWV Verharden van bermen 
buiten de noodzakelijke 
lengte (BVR 2002)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het 
toekennen van vergunningen, het vaststellen en 
innen van retributies voor het privatieve gebruik 
van het openbaar domein van de wegen, de 
waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering 
en de dijken

AWV Terrassen op openbaar 
domein (BVR 2002)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het 
toekennen van vergunningen, het vaststellen en 
innen van retributies voor het privatieve gebruik 
van het openbaar domein van de wegen, de 
waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering 
en de dijken

AWV In tijd beperkte inname van 
het openbaar domein  (BVR 
2002)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het 
toekennen van vergunningen, het vaststellen en 
innen van retributies voor het privatieve gebruik 
van het openbaar domein van de wegen, de 
waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering 
en de dijken

AWV Telecomconvenanten (BVR 
2002)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het 
toekennen van vergunningen, het vaststellen en 
innen van retributies voor het privatieve gebruik 
van het openbaar domein van de wegen, de 
waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering 
en de dijken

personeelskost zendmasten = 151.151 € aantal vergunningen = 71 

AWV Retributies nutsbedrijven 
(BVR 2002)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het 
toekennen van vergunningen, het vaststellen en 
innen van retributies voor het privatieve gebruik 
van het openbaar domein van de wegen, de 
waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering 
en de dijken

DMOW Jaarlijkse heffing - 
instellingen belast met 
technische controle vd in 
het verkeer gebrachte 
voertuigen

Koninklijk besluit van 26 april 2007 zoals gewijzigd 
door hoofdstuk 19 (art. 151 t/m 156) van het B.V.R. 
van 10 juli 2015.

Retributies te innen voor de dekking der 
kosten van controle en toezicht 
betreffende de instellingen belast met de 
technische controle van de in het verkeer 
gebrachte voertuigen.

MB0D00-9MF00500  €               485.000,00 -€              485.000,00  €                                -    €                                -    Normaal 5 FTE cel 
technische keuring (1 
celhoofd + 2 
technische 
raadgevers + 2 
inspecteurs)  

DMOW RETRIBUTIE WIJZIGING 
GEGEVENS ADR

KB 29 JUNI 2003. - Koninklijk besluit betreffende de 
opleiding van bestuurders van transporteenheden 
die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve 
stoffen over de weg vervoeren.

 125€ excl indexering  1 dag aanlvering 
door cel ADR aan 
DMOW 

Consumptieprijsinde
x

DMOW RETRIBUTIE ERKENNING 
OPLEIDINGSCENTRUM ADR

KB 29 JUNI 2003. - Koninklijk besluit betreffende de 
opleiding van bestuurders van transporteenheden 
die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve 
stoffen over de weg vervoeren.

 250€ excl indexering   1 dag aanlvering 
door cel ADR aan 
DMOW 

Consumptieprijsinde
x

DMOW JAARLIJKSE RETRIBUTIE ADR KB 29 JUNI 2003. - Koninklijk besluit betreffende de 
opleiding van bestuurders van transporteenheden 
die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve 
stoffen over de weg vervoeren.

 1000€ excl 
indexerinf 

 1 dag aanlvering 
door cel ADR aan 
DMOW 

Consumptieprijsinde
x

DMOW Keuringen 15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende 
algemeen reglement op de technische eisen 
waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun 
veiligheidstoebehoren moeten voldoen

MB0-9MHHANA-OW

 €           1.688.431,00 

Verlenen van de vergunningen voor het 
privatief gebruik van het openbaar domein 
van de wegen. Bij het verlenen van de 
vergunning wordt een retributie betaald. --
> controle behouden door de VO van het 
privatieve gebruik van het openbaar 
domein.

MDU-2MHHARA-OW 
(2MH202)

 €           2.000.000,00  €           2.319.289,00  €               319.289,00 2002 nvtConsumptieprijsinde
x

 Recurrent: PC's; een 
dienstwagen, printer, 
scanner, ...  

 €           1.671.901,77 139%



DMOW Retributies mbt rijopleiding 20 JANUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 
1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit 
van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor 
voertuigen van categorie B en het koninklijk besluit 
van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de 
vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders 
van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, 
D1, D1+E, D, D+E

MB0-9MHHANA-OW

DVW Vergunningen openbaar 
domein

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het 
toekennen van vergunningen, het vaststellen en 
innen van retributies voor het privatieve gebruik 
van het openbaar domein van de wegen, de 
waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering 
en de dijken

inname domein in beheer bij DVW voor 
allerlei doelen

ESR 16.11; 16.12; 
16.20

           7.204.000,00 €            7.577.000,00 €  €               373.000,00 0 0 Consumptieprijsinde
x

2002 n.v.t.

