
Sinds de opening van de Westerscheldetunnel in 2003 is er door gebruikers tol betaald 
om de aanlegkosten van de tunnel terug te verdienen, maar ook om een significante 
winst uit te kunnen keren aan het Rijk en de Provincie Zeeland. Zo heeft het Rijk op 
deze manier niet alleen haar initiële investering van circa €730 mln1 al terugverdiend, 
maar daarbovenop ook winsten en besparingen geboekt die tot en met 2019 oplopen tot 
een totaal van circa €755 mln. Tot en met 2033 kunnen de totale winsten en besparingen 
voor het Rijk naar schatting zelfs toenemen tot €1 miljard. Deze situatie is ontstaan 
doordat bij de start van het project is gekozen voor een aanpak gericht op rendement en 
privatisering, en die de Westerscheldetunnel heeft gevormd tot een winstmachine voor 
het Rijk en de Provincie Zeeland. Dit terwijl het gebruik van de tunnel voor veel Zeeu-
wen steeds meer een noodzaak is geworden, onder meer door de toenemende centralisa-
tie van voorzieningen. De kosten om de tunnel vanaf 2021 tolvrij maken, en deze situatie 
naar de toekomst toe te herstellen, vallen in het niet bij de winsten en besparingen die 
door het Rijk al zijn behaald. 

In 1998 is een constructie opgezet 
waarbij het Rijk optrad als durfin-
vesteerder, en de aanleg van de 
Westerscheldetunnel voor het leeu-
wen-deel heeft voorgeschoten tegen 
een rendement van minstens 7,5%. 
De Provincie Zeeland had destijds niet 
het budget voor de aanleg van de tun-
nel, en het Rijk wilde de kosten niet 
dragen voor een vaste oeververbin-
ding. Wel was het Rijk uiteindelijk 
bereid om als investeerder in eerste 
instantie de aanlegkosten te financie-
ren, maar alleen op basis van een bij-
zondere aanpak gebaseerd op tolhef-
fing, een constructie die privatisering 
mogelijk maakt, en ten minste 7,5% 
rendement voor het Rijk. In andere 
woorden, de constructie die met de 
Tunnelwet en de oprichting van de 
NV werd opgezet was niet bedoeld 

om alleen de kostprijs terug te verdie-
nen, maar ook om winstgevend te zijn 
voor de aandeelhouder.  
 
Met de verkoop van haar aandelen 
heeft het Rijk in 2009 haar winst 
verzilverd. Bezorgd over de borging 
van het publiek belang, besloot de 
Provincie Zeeland om zich in 2006 uit 
te spreken tegen privatisering en in 
2009 de aandelen van het Rijk geheel 
over te nemen. Bij deze verkoop ver-
diende het Rijk niet alleen haar inves-
tering terug, maar verzilverde het ook 
in één keer haar 7,5% rendement op 
de investering tot en met 2009. Bij 
deze verkoop kocht het Rijk ook haar 
bijdrage aan de exploitatie van de 
tunnel af tot en met 2033 voor een 
eenmalige som van €881 mln. Het 
verschil moest de Provincie Zeeland 

nog bijleggen om de aandelen over te 
nemen (€89 mln). Vanaf dat moment 
ging de jaarlijkse winstuitkering niet 
meer naar het Rijk, maar geheel naar 
de Provincie Zeeland. Dit speelde een 
belangrijke rol bij de verkoop van de 
aandelen, omdat de Provincie met 
deze nieuwe inkomstenbron in staat 
was om o.a. de Sluiskiltunnel te finan-
cieren. 
 
Nog steeds betalen gebruikers van 
de tunnel voor het privatiseringsge-
dachtegoed uit 1998 en de winst die 
de overheid hierdoor maakt, terwijl 
de tunnel voor veel Zeeuwen een 
noodzakelijke voorziening is gewor-
den door het centralisatiebeleid van 
diezelfde overheid. Zoals eerder ge-
noemd heeft het Rijk met de Wester-
scheldetunnel niet alleen de bouwkos-
ten voorgeschoten, maar ook een lu-
cratieve investering voor zichzelf op-
gezet ten koste van de tolbetaler. Het 
valt te bezien of deze vorm van tolhef-
fing nog wel past binnen het in 2015 
nieuw geformuleerde beleid.  Indien 
de gebruikers enkel de kostprijs van 
de tunnel zouden betalen, dan was 
deze al in 2019 afbetaald (en veel eer-

der als de exploitatiebijdrage op ni-
veau 2009 was gebleven).  Dat niet 
alleen, de winsten en besparingen die 
door het Rijk en de Provincie worden 
behaald door deze constructie zullen 
tot 2033 alleen maar toenemen. Zo zal 
de btw die over de tol afgedragen 
wordt naar eigen schatting het Rijk 
nog eens €80-90 mln opleveren vanaf 
2020. Ook werkt de verlaging van de 
jaarlijkse exploitatiebijdrage van het 
Rijk aan de tunnel door, wat voor de 
periode tussen 2020 en 2033 neerkomt 
op circa €160-170 mln. Als de situatie 
ongewijzigd blijft, dan zal het Rijk ten 
koste van de tolbetaler al snel winsten 
en besparingen realiseren die rond de 
€1 miljard liggen. Daarbij ontvangt de 
Provincie Zeeland sinds 2009 alle 
resterende winst die met de tunnel 
gemaakt worden. Dit is geld wat di-
rect of indirect betaald wordt aan de 
overheid bovenop reguliere belastin-
gen en heffingen.  
 
