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De fiscus en het woon
werkverkeer 

door drs. J.Piantinga 

Door afschaffing van het reiskostenforfait zou de omvang 
van het woon-werkverkeer via fiscale maatregelen op den 
duur kunnen verminderen. Plantinga wil op deze wijze het 
reizen per openbaar vervoer bevorderen. 

Drs. J. Plantinga (1919) is voorzitter 
van de gemeentelijke adviescornmiss'e 
voor het taxivervoer te Utrecht hiJ 1s lid 
van de tractiebegeleidingscorDmissie 
Verkeer en Vervoer van de CDA Twee
de Kamerfractie 

lnleiding en conclusie 
Verschillende schrijvers van artikelen over de 
kwaiJjke kanten van het autogebruik zijn het 
er over eens dat fiscale maatregelen kunnen 
bijdragen tot verschuiving van vervoer per 
personenauto naar openbaar vervoer. Zij 
gaan dan veelal uit van de bestaande of zelfs 
groeiende verplaatsingsbehoefte. 
Het primaire probleem is echter de omvang 
van die verplaatsingsbehoefte zelf. lk meen, 
met de Stichting Natuur en Milieu 11, dat de 
fiscus daar het een en ander doet en kan 
doen; ik kom echter tot andere, verdergaan
de aanbevelingen dan genoemde Stichting. 
Het gaat me dan met name om het woon
werkverkeer, dat zo'n 30% van aile autokilo
meters oplevert, autokilometers waarvan de 
effecten relatief nadelig zijn. 
Met name de loon- en inkomstenbelastingen 
zijn, door met dat woon-werkverkeer reke
ning te houden, van invloed op de omvang 
van dat verkeer. Nu, naar aanleiding van het 
rapport van de commissie-Oort, wijziging 
van deze belastingstelsels aan de orde is, 
lijkt het mij dienstig op papier te zetten we ike 
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maatregelen de fiscus zou kunnen nemen 
om vermindering van het woon-werkverkeer 
te bereiken, en wat daarvan de gevolgen 
zullen kunnen zijn. 
Oat doe ik dan onderstaand. Maar mis
schien noodt het tot verdere kennismaking 
met dit verhaal - of juist niet? - als ik begin 
met mijn conclusies: 
1 . het verdient ernstige overweging het reis

kostenforfait, afgezien van het m1nimum, 
af te schaffen, al dan niet gefaseerd; 

2. daartegenover zouden als kosten van 
verwerving kunnen worden geaccep
teerd de uitgaven, aantoonbaar besteed 
aan het woon-werkverkeer perQpenbaar 
vervoer; 

3. in harmonie met beide h1erboven voorge
stelde maatregelen is dat dan een reis
kostenvergoeding van de werkgever ai
leen belastingvrij is voorzover besteed 
aan het openbaar vervoer; 

4. het autokostenforfait gaat voortaan even
eens gelden voor de loonbelasting; 

5. het autokostenforfait wordt, tenzij voor 
het woon-werkverkeer aantoonbaar ge-
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bruik wordt gemaakt van het openbaar 
vervoer, verhoogd met een forfaitair be
drag ter hoogte van de huidige reiskos
tenforfaits. 

Deze voorstellen zouden biJ aanvaarding lei
den tot belangrijk hogere belastinginkom
sten, die uiteraard elders kunnen worden 
gecompenseerd. Andere, duidelijk beoogde 
gevolgen zouden zijn: 
- het afnemeti van de groei van en op den 

duur het verminderen van de omvang van 
het woon-werkverkeer, 

- het toenemen van het aandeel in het 
woon-werkverkeer van het openbaar ver
voer, en bij gelijkblijvende tarieven 

- een hogere rijksbijdrage in het tekort op 
de exploitatierekening van het openbaar 
vervoer. 