DVW Tarieven vastgelegd in de 
R.V.B.

door de R.V.B. goedgekeurde tarievenstructuur 
(juridische basis: oprichtingsdecreet DVW)

tarieven voor alle soorten gebruik van 
gronden en wateroppervlakte beheerd 
door het vroegere DS (consessies, 
vergunningen, pachten,...)

ESR 16.11; 28.10; 
28.30

 €         16.863.000,00  €         16.422.000,00 -€              441.000,00 0 0 ja 2007 n.v.t.

DVW Waterwegvergunningen 7 APRIL 1993. - Besluit van de Vlaamse Executieve 
tot verlening van een vaarvergunning in de vorm 
van een waterwegenvignet. 

Herzien tarifering: Besluit Raad van bestuur

Vaartuigen die varen op of die gemeerd zijn 
op een al dan niet vergunde of 
geconcessioneerde ligplaats op de 
bevaarbare waterwegen van het Vlaamse 
Gewest moeten een vaarvergunning 
hebben 

ESR 16.11; 16.12  €               500.000,00  €               505.000,00  €                    5.000,00  niet in te schatten 3,70% Consumptieprijsinde
x

1993 2020 Economische analyse van de 
kostenstructuur van de Vlaamse 
waterwegen

 deze kostendekkingsgraad is de verhouding van de inkomsten uit 
scheepvaartrechten/waterwegenvergunningen tov de TOTALE investeringen die DVW jaarlijks doet 
tbv de beroeps- en pleziervaart. Deze investeringen omvatten onder meer de investeringen in het 
kader van verdere modernisering van het waterwegennet (GIP), de jaarlijkse investeringen in 
onderhoud, de exploitatiekosten (loonkost van scheepvaartbegeleiders,....), overheadkosten 
(gebouwen....). Bron eindrapport "ECONOMISCHE ANALYSE VAN DE KOSTENSTRUCTUUR VAN DE 
VLAAMSE WATERWEGEN, 2016)

DVW Scheepvaartrechten 15 OKTOBER 1935. - Koninklijk besluit. - Algemeen 
reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk

Scheepvaartrechten zijn verschuldigd op 
alle waterwegen onder beheer van de 
Staat, met uitzondering van die welke aan 
het getij onderhevig zijn, alsmede van de 
niet aan het getij onderhevige welke bij het 
desbetreffende bijzonder reglement van 
rechten zijn vrijgesteld.

ESR 16.11.700  €           2.031.000,00  €           2.200.000,00  €               169.000,00  niet in te schatten 0,85% Consumptieprijsinde
x

1975 2000  deze kostendekkingsgraad is de verhouding van de inkomsten uit 
scheepvaartrechten/waterwegenvergunningen tov de TOTALE investeringen die DVW jaarlijks doet 
tbv de beroeps- en pleziervaart. Deze investeringen omvatten onder meer de investeringen in het 
kader van verdere modernisering van het waterwegennet (GIP), de jaarlijkse investeringen in 
onderhoud, de exploitatiekosten (loonkost van scheepvaartbegeleiders,....), overheadkosten 
(gebouwen....). Bron eindrapport "ECONOMISCHE ANALYSE VAN DE KOSTENSTRUCTUUR VAN DE 
VLAAMSE WATERWEGEN, 2016)

DVW Watercaptatie
Besluit van 3 mei 1991 van de Vlaamse executieve 
dat meer informatie verschaft over de aflevering 
van vergunningen voor de captatie van water uit 
bevaarbare waterlopen, kanalen en havens gelegen 
in het Vlaams gewest.

Ter beschikking stellen van 
oppervlaktewater vanuit de waterwegen.

