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Om de natuurlijke omgeving in stand te kunnen houden en de 

overheidssubsidies voor de trein te kunnen beeindigen is een goed 

werkende markt voor openbaar vervoer en auto noodzakelijk. De 

marktwerking wordt echter vervuild door allerlei fiscale en maat

schappelijke maatregelen die het autogebruik in feite bevorderen. 

I 
n zijn artikel "Sober. solide en soli· 

clair" in Christen Democratische 

Verkenningcn 2/93 rcikt het CDA

Tweede Kamcrlid drs C. de long 

een interessant kader aan voor het door 

het CDA tc voeren beleid met bctrek

king tot mobilitcit in het algemecn en 

met betrekking tot de verde ling van die 

mobiliteit over particulier en opcnbaar 

vervoer in het bijzonder Dit artikel 

men. Het gaat hier ten slotte om het 

bcneden de kostprijs ter beschikking 

stellcn van goederen aan de burgers. 

Dat bcrgt allerlci gevaren in zich, waar

van het belangrijkste mi"chien wei is, 

dar de suhsidie tercchtkomt bij men'>en. 

waarvoor deze niet is bedoeld. Daarom 

- aldus De long- is een pcrmanente kri

tische hezinning op subsidies noodza

kclijk 
verdicnt waardering, om

dat enerzijds het feno

meen van de omvangrijke 

subsidies a an her open

baar vervoer door De 

long uitdrukkelijk ter dis

cussie wordt gcsteld. tcr

wijl De long anderzijds 

oog hecft voor de om

standigheden, waaronder 

dezc subsidies tot stand 

zijn gekomen en de voor

waarden, welke vervuld 

zoudcn moeten worden 
Dr. T Tielemcm 

Ook voor de omvangrijkc 

subsidies aan het open

haar vervoer is - nog 

steeds volgens De long -

moeilijk ecn overtuigend 

motief tc vinden. behalve 

de prijsverhouding met de 

auto. Door aan zowcl het 

openbaar vervoer als aan 

de auto in toenemende 

mate de kosten van nega

tieve externe cffecten (on

der andere schade aan het 

om zc te kunnen afschaffen. 

Over het algemcen - aldus De long -

kan worden aangenomen dat ecn markt 

een cfficiente allocatie van goederen en 

dicnsten oplevcrt. llij de allocatie beho

ren ook de subsidies aan de orde te ko-

milieu) in rekening te 

brengcn kunnen de subsidies aan het 

openbaar vcrvoer worden verminderd 

onder handhaving van cen concurrc

rende prijsverhouding met het particu

liere autovervoer J n di t verband moet 

ook de subsidicring van het woonwerk-
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vcrkeer door middcl van het reiskmten

lor!ait volgcns De Jong opnieuw kri

tisch worden bekckcn. 

1 )c long concludeert: De hooldbood

schap, ook voor ecn volgend kabinct, 

blijlt de imtandhouding van de natuur

liJkc omgcving, de be<;trijding van de 

werklomheid en hct ver<;terken van het 

draagvlak voor de vcrzorging"nlaat

schappiJ ... Voor de komendc kabincts

pcnode hctekent dit dat mindcr 

publieke uitgaven behoeven te worden 

besteed aan socialc zekerheid, <,ub,idics 

en gezondhcidszorg. I )aartcgenover 

staan meer uitgaven voor inlrastructuur, 

tcchnologiebelcid en milieu. Tot zover 

De long 

Kabinetsstandpunt 
f let kabinetsstandpunt om trent het 

rapport van de Comrnis-,ie-Wijllcls 

van lcbruari I 'J'J3 hecft de weg gc

baand voor cen n1cuwc ontwikkcling: 