De verhoging van de brandstofaccijnzen 
lk meen er goed aan te doen eerst de door 
eerderbedoelde schrijvers aanbevolen varia
bilisatie van de autokosten onder de loep te 
nemen. Dit temeer nu kortelings de minister 
van Verkeer en Waterstaat zich er voor heeft 
uitgesproken de motorrijtuigenbelasting ge
heel of grotendeels om te zetten in accijnzen, 
terwijl de minister van Financien de accijnzen 
uit budgettair oogpunt wil verhogen. 
De door de minister van Verkeer en Water
staat aangehangen maatregel betekent een 
verhoging van de kosten van het gebruik van 
de auto bij verlaging van de kosten van het 
bezit. Beide accijnsverhogingen zouden ai
leen kunnen worden gereal1seerd samen 
met de BRD en Belgie vanwege het weg
lekeffect, dat bij een te groot prijsverschil van 
de autobrandstoffen ter weerszijden van de 
grens ontstaat. Oat lek is er trouwens al: aan 
de Duitse kant is benzine goedkoper, aan de 
Nederlandse de dieselolie. Het is niet duide
lijk aan welke kant het voordelig saldo ligt; 
wei dat eenzijdige verhoging van de accijn
zen aan Nederlandse kant het saldo ten 
nadele van ons land zal wijzigen. 
lnvloed op de keus van de reiziger tussen 
auto en openbaar vervoer (OV) zal accijns
verhoging zeker hebben. Niet zozeer omdat 
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het autogebruik daardoor in absolute zin 
duurder zal worden dan het OV, maar eerder 
omdat de prijsverhouding ten gunste van het 
OV verandert. Bij die gewijzigde prijsverhou
ding zal de automobilist opnieuw zijn keuze 
bepalen. Globaal gezien bepaalt de prijs
elasticiteit van het OV de mate waarin ver
schuiving van auto naar OV plaats vindt. Het 
rapport van de Stichting Natuur en Milieu 
becijfert dat variabilisatie van 50% van de 
motorrijtuigenbelasting een accijnsverhoging 
van f 0,20 per liter brandstof tot gevolg 
heeft; de minister van Financien stelt voor de 
benzine-accijns zonder meer te verhogen 
met f 0,15 per liter. De variabele kosten, 
anders gezegd de gebruikskosten, inclusief 
onderhoudskosten die zeker door de forens 
als gebruikskosten worden ervaren- stijgen 
door beide maatregelen met zo'n 15%. Oat 
wil dan zeggen dat, bij een prijselasticiteit 
van het OV van 0,6 21 het aantal automobilis
ten dat gebruik zal maken van het OV met 
9% zal toenemen. Hoe groat dit aantal is valt 
te bepalen als bekend is hoeveel reizen 
autobezittcrs thans per OV maken. 

Het reiskostenforfait 
Het lijkt voor de hand te liggen, eerder dan 
op de wijze van verplaatsing tussen woning 
en werk, invloed uit te oefenen om het aantal 
van deze verplaatsingen te reduceren. Daar
toe kan een ingreep in het reiskostenforfait 
een bijdrage leveren. 
Sinds 1970 kennen we voor loon- en inkom
stenbelasting het reiskostenforfait in zijn hui
dige vorm. Dit forfait geeft een fictie aan voor 
kosten van verwerving, te maken voor reizen 
tussen woon- en werkplaats. Ongetwijfeld is 
bij het initieren van dit forfait uitgegaan van 
de moeilijkheid in of nabij de (nieuwe) stand
plaats een woning te krijgen. 
De forfaitaire bedragen zijn afgeleid van de 
tweede-klas spoortarieven, gegeven de af
stand tussen woning en werkplek, en liggen 
daarmee boven d~ prijzen van vervoer per 
bus, en, afhankelijk van het type auto en het 
aantal passagiers, soms boven de gebruiks
kosten per passagier van de personenauto. 
Het is echter zeer de vraag of de privekosten 
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van het woon-werkverkeer nog moeten wor
den beschouwd als kosten van verwerving, 
dan wei als kosten gemaakt om te kunnen 
blijven wonen in stad of streek, waar men 
zich nu eenmaal heeft gevestigd. De volgen· 
de overwegingen leiden vaak tot een keuze 
voor forensisme: 
- men schuwt de verandering van woon

omgeving, men is nu eenmaal ingebur
gerd en de kinderen blijven bij voorkeur 
op de zelfde school; 

- verhuizen naar de nieuwe standplaats 
brengt kosten mee, die vaak maar ten 
dele door de werkgever worden vergoed, 
zoals een hog ere huur of de verlieslatende 
verkoop van het eigen huis; 
de aantrekkelijke woonomgeving in de 
buitenplaats; 

- de baan van de echtgeno(o)t(e). 

Bovendien is er sinds 1970 het een en ander 
veranderd: 

- we zijn milieu- en energiebe.vust gewor
den en wensen daarom de omvang van 
het verkeer zo veel mogelijk te beperken; 

- de idee van de compacte stad is opge
komen; 

- we wensen het wonen en werken dichter 
bij elkaar te brengen. 