ESR 16.11; 16.12; 
16.20

 €         14.655.000,00  €         16.124.000,00  €           1.469.000,00  €               150.000,00 10515,65% Consumptieprijsinde
x

1991

DVW Evenementen op of langs de 
waterwegen

29 MAART 2002. - Besluit van de Vlaamse regering 
betreffende het toekennen van vergunningen, het 
vaststellen en innen van retributies voor het 
privatieve gebruik van het openbaar domein van de 
wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, de 
zeewering en de dijken. 

commerciele evenementen: besluit Raad van 
Bestuur

Vergunning voor domeininname voor het 
evenement

ESR 16.11; 16.12  niet in te schatten Consumptieprijsinde
x

2020 2020

DVW Jaagpadtoelatingen Besluit van de Raad van Bestuur van De Vlaamse 
Waterweg nv betreffende de tarifering van 
jaagpadtoelatingen van 18/10/2018

Toelating om op het jaagpad te mogen 
rijden

ESR 16.11; 16.12; 
16.20

 niet in te schatten Consumptieprijsinde
x

2018

Lantis Parkeergelden Lantis
Lantis Tol LFH B32
MDK Loodsvergoedingen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van 

de tarieven van het loodsgeld, de 
loodsvergoedingen voor loodsverrichtingen in de 
loodsvaarwateren en andere kosten d.d. 15 juli 
2016

Bij het beloodsen van een schip kunnen 
zich oponthouden (besteltijd die te laat 
wordt gewijzigd, de loods die moet 
terugkeren ed.) voordoen, hiervoor 
worden naast het loodsgeld, vergoedingen 
gevraagd. 

MCD-2MIHAWA-OW  Zit in het bedrag 
onder loodsgelden. 

 Zit in het bedrag 
onder loodsgelden. 

 Zit in de totale 
personeelskost zie 
loodsgelden 

 Zit in de totale 
personeelskost zie 
loodsgelden 

 Zit in de totale 
personeelskost zie 
loodsgelden 

Zie Loodsgelden Consumptieprijsinde
x

1990 of vroeger? 2016 Het jaarlijkse tariefmutatievoorstel waarin 
wordt geduid hoe kostendekken de 
loodsgelden zijn. De jaarlijkse benchmark 
van de tarieven in de Hamburg-Le Havre 
range.

Algemene opmerkingen wat betreft het Scheldevaartregime is een samenwerking met het 
Nederlands Loodswezen waarbij 27,5% wordt beloodst door het Nederlands loodswezen en de 
overige 72,5% door DAB Loodswezen. Het Nederlands loodswezen is onderhevig aan de tarieven 
vastgesteld door de Vlaams minister maar de opbrengsten zijn voor het Nederlands loodswezen. De 
gebruikte gegevens beslaan het jaar 2020 en zijn sterk conjunctuur afhankelijk.  

MDK Loodsgelden Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van 
de tarieven van het loodsgeld, de 
loodsvergoedingen voor loodsverrichtingen in de 
loodsvaarwateren en andere kosten d.d. 15 juli 
2016

Bij het beloodsen van een schip wordt 
loodsgeld aangerekend op basis van de 
blokmaat en het traject. 

MCD-2MIHAWA-OW  €         84.745.000,00  €         84.786.000,00  €                 41.000,00  €           1.187.000,00  €         45.013.000,00  €         66.308.000,00 77,00% Consumptieprijsinde
x

1990 of vroeger? 2016 Het jaarlijkse tariefmutatievoorstel waarin 
wordt geduid hoe kostendekken de 
loodsgelden zijn. De jaarlijkse benchmark 
van De tarieven in De Hamburg-Le Havre 
range.

Algemene opmerking wat betreft het Scheldevaartregime is er een samenwerking met het 
Nederlands Loodswezen waarbij 27,5% wordt beloodst door het Nederlands loodswezen en de 
overige 72,5% door DAB Loodswezen. Het Nederlands loodswezen is onderhevig aan de tarieven 
vastgesteld door de Vlaams minister maar de opbrengsten zijn voor het Nederlands loodswezen. De 
gebruikte gegevens beslaan het jaar 2020 en zijn sterk conjunctuur afhankelijk. 

MDK BAF Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van 
de tarieven van het loodsgeld, de 
loodsvergoedingen voor loodsverrichtingen in de 
loodsvaarwateren en andere kosten d.d. 15 juli 
2016

De bunker adjustment factor is een 
procentuele toeslag op het loodsgeld op 
basis van de brandstofprijzen. 

MCD-2MIHAZZ-OW  €           2.336.000,00  €           2.095.000,00 -€              241.000,00  Zit in de totale 
personeelskost zie 
loodsgelden. 

 Zit in de totale 
personeelskost zie 
loodsgelden. 

 Zit in de totale 
personeelskost zie 
loodsgelden. 