- NS wordt ze\t,t<mdigcr; de sterke 

ovcrheidshemoeienis vcrvalt 

- h komt ecn scheiding tussen de 

verantwoordelijkhcicl voor ck in

lra'>tructuur I de ovcrheid is verant

woordcliJk voor omvang en linancicn, 

gcmoeid met de inlrastructuur) en de 

vcrantwoorclclijkhcid voor de exploi

talle van de inlrastructuur ldezc komt 

tc liggen h11 NS en concurrcnten l 

- NS krijgt de vrijheicl zcll de tarieven 

vast te stellen 

NS verricht al-, ze\1-,tandig hedrijl 

aileen renclahelc werkzaamheden. De 

JaarliJkse exploitatiesuh,idlc van de 

overheid vervalt. De vervoersplicht 

van NS vervalt ook: onrendahelc acti

viteiten, die thans hestaan. worden 

gc~o,anccrd dan \Vel algc<..,totcn ()I cr 

moet voor die pre<,tatie<, ecn contract

partner gcvondcn Vv'ordcn l vcrvocr

reglo, riJk<,ovcrheid I cl1e tcrzakc van 

lllV II •H 

die activitcit met NS cen vervoercon

tract sluit, zodat er voor NS weer van 

een rendahele activiteit <,prakc is. 

Voor het rcali.,cren van cleze nieuwe 

ontwikkeling worclt - tcrecht - een gro

te mzet van NS verwacht. Ook de 

voorwaarclen, waaroncler het nicuwc 

belcicl succesvol kan zijn worden aan

gercikt. 

Hct kritiekc punt in hct kabinet'>'tand

punt 1s gelcgcn in de vrijheicl welke NS 

nu kriJgl om de taricven zeit vast tc 

stellcn. Het verkrijgen van die lormcle 

vriJhcid is mooi, maar tegclijk ook in

houdslnos, wanneer voor NS de com

merciclc ruimte voor hogerc tarieven 

ontbrcekt. Die commercielc ruimtc 

ontstaat pas, wanneer in de tockomst 

de autorijcler geconlrontecrcl zou wor

den met ecn prijskaartje, clat uitermate 

gevoelig is voor de algelegcle kilome

ters, casu quo vonr autogcbruik in spits

uren I hoge variahelc hdhng) clan wei 

dalurcn (\age variabelc hdfing) Aileen 

dan kan atwcging door de rciziger op 

cen vcrantwoorcle wijzc plaatsvinden. 

Dat is n(i eigenlijk nict gocd mogclijk. 

lk kom claar later np terug. 

Economische realiteit 
Van de veranclcringen bij NS staan de 

krantcn momenteel bol. Er komen apar

tc IJ!binns lllllts voor reizigcrsvcrvocr, 

voor goedcrenvcrvoer en voor de com

mcrciclc explnitatie van NS-stations. 

Daarhij is het reizigersvervoer het be

langriJkst. Dat onwat in de huicligc situ

a tie immer'> ruim SO'!\, van de onlZet 

van NS. 

De huidigc kosten en opbrengstcn van 

hct rcizigerwervner (in 1992 ruim 15 

mi\Jarcl reizigcr,kilometers onwattencl! 

kunnen glohaal al., volgt worden sa

mcngcvat I tabcl A, pp 1992 I 
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TABEL A 

Opbrengst van reizigers 

Opbrengst van overheid 

Opbrengst totaal 

Kosten totaal 

Ovcrschot/tekort 

Behalvc de f 1.400 miljoen per jaar 

ontvangt NS van de overheid - buitcn 

de winst- en verliesrekening om - tel

kenjare een kapitaalstorting van f 150 

miljoen, die vervangingsinvesteringcn 

mogelijk maakt, zonder dat NS het ver

schil tussen historische uitgaafprijs en 

vervangingswaardc hocft bij tc lenen 

op de kapitaalmarkt De totale over

heidsbijdrage voor het reizigersvervoer 

per trein komt zo op ongeveer (f I .400 

miljoen + f 150 miljoen =) fi550 mil

joen per jaar. Hiervan blijft na 1-1-1994 

TABEL B 

Opbrengst van rcizigers 

xf min x ct per reizigerskm 

1.650 11 

1.400 9 

3 050 20 

3.050 20 

nihil nihil 

een bed rag van f I .000 rniljoen buiten 

bcschouwing, omdat de overheid vol

gens de Europese richtlijnen de infrast

ructuurlasten van NS overneemt. De 

kosten van NS dalcn dus met f 1.000 

rniljoen, terwijl ze stijgen met f 150 

miljocn wegens kapitaalstorting en met 

nog eens f I 00 miljoen voor het weg

werken van het huidigc materiecltekort. 