Nu is ondanks de afgenomen woning
schaarste het forensisme sterk toegeno
men. Zo is de inkomende P'~- l'?l van de 
gemeente Utrecht van 1 S 1 > ·: ·:::s3 ge
groeid van ruim 23.000 tot bijna 53. i;_:0.31 

De uitgaande penJel nam ook toe, van 
10.500 tot tegen de 15.000. Volgens de 
zelfde bron kwamen in 1983 ruim 17.000 
mensen van buiten de provincie in Utrecht 
werken, en werkten tegen de 6.000 inwo
ners van die stad buiten de provincie. Deze 
laatste cijfers geven enig idee omtrent de 
afstanden waarover het woon-werkverkeer 
plaats vindt. 
Naar mijn stellige overtuiging heeft het reis
kostenforfait in niet onbelangrijke mate, en 
onbedoeld, bijgedragen aan de groei van het 
woon-werkverkeer. Zien we om ons heen, 
dan lijkt bovendien de afstand waarover 
wordt gereisd toegenomen. Werd in de jaren 
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' Het reiskostenforfait heeft 
bijgedragen aan de groei 
van het woon-
werkverkeer. ' 

'60 een afstand van 20 km als ver be
schouwd, thans zijn afstanden van 100 km 
bepaald geen uitzondering meer. Het 
schrappen van deze forfaitaire aftrek zou 
een eind maken aan bedoelde stimulans en 
op den duur kunnen leiden tot een vermin
dering van het woon-werkverkeer met aile 
gevolgen van dien voor: 
- het milieu, 
- de piekbelasting van de wegen en de 

lengte van de files, 
- de kosten van wegenbouw en van weg

onderhoud, 
- het aantal ongevallen, het daardoor aan-

gerichte leed en de veroorzaakte schade, 
- het energieverbruik. 
De afschaffing van het reiskostenforfait zou 
tot een belangrijke verhoging van de inkom
sten van de fiscus leiden. lk ga er overigens 
vanuit dat de verminderde opbrengsten van 
accijnzen en B.T.W. voortvloeiende uit de 
geringere omvang van het verkeer van de 
zelfde orde van grootte zullen zijn als de 
lastenverlaging van wegonderhoud en we
genbouw, en laat ze daarom ouiten be
schouwing. 
Aan de hand van de gegevens, vern-•eld in 
'Auto en overheid' 41 kan, rekening houdend 
met de intussen verhoogde forfaits, de in
vloed op het belastbare bedrag voor loon
en inkomstenbelasting worden geraamd op 
f 3,8 miljard en die op de belasting bij een 
marginaal tarief van gemiddeld 37% op f 1 ,4 
miljard per jaar. In beide bedragen is inbe
grepen de forfaitaire aftrek van f 200 bij 
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afstanden beneden de 10 km, een aftrek die 
ook geldt als men de reiskosten door de 
werkgever krijgt vergoed, als men over een 
auto van de zaak beschikt of als gepensio
neerde in het geheel geen reiskosten hoeft 
te maken. Deze aftrek verhoogt derhalve in 
feite de belastingvrije voet, reden om voor te 
stellen bij het schrappen van de reiskosten
forfaits die voet met f 200 te verhogen. De 
invloed op het belastbare bedrag wordt dan 
verlaagd van f 3,8 miljard naar f 2,7 miljard 
en de belastingverhoging van f 1 ,4 miljard 
naar f 1 ,- miljard. 

Samenhangende fiscale maatregelen 
Bij de raming van bovenstaande bedragen is 
er vanuitgegaan dat iedere werkende in aan
merking komt voor de reiskostenaftrek. Oat 
is in theorie wei het geval, maar in de praktijk 
wordt deze aftrek vaak gecompenseerd 
door andere factoren. De aftrek, met uitzon
dering van de eerste f 200, geldt namelijk 
niet voorzover men een reiskostenvergoe
ding geniet of vrij gebruik heeft van een auto 
van de werkgever. Wordt het reiskostenfor
fait geschrapt omdat de kosten van woon
werkverkeer niet meer als kosten van ver
werving worden aangemerkt, dan is het con
sequent vergoeden van deze kosten als be
lastbare inkomsten aan te merken en de 
autokostenforfaits met bedragen ter grootte 
van de huidige reiskostenforfaits te verho
gen. De gevolgen voor de loon- en inkom
stenbelasting zijn, voorzover de vergoedin
gen niet hoger zijn dan de forfaitaire aftrek
bedragen in de in punt 3 genoemde bedra
gen begrepen. Het meerdere laat ik eenvou
digheidshalve buiten beschouwing. 
Een andere consequentie is dat ook voor de 
loonbelasting een bijtelling plaats vindt voor 
degenen die privegebruik genieten van een 
auto van de werkgever en niet onder de 
inkomstenbelasting vallen. De zgn. contou
rennota51 geeft aan dat de daaruit voortvloei
ende belastingopbrengst ca. f 0,1 miljard 
zal bedragen. Bij deze raming is er ongetwij
feld rekening mee gehouden dat deze cate
gorie autogebruikers, die uitsluitend loonbe
lasting betalen, in het algemeen geen reis-