Zie Loodsgelden Consumptieprijsinde
x

2013 2016 Het jaarlijkse tariefmutatievoorstel waarin 
wordt geduid hoe kostendekken de 
loodsgelden zijn. De jaarlijkse benchmark 
van de tarieven in de Hamburg-Le Havre 
range.

Het Nederlands loodswezen heeft in de samenwerkingsovereenkomst onderhandeld dat zij geen 
impact van de BAF wensen te ondervinden, dit niet in positieve als negatieve zijde. Zij innen de BAF 
en indien positief storten zij deze door. Is de BAF negatief, dan betalen wij dit terug aan het 
Nederlands loodswezen. 

MDK Volumekorting Besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van 
een volumekorting op het loodsgeld voor 
loodsverrichtingen in de loodsvaarwateren d.d. 15 
juli 2016

Er wordt aan klanten korting op de 
loodsgelden gegeven. 

MCD-2MIHAWA-OW  Niet zichtbaar in 
begroting, zit 
automatisch 
verrekend in de 
bedragen bij 
loodsgelden 

 Dit beslaat een 
gegeven korting van 
circa 15 miljoen euro 
op jaarbasis en heeft 
een grote impact op 
de 
kostendekkendheid. 

Zie loodsgelden en 
heeft een sterke 
invloed op de 
kostendekkendheid 
gezien het grote bedrag 
van gegeven korting. 

nee 2009 2016 Het jaarlijkse tariefmutatievoorstel waarin 
wordt geduid hoe kostendekken de 
loodsgelden zijn. De jaarlijkse benchmark 
van de tarieven in de Hamburg-Le Havre 
range.

Het Nederlands loodswezen heeft in de samenwerkingsovereenkomst onderhandeld dat zij geen 
volumekorting geven. Bijgevolg draagt DAB Loodswezen ook de korting wat betreft de facturen van 
het Nederlands loodswezen. 

MDK VBS-vergoeding Decreet van 16 juni 2006 betreffende de 
begeleiding van de scheepvaart op de maritieme 
toegangswegen en de organisatie van het Maritiem 
Reddings- en Coördinatiecentrum  (“het 
Scheepvaartbegeleidingsdecreet”).

Voor het gebruik van de dienstverlening 
van het verkeersbegeleidingssysteem door 
vaartuigen met als bestemming een haven, 
waterweg, lig- of ankerplaats in het VBS-
werkingsgebied of in een gebied, beheerd 
door een waterweg- of havenbestuur in 
België, is een VBS-retributie verschuldigd. 
Het tarief is afhankelijk van de lengte van 
het vaartuig. 

MC0-9MIHAWA-OW  €           5.443.000,00  €           5.450.167,00  €                    7.167,00  €           4.166.220,71  €           6.744.261,51 49,95% neen Oorspronkelijk werd de VBS-vergoeding 
ingevoerd bij Decreet van 19 april 1995 
betreffende de organisatie en de werking van 
de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en 
betreffende het brevet van havenloods (thans 
is de benaming van dit decreet : het Decreet 
van 19 april 1995 betreffende de organisatie en 
de werking van de loodsdienst van het Vlaamse 
Gewest en betreffende de brevetten van 
havenloods, bootman en diepzeeloods).

De laatste “herziening” van de bedragen 
kwamen er door het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 24 juni 2005 tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 28 februari 1996 
betreffende de vergoeding, verschuldigd 
door de gebruikers van het 
verkeersbegeleidingssysteem voor 
vaartuigen. Ongewijzigd overgenomen in 
het Scheepvaartbegeleidingsdecreet.

De retributie wordt geïnd samen met de loodsgelden door DAB Loodswezen. Kolom I en J betreft de 
werkings- en personeelskost 2019 van de SRK op Belgisch grondgebied. De personeelskost betreft 
de loonlasten van alle Vlaamse SRK-verdragsfunctionarissen.

MDK Strandconcessies Besluit van de Vlaamse regering van 26 april 1995 
betreffende de strandconcessies

Afdeling Kust, inkomsten uit de concessies 
afgesloten met elke kustgemeente

MCU-2MIHAVA-OW  €               245.218,70  €               215.954,84 -€                 29.263,86  €                                -    €               550.000,00  €                 33.000,00 37,04% Consumptieprijsinde
x

1/01/2018 2018

MDK Innames openbaar domein 
via vergunningen

Besluit van de Vlaamse regering betreffende het 
toekennen van vergunningen, het vaststellen en 
innen van retributies voor het privatieve gebruik 
van het openbaar domein van de wegen, 
waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering 
en de dijken (BVR 29 maart 2002).