Wanneer de restcrende overheidssubsidic 

ad f 550 miljocn in de komende jaren val

gens plan vervalt ziet bovengenoemd 

staatje er als volgt uit (tabcl B, pp 1992), 

x f min x ct per rcizigcrskm 

1.650 II 

Kosten excl infrastructuur 2.300 15 

Noodzakelijke wins\ 

Weg tc werken tekort 

De inzet van NS is in de komende 

jaren sterk gericht op verbetering 

van de klantenservice enerzijds en 

kostcnrcductie anderzijds. Waar de 

kostenrnassa ongeveer f 2. 300 mil-

150 

- 800 -5 

jocn bedraagt (zie tabel B) is het 

evenwel uitgesloten, dat op zo'n be

drag - zonder dat de klanten er wat 

van merken - f 800 miljoen bespaard 

zou kunnen worden. 
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Prijsverhouding auto en trein 
In zqn bijdrage voor Christen 

Democratische Verkenningen spreekt 

De long over de prijsverhouding tussen 

auto en trein. De totalc autokosten, ook 

de totale autokosten per autokilometer, 

zip1 voor kcuzercizigers (mcnsen die de 

keuze hebben tussen auto en trein) vol

strekt irrelevant llij incidentele beslis

singen van autogebruikers (ga ik met de 

auto of ga ik met de trein'l is aileen in

tcressant, wat de autogebruiker zeit in 

zijn portcmonnee voelt, wanneer hij 

een beraalde rit per auto dan wei per 

trcin maakt. Daarbij onderschcidcn we 

drie gevallcn: 

Een gewone rrivc autorijder besli<,t 

voor incidcntele rittcn op basis van 

kwaliteit en variabele kosten Variabcle 

kosten biJ de auto bestaan uit benzine

kostcn plus een dec! van de reparatie

kosten Zeg, f 0,15 a f 0,20 per 

autokilometer voor een middenklasser. 

Fen trcinkaartje 2e klasse voor ccn per

soon i' per reizigerskilometer even 

duur, een treinkaartJe 1 e klas<,e 1s zclfs 

aanzienlijk duurder. 

h !-:en lease auto riJder beslist voor 

incidentele ritten (zakclijk en privc) 

evencens op basi' van kwaliteit en va

nabelc kosten. De variabele kosten zijn 

cchter voor hem meestal nihil (zowel 

voor zakenritten als ook voor privc rit

ten I. De auto kost hem I variabel ge

sproken I niets, cen treinkaartje is vee! 

duurder Wanneer hij zakelijk per trein 

zou reizen moet hij dat hovendicn vaak 

zeit hetalcn: vee! werkgevers houden er 

n1et van om aan mensen, die een lease 

auto hehben, nog treinkaartjes te beta

len. Dat is teveel administraticve romp

slomp. 

c: lcmand, die zijn eigcn auto ge-

(I JV II 'Jl 

hruikt voor een zakenreis kan in het al

gemeen bij zijn werkgevcr belastingvrij 

f 0,52 per kilometer declareren Dat !e

vert voor de werknemer cen overschot 

op van tenminste f0,32 per kilometer 

hoven de variabele kosten. Zo'n over

schot laat hij niet !open. Hij gaat dus 

nooi\ met de trcin, maar altijd met de 

auto, tenzij andere omstandigheden 

hem of haar tot een andere kcus dwin-

gen. 