Deze situatie kan naar de toekomst 
toe hersteld worden door het tolvrij 
maken van de Westerscheldetunnel, 
waarbij de kosten hiervoor slechts 
een fractie zijn van de winsten en 

besparingen die al gerealiseerd zijn 
door het Rijk. De kosten voor het tol-
vrij maken van de Westerscheldetun-
nel worden door de Provincie Zeeland 
geschat op €400 mln, waarvan de 
Stichting Zeeland Tolvrij op basis van 
beschikbare informatie slechts €266 
mln heeft weten te verifiëren. On-
danks dat het Rijk ook bij het tolvrij 
maken nog steeds winst heeft behaald 
uit haar investering, wordt er dan wel 
naar de toekomst toe voorkomen dat 
de overheid extra geld verdiend aan 
een overtocht die voor veel inwoners, 
in het bijzonder in Zeeuws Vlaande-
ren, in toenemende mate geen luxe 
maar noodzaak is.            
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Stichting Zeeland Tolvrij  

Alles bij elkaar heeft de bouw van de Westerscheldetunnel het Rijk tot en met 2019 al cir-
ca €755 mln opgeleverd aan winst en besparingen.  
 

€543 mln rendement: Het Rijk verlangde een rendement op haar investering van ten minste 7,5%. Dit 
is opgenomen in de verkoopprijs van €971 mln die in 2009 door de Provincie Zeeland is betaald 
voor de overname van de tunnel. In dit bedrag van €971 mln zit €428 mln om de resterende inleg 
van het Rijk terug te betalen.2 De rest, €543 mln, is winst voor het Rijk.   

 
€92 mln btw: Over de ontvangen tol wordt btw gerekend. Met totale tolopbrengsten van €458 mln tot 

en met 2019 komt dat neer op een geschatte btw afdracht voor het Rijk van €92 mln. 
 

Circa €120 mln besparingen op rijksbijdrage aan oeververbinding: Vóór de bouw van de Wester-
scheldetunnel droeg het Rijk bij aan de veerverbindingen over de Westerschelde. Na de bouw 
van de tunnel is dit omgezet naar een jaarlijkse bijdrage voor de exploitatie van de tunnel. Deze 
bijdrage liep op, en was in 2009 circa €50 mln. Met de verkoop van haar aandelen heeft het Rijk 
deze jaarlijkse bijdrage afgekocht voor een eenmalig bedrag van €881 mln, waarmee de jaarlijk-
se bijdrage van het Rijk effectief verlaagd is naar €38 mln per jaar tot en met 2033 (wat voor de 
tien jaar tussen 2009 en 2019 een verschil oplevert van €120 mln). Gelet op het oplopende ka-
rakter van de bijdrage voor 2009 is dit nog een conservatieve schatting. Wel moet vermeld wor-
den dat bij deze vertaling naar een jaarlijkse bijdrage nog geen rekening gehouden is met de 
rekenrente (4,5%) en indexatie (1,5%) die gebruikt is bij het vaststellen van het afkoopbedrag, 
en de mate waarin deze in de praktijk realistisch zijn gebleken. 3 

1Bedragen in deze notitie zijn afgerond op miljoenen. Cijfers zijn gebaseerd op de jaarverslagen van de NV Wester-
scheldetunnel. 
 
2Er is initieel €766 mln geïnvesteerd door het Rijk en de Provincie Zeeland, maar voorafgaand aan de verkoop was al 

€317 mln terugbetaald via dividenden en terugontvangen kapitaal (agio) waardoor er €428 mln overbleef als investe-

ring van het Rijk.  

3De eenmalige afkoopsom is door het Rijk aan de Provincie Zeeland betaald. De Provincie heeft op haar beurt in 2009 

een deel hiervan doorgezet naar de NV die de tunnel exploiteert. Door maar €540 mln over te maken in plaats van 

€881 mln, is hiermee de jaarlijkse exploitatiebijdrage effectief verlaagd van €55 in 2009 naar €23 mln vanaf 2010. 

Effectief worden hierdoor de dividenden die de Provincie jaarlijks ontvangt verlaagd (de €341 mln die niet is doorgezet 

naar de NV kan gezien worden als een voorschot voor de Provincie op toekomstige dividenden).   
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In historisch perspectief (6-12-2020) 

Netto Investeringen - Verkoop aandelen aan Provincie 

Zeeland - Bijdrage ‘veren’ Staat/Provincie—Omzetbelasting 

(ofwel de tunnel wordt minstens 2 keer betaald) 