Afdeling Kust, inkomsten uit verschillende 
vergunningen afgesloten met verschillende 
ondernemingen of privé personen voor het 
bezetten van gewestgrond

MCU-2MIHAVA-OW  €               100.700,49  €               100.033,55 -€                       666,94  €                                -    €               550.000,00  €                 33.000,00 17,16% Consumptieprijsinde
x

verschillende startdatums geen

 €               100.000,00  €                 10.000,00 

 €           7.578.000,00  €                 78.000,00 -€           7.500.000,00 

 €           1.042.250,00 2302,61%



MDK Concessie, -huur, -recht van 
opstal,- erfpacht,- 
overeenkomsten voor 
inname gewestgronden

Geen regelgeving maar tarieven gebaseerd op het 
BVR 29/03/2002

Afdeling Kust, inkomsten uit verschillende 
overeenkomsten afgesloten met 
verschillende ondernemingen of privé 
personen voor het bezetten van 
gewestgrond, de retributie is gebaseerd op 
het BVR 29/3/2002

MCU-2MIHAVA-OW  €           1.645.110,80  €           1.635.750,80 -€                   9.360,00  €                                -    €               550.000,00  €                 33.000,00 280,57% Consumptieprijsinde
x

verschillende startdatums geen

MDK Zeedijkconcessies Geen regelgeving maar tarieven gebaseerd op het 
BVR 29/03/2002

Afdeling Kust, inkomsten uit de concessies 
afgesloten met elke kustgemeente

MCU-2MIHAVA-OW  €               187.063,82  €               190.884,89  €                    3.821,07  €                                -    €               550.000,00  €                 33.000,00 32,74% Consumptieprijsinde
x

verschillende startdatums 2018

VVM Tariefzetting openbaar 
Vervoer

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 24 januari 
2020 tot bepaling van het tariefbeleid voor het 
kernnet en het aanvullende net en tot wijziging van 
artikel 66 van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de 
tarieven van de VVM 
Datum 08/01/2021 

Betreft alle soorten vervoerbewijzen en 
prijscategorieën. Bijdrage van de reiziger in 
de kostprijs van de bus- of tramrit. Het 
tarievenbesluit is een subtiel evenwicht tov 
de doelstelllingen waar De Lijn voor staat.       
Een studie over de inningskost is niet 
beschikbaar op korte termijn. De toestand 
is trouwens fundamenteel geëvolueerd tov 
2019 met de gevolgen van corona.                               

ESR code 16  €       217.494.000,00  €       219.783.000,00  €           2.289.000,00  Niet beschikbaar of 
eenvoudig te 
bepalen. Deze kosten 
zijn verschillend per 
categorie van 
vervoerbewijs.  

 Niet beschikbaar of 
eenvoudig te 
bepalen. Deze kosten 
zijn verschillend per 
categorie van 
vervoerbewijs. Vb 
ook een gratis 
abonnement heeft 
een afleveringskost. 

Aangezien zowel de 
kosten als de 
ontvangsten 
verschillend zijn per 
vervoerbewijs zou in 
feite de dekkingsgraad 
per tarief moeten 
worden bepaald om 
conclusies te trekken.
16,4%-30%

Normalerwijze met 
jaarlijkse aanpassing. 
Globale verhoging 
binnen inflatiemarge 
met differentiatie 
tussen categorieën.

Vanuit de rechtsvoorgangers van De Lijn. 2021 Benchmarkstudie De Lijn

TOTALEN 397.512.093,81€         393.825.543,87€         3.686.549,94-€              3.378.631,00€              51.389.220,71€           76.519.400,28€           28047,52%

Gecorrigeerd 389.449.093,81€         393.747.543,87€         4.298.450,06€              



Entiteit
Begrote ontvangsten 
(€)

Geïnde ontvangsten 
(€)

Verschil begroot - geïnd 
(€)

Eénmalige 
werkingskosten (€)

Recurrente 
werkingskosten (€)

Personeelskosten 
(€)

Gem. 
kostendekkingsgraad

AWV 36.000.000 36.662.753 662.753 2.091.631 - 2.142.889 117100%
DMOW 485.000 - 485.000- - - - -
DVW 48.831.000 42.906.000 5.925.000- 100.000 10.000 1.192.250 3206%
Lantis - - - - - - -
MDK 94.702.094 94.473.791 228.303- 1.187.000 51.379.221 73.184.262 82%
VVM 217.494.000 219.783.000 2.289.000 - - - -
TOTAAL 397.512.094 393.825.544 3.686.550- 3.378.631 51.389.221 76.519.400 28048%
gecorrigeerd Totaal 389.449.094 393.747.544 4.298.450 