De institutionele voorwaarden in de 

personenvervoermarkt zijn dus voor 

NS ongunstig. Dat geldt in geval a (ze

ker bij stagncrende benzineprijzen), 

maar het geldt nog vee! sterkcr in de 

gevallen b en c. En ze worden van jaar 

tot jaar ongunstigcr Want het aantal 

lease-auto's ncemt sinds enkele jaren 

met 1.200 per week (60 000 per jaar) 

toe. En dat gaat nog steeds door. 

Er is geen sprakc van, dat treinvervocr

wanneer aile kosten bij elkaar geteld 

worden, wk ze ook betaalt - duur zou 

zijn. lmmers, de integrale kostcn voor 

een re1zigerskilomcter per trein komen 

in Nederland (inclusicf infrastructuur

kostcn) uit op 20 cent (zie tabel A), een 

gcmiddelde autokilometer kost 75 cent 

Nict het verschil in integrale kosten, 

maar uitsluitcnd het verschil in voor de 

rciziger voelbare variabele kosten is 

dorw,laggcvend voor de huidige on

gunstige concurrcnticpositic van NS. 

CDA-benadering 
Het onlangs vernieuwde Program van 

Llitgangspunten (Pvlll van bet C:DA 

bicdt cen duidelijke koers voor dena te 

strevcn ontwikkeling van vcrkcer en 

vcrvoer. 

De Schcppcr heef t men sen de opdracht 

gegcven de aarde tc bewerken en te be

warcn. Het vruchtdragend vcrmogen 

van de aarde moet intact gelaten wor-
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den, waar nodig worden herqeJd en 

waar mogelijk verhcterd. llij hct heheer 

is de eigen waarde van de natuur uit

gang'>punt. Rentmeester<,chap draagt 

mcnsen op een ba<;isniveau van functio

neren van de natuur veilig te '>tell en en 

haar te vrijwaren van onornkeerbare 

aantasting. Aldus artikel 55 van hoofd

<;tuk 1114 Milieu en rentrneesterschap. 

In het Program van Llitgangspunten 

kie<,t het C:DA voor een <,ociaal en eco

logisch georicnteerde rnarkteconomie. 

De kwaliteit van het milieu is onvcrhre

kelijk onderdeel van de welvaart. Fen 

verantwoorde sociaal-economi-,che en 

hnancicle ontwikkeling is mecr dan ai

leen een groei van het netto besteedba

re inkomen. De kwalitcit van het milieu 

en het gebruik van grondstotfcn moe

ten ook meewcgen in de waardering 

van economische groei. Resultaten van 

vera n t woord 111 il ieube heer vertegen

woordigen ecn recle waarde. De inte

griteit van de natuur is ecn zelfstandige 

productiefactor naa<,t kapitaal, arbeid. 

kenni<; en grond. 

De in het voorgaande vervatte op

dracht geldt voor de overheid in <;a

rnenspcl rnet burgers en bedrijven. 

Het Program van 
De fiscale 

vergoeding van 

autokilometers moet 

Llitgang<;punten wil dat de 

overheid kiest voor die be

leidsinstrumenten die het 

mecst hijdragen aan een 

doeltreHend milieubeleid en 

het sterkst appelleren aan de 

verantwoordelijkheid van 

burgers en bedr-ijven. De 

overheid moet door voor

lichting en educatie het in 

beperkt worden 

tot de variabele 

kosten van de 

autokilometer. 
Nederland al hoge niveau 

van milicubewu<,tzijn in daden doen 

omzetten. procedurelc regels uitvaardi

gen, regulcren- de hclfingen opleggcn -

die ovcrigens hct rnilieubeleid ten 

gocde moeten komen- en het milieu 

ecn volwaardige plaats gcven in het 

technologiebeleid. 

In zo'n sociaal en ecologi<;ch georien

teerde rnarkteconornie Iaten producen

tcn en corl'>umenten het helang van het 

milieu in hun besli"ingcn mecwegen. 

