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Opgave 1. tolwegen AM 

In Nederland zijn er nog een paar tolwegen, bruggen en tunnels. In Nederland 
worden bijna alle infrastructurele werken, zoals wegen, snelwegen, bruggen en 
tunnels, betaalt uit de algemene belastingen op autobezit. Het gaat dan vooral om 
belastingen zoals de BPM (accijns op de aanschaf van een auto), en de 
brandstofaccijns. 

Omdat deze belastingen de uitgaven volledig dekken is tolheffing in principe niet 
nodig. Toch zijn er situaties waarin de overheid over gaat tot tolheffing. Dat kan 
voorkomen als de overheid een verbinding versneld wil invoeren. Ook kan het 
gebeuren dat een infrastructureel werk van "niet nationaal belang" is. Dan is het niet 
logisch om algemene belastingmiddelen in te zitten. 

Een voorbeeld daarvan is de kiltunnel bij Dordrecht, die de Hoekse Waard met 
Dordrecht verbindt. Het gebied van de Hoekse Waard is dunbevolkt en heeft 
nauwelijks industrie. De komst van de tunnel heeft geleid tot een grotere 
economische activiteit in het gebied. 

1. Waaruit kun je, in bovenstaande tekst, opmaken dat "infrastructuur" geen 
collectief goed is? 
Het feit dat je tol kunt heffen duidt op uitsluitbaarheid, waardoor je kan 
concluderen dat het geen collectief goed betreft. 

2. Leg uit dat het betalen van infrastructuur uit algemene belastingmiddelen kan 
leiden tot free-riders gedrag. 
Als je belasting ontduikt betaal je niet mee aan collectieve goederen. Je maakt 
vanzelf gebruik van veel collectieve goederen (dijken, politie, defensie, etc). 
Omdat je wel gebruik maakt maar niet mee betaalt, ben je een free rider. 

3. Leg uit dat tolheffing "free-riders gedrag" voorkomt. 
Je kunt dan geen gebruik maken van een goed zonder te betalen. Je wordt 
uitgesloten als je niet betaalt. 

4. Leg uit dat tolheffing negatieve externe effecten van autogebruik vermindert. 
Tolheffing laat de vervuiler direct betalen. Betalen voor tolwegen betekent dat 
mensen zullen kiezen om niet te gaan, of met de fiets of de trein. Daardoor 
worden er minder kilometers gemaakt en daalt de uitstoot van auto's. Omdat 
uitstoot niet in de prijs van de auto(kilometers) zit is het een negatief extern 
effect. 