Entiteit Retributie Totaal ontvangst Werkingskost - recurrent Personeelskost Kostendekkings-graad Opmerkingen
AWV Concessies nevenbedrijven € 32.569.016,46  NVT € 9.284,81 350777,39%

AWV Retributies uitzonderlijk vervoer € 1.774.447,33

 Recurrent: PC's; een 
dienstwagen, printer, scanner, 

...  € 461.702,19 384,33% Kostendekkingsgraad zonder werkingskost

Vergunningen openbaar domein
Publiciteit op straatmeubilair (BVR 2002)
Verharden van bermen buiten de noodzakelijke 
lengte (BVR 2002)
Terrassen op openbaar domein (BVR 2002)
In tijd beperkte inname van het openbaar domein  
(BVR 2002)
Telecomconvenanten (BVR 2002)
Retributies nutsbedrijven (BVR 2002)

DVW Watercaptatie € 16.124.000,00 € 3.333,33 € 150.000,00 10515,65%

Werkingskost is 1/3e van €10.000 (uitgaande van een gelijke verdeling 
van deze kost tussen watercaptatie, evenementen en 
jaagpadtoelatingen)

Vergunningen openbaar domein € 7.577.000,00 € 0,00
tarieven vastgelegd in de R.V.B. € 16.422.000,00 € 0,00

DVW Waterwegvergunningen € 505.000,00  -  niet in te schatten 3,70%

Deze kostendekkingsgraad is de verhouding van de inkomsten uit 
scheepvaartrechten/waterwegenvergunningen t.o.v. de TOTALE 
investeringen die DVW jaarlijks doet t.b.v. de beroeps- en pleziervaart.

DVW Scheepvaartrechten € 2.200.000,00  -  niet in te schatten 0,85% Idem als hierboven.

Loodsvergoedingen
Loodsgelden
BAF € 2.095.000,00

Volumekorting € 15.000.000,00  -  - 13,47%
De kostendekkingsgraad hier is indicatief t.o.v. de kosten van de 
loodsvergoedingen en -gelden. 

MDK VBS vergoeding € 5.450.167,00 € 4.166.220,71 € 6.744.261,51 49,95%

De retributie wordt geïnd samen met de loodsgelden door DAB 
Loodswezen. De opgenomen kosten betreffen de werkings- en 
personeelskost 2019 van de SRK op Belgisch grondgebied. De 
personeelskost betreft de loonlasten van alle Vlaamse SRK-
verdragsfunctionarissen.

MDK Strandconcessies € 215.954,84 € 550.000,00 € 33.000,00 37,04% Geen exacte gegevens m.b.t. de kosten, is een inschatting.
MDK Innames openbaar domein via vergunningen € 100.033,55 € 550.000,00 € 33.000,00 17,16% Geen exacte gegevens m.b.t. de kosten, is een inschatting.

MDK
Concessie, -huur, -recht van opstal,- erfpacht,- 
overeenkomsten voor inname gewestgronden € 1.635.750,80 € 550.000,00 € 33.000,00 280,57% Geen exacte gegevens m.b.t. de kosten, is een inschatting.

MDK Zeedijkconcessies € 190.884,89 € 550.000,00 € 33.000,00 32,74% Geen exacte gegevens m.b.t. de kosten, is een inschatting.

VVM Tariefzetting Openbaar Vervoer € 219.783.000
Niet beschikbaar of eenvoudig 
te bepalen.

Niet beschikbaar of eenvoudig 
te bepalen.

16,4% - 30%

Bron kostendekkingsgraad: Internationale benchmark van de Vlaamse 
Vervoersmaatschappij “De Lijn”, 2020. Input De Lijn hieromtrent: 
Aangezien zowel de kosten als de ontvangsten verschillend zijn per 
vervoerbewijs zou in feite de dekkingsgraad per tarief moeten worden 
bepaald om conclusies te trekken.

€ 66.308.000,00

2302,61%

 Recurrent: PC's; een 
dienstwagen, printer, scanner, 

...  € 1.671.901,77 138,72%

78,05%

AWV

DVW

MDK

€ 2.319.289,00 Kostendekkingsgraad zonder werkingskost

€ 1.042.250,00

€ 84.786.000,00
€ 45.013.000,00
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