Dat leidt tot verhoging van de pr·ijzcn 

van produkten die de natuur belasten. 

Con<,urnentcn die niet kiezen voor 

schonere produkten zijn dan duurder 

uit. Financicle prikkels die hiervan uit

gaan moedigen ook aan tot technologi

sche vernieuwing en tot schonere 

produkten 

r\1ilieubeleid - zo stelt nog steeds hct 

Program van Llitgangspunten- dat aan

zct tot rninder autoverkeer, heter open

baar vervoer en de aanwezigheid van 

schone natuur schept een lecfklirnaat, 

waar bedrijven bij het zoeken naar een 

vestigingsplaats rekening rnee houden. 

Marktconform beleid 
Het betoog van De long - zie de in lei

ding - hecft aantrekkelijke kanten. 

Diens aanpak is drieledig 

Weg rnet de subsidie<; voor de trein. 

De vcrhouding tussen de variabcle 

prijzen voor auto en trcin moet in 

overcenstemming zijn met de rnaat

schappelijke doel<,tellingcn. Dat zijn 

ze nu niet. En de ovcrheid kan daar -

naast NS - vee! aan bijdragen 

De hoofdboodschap, ook voor ecn 

volgend kabinet, hlijft de instand

houding van de natuurlijke 

omgeving. 

Om dit alles te hereiken i<; echtcr- ecn 

goed werkende markt voor openbaar 

vervoer en auto noodzakelijk. De 

marktwerking is thans echter zozeer 

CDV II 'Jl 



'vcrvuild' door allerlci fiscale en maat

scharpcliJke maatregelen, dat ccr<,l de

zc vcrvuiling moet worden aangerakt. 

Het aileen kijken naar het reiskmtcn

lorlait is niet voldoende. Fr moet tege

\qkertqd worden gcwerkt aan een 

zodan1ge co11'>lructie dat: 

I 1 hq de vergoeding va11 autokmten de 

liscalc vriJ'>lelling hererkt blijft tot de 

vanahelc autokmten: zcg f 0, 15 rer au

tokilometer Vaslc autokosten kunnen 

1 a is de werkgcvcr die wd hetalen), 

cvcneen<, vergoccl worden, maar dan 

wei als hela'>lbare uitkering 

21 op rlaatsen en t1jdsupren, waar auto

nwhiliteit 1 ri1clen i:n rarkcrenl aanlci

dmg geelt tot congestie moel een 

zodanigc variahele belting op rijclcn en 

parkcren komcn, clat die schaarste niet 

mecr hestaal lmarktconlorme rrijshe

paling voor automohditclt); dcze 

hellmg moct ovengen<, niet ineens, 

maar met cen zekcre gelcide\Jjkheid 

W<Jrdcn ingcvocrd 

lndten dit is hcreikt, wordt de markt 

weer doorzichtig en krijgen NS en ook 

andere opcnbaar vervoerbedrijven cen 

uitgangspositic waarin met succcs ge

concurreerd kan worden zondcr dat 

overheidssubsidies nodig zijn. 

Conclusie 
NS heelt vee\ te doen. Daar moet aan 

gcwcrkt worden en hard ook. De klant 

moet er in icder geval van merkc11, dat 

hct capacitcitsgehrek in de spitsuren 

wordt orgehevcn, dat de kwaliteit van 

het vervoer stijgt, dat de punctualiteit 

ook in de sritsuren wordt hersteld en 

dat bij de kostenhchcersing alles or al

lcs wordt gczct. Kortom, NS moet 

marktconlorm handelen. 

