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34 189 Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de 
gedeeltelijke bekostiging van de verbinding 
tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen 
Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van 
de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij 
Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing 
Blankenburgverbinding en ViA15) 

Nr. 8  AMENDEMENT VAN HET LID VAN HELVERT 
Ontvangen 8 september 2015 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
2. De voordracht voor het koninklijk besluit, bedoeld in het eerste lid, 

wordt niet eerder gedaan dan nadat een sluitend systeem voor de 
uitwisseling van kentekengegevens, kentekenplaatherkenning en de 
inning van het toltarief, de bestuurlijke boete en de aanmaningsver-
goeding ten aanzien van in het buitenland geregistreerde motorrijtuigen 
operationeel is. 

Toelichting  

Indiener constateert dat het uitwisselen van kentekengegevens nog niet 
interstatelijk is geregeld. Invoering van de wet, zonder dat kentekenge-
gevens kunnen worden uitgewisseld, zal ertoe leiden dat de wet niet 
effectief is. 

Het voornemen is om de tolheffing volautomatisch plaats te laten 
vinden met automatische nummerbordherkenning. Er is nog geen 
zekerheid dat alle buitenlandse nummerborden herkend worden. 

Ook de inning van verschuldigde bedragen van buitenlandse auto’s is 
interstatelijk nog niet geregeld. Een en ander zal er toe leiden dat 
buitenlandse automobilisten de facto geen tol betalen. Dat acht indiener 
ten opzichte van de Nederlandse automobilisten niet rechtvaardig. 

De invoering van de wet zal bij koninklijk besluit plaatsvinden (artikel 23 
van het wetsvoorstel). Dit amendement regelt dat de voordracht voor het 
koninklijk besluit pas zal worden gedaan indien een sluitend systeem voor 
de uitwisseling van kentekengegevens, kentekenplaatherkenning en de 
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inning van het toltarief, de bestuurlijke boete en de aanmaningsver-
goeding ten aanzien van in het buitenland geregistreerde motorrijtuigen 
operationeel is. 

Van Helvert
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