Ook de overheid hccft hct noclige te 

docn. Nict om NS te hclpcn (waarom 

zou zce), maar om aan ecn consistent 

mobilitcitsbelcid gestalte tc geven. Het 

huidigc beleid, dat toelaat, dat de varia

helc autokostcn voor hct bescf van de 

autorijder in toenemende mate nihil of 

zelfs negaticf worden kan er immers 

I )c \li/JsldiCS uoor bel orwl){l/11" IJCrPOfr Cll de 'suhsidies' voor de cJHtogelnuiker moeten 
ucrdtPijiiCII Uoto fotof>ershuro Dl;kstra BV) 
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nooit in slagen een '>ubstantielc bijdra

gc te leveren aan ecn zuinig omgaan 

met de natuurlijke omgeving. Om van 

congesticbestrijding bij rijden en parke

ren in 'Nederland distributteland' nog 

maar te zwijgen. Om hierin verhctering 

te brengen is immers ook hij vervoer 

per auto een marktconforme aanpak 

vereiq' De hscale vergocding van auto

kilometer<, zou beperkt moeten worden 

tot de variabele kosten van de autokilo

meter, teneinde de than<, be'>taandc 

prikkel tot exce"iet autogebruik weg te 

nemen. 

Er is vcel te doen, zowel voor NS als 

ook de overhcid ioverhedenl. De suhsi

die'> voor openbaar vervoer en de "sub

sidies" voor de autogcbruiker I want zo 

werkt het nu in de praktijk, door de 

huidige merkwaardige, niet-marktcon

forme, instilutionelc voorwaarden, die 

een grole marktvervuilende uitwerking 

hebben I zullen moe ten verdwijnen. 

Vervoer per auto en per trein zal - ge

meten naar vanabele kosten - daardoor 

een stuk duurder worden (Dat kan ove

rigen'-; gepaard gaan n1ct een verlaging 

van de vaste kosten). 1\laar als de ope

ratic lukt is het docl in zicht zowel ecn 

evenwichtig mobiliteitsbeleid als ook 

afschafhng van de '>Ubsidies voor de 

trein komen binnen bereik. 'Nederland 

distributieland' zal er wi:l bij varen, 

want hies en ook parkcct-problcmen 

zullen gelcidclijk tot het verleden gaan 

bchoren. Ook de natuur zal mecr tot 

haar recht komen, a is mensen mcer be

heerders dan bezitters zijn van de 

schepping, als mensen wei van de 

voortbrengselcn van de natuur gebruik 

maken maar niet het vruchtdragend 

vermogcn aantasten. 

Voor autorijckrs len dat zijn we van tijd 

tot tijd bijna allcmaalj betekent dit in 

concreto het volgendc: 

de tolalc kosten van autogebruik 

zullcn niet stijgen: de variabele kos

ten per rit zullen tocnemen, de vas

te kosten zullcn afncmen, de totalc 

kmten zullcn dalen voor weinig

rijdcrs en sti)gen voor veel-rijders 

hct aantal lease-auto's zal sterk 

afnemen 

met name in de spitsuren en op 

lange afstanden zal autogcbruik 

duurder worden; het parkeren in 

agglon1n1eraties wordt cvencen~ 

duurder 

ook treinkaartjes zullcn - met name 

in de spi tsurcn - duurder worden, 

maar in mindere mate 

de subsidic op trcinkaartjes zal 

vcrvallen, die op stads- en streekver

voer zal eveneens verminderd wor-

den 

de belastingen kunnen omlaag 

In de praktijk zal het crop ncerkomen, 

dat een aantal autorijders voor woon

werkverkeer en voor vervocr op lange 

afstanden op de trein overstapt. Dat 

gaat natuurlijk geleidelijk, naarmate de 

treinvoorzieningcn uitgebrcid worden. 

1\laar buiten de spitsuren is er nu a! vol

doende treincapaciteit bcschikbaar om 

extra reizigers op te vangen. 

Dr T Tic/mum ( 191 \) ts /,oofd 

Ondcrnemingsco11trolthlll de NV Nedcrlamlsc 

SpoonocqC/1 e11 lmft zilli11<] i11 de CDA-fractie

begdcidit1gsqrocf7 Verkccr e11 Vervocr 
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