436 

Sociaal-econorn1sch 

kostenaftrek zal genieten. 

Bevordering van het gebruik van het 
openbaar vervoer 
De overheid neemt een belangrijk deel van 
de kosten van het openbaar vervoer voor 
haar rekening. Zij doet dat enerzijds om 
mensen die niet over adequate eigen midde
len van vervoer beschikken verplaatsings
moge!ijkheden te bieden, anderzijds om een 
in vele opzichten gunstig alternatief te 
bieden voor het individuele gernotoriseerde 
verkeer. Gunstig met het oog op milieu, op 
de congesties in het verkeer en daarmee op 
de kosten van de weg en op de energieba
lans. lk noemde deze en andere factoren 
reeds eerder. 
Een aanvullende maatregel om toename van 
het gebruik van het openbaar vervoer te 
bereiken, die naar ik meen aanbeveling ver
dient, is om als tegenwicht tegenover de 
afschaffing van de forfaitaire reiskostenaftrek 
te bepalen dat voor de lc on- en de inkom-

' Uitgaven voor woon
werkverkeer per 
openbaar vervoer 
moeten attrekbaar 
worden. ' 

stenbelasting als kosten van verwerving 
worden geaccepteerd de uitgaven voor 
woon-werkverkeer besteed aan het open
baar vervoer. Die besteding zal moeten wor
den aangetoond, hetzij door de werkgever, 
hetzij door de belastingplichtige door 
overlegging van de betalingsbewijzen voor 
trajectabonnementen en dergelijke. De af
trekmogelijkheid ware, gegeven de feitelijke 
handhaving van de minimumaftrek van 
f 200 en er van uitgaande dat bij afstanden 
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boven de 10 km vrijwel altijd openbaar ver
voer beschikbaar is, te beperken tot vervoer 
boven die afstand. 
Het gevolg zal zijn: 
- een toename van het aantal reizigers per 

trein en per streekbus; 
- hogere inkomsten van N.S. en van het 

streekvervoer, maar ook grotere tekorten; 
- lagere belastinginkomsten. 
Onderstaand volgt een raming van deze ge
volgen. 

a. De Nederlandse Spoorwegen 
Bij N.S. zijn ca. 150.000 trajectkaarten in 
omloop. Gaan we er vanuit dat 
- de gebruikers deze kaarten benutten voor 

het woon-werkverkeer; 
- de prijselasticiteit van het spoorvervoer 

0,6 is (zie dr. Tieleman in E.S.B. van 10-
1 0-1984)61; 

- het marginale belastingtarief voor poten-
tiele reizigers eveneens 37% is; 

dan zullen de spoorkosten voor deze reizi
gers met 37% dalen en zal het aantal spoor
forenzen met 22% of 33.000 toenemen. 71 

Oat leidt tot een meeropbrengst bij een 
gemiddelde afstand van 25 km van f 52 min 
terwijl de meerkosten, ervan uit-
gaande dat de infrastructuur niet 
hoeft te worden uitgebreid, kunnen 
worden geraamd op 20 cent per 
reizigerskilometer f 66 min 

Toename tekort N.S. f 14 min 
Voorts zal belastingaftrekbaar worden het 
dan totaal verkochte aantal trajectkaarten, 
inclusief genoemde f 52 min f 220 min. De 
fiscus derft dan ca f 80 min. 

b. Het streekvervoer 
Gaan we uit van 
- overeenkomstige verhoudingen tussen 

woon-werkverkeer en totaal aantal reizi
gers als bij N.S. 

- overeenkomstige prijs- en kostenelastici
teiten 

dan valt de meeropbrengst van het streek
vervoer per jaar te ramen op 
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42.000 trajectkaarthouders 
bij meerkosten van 

f 17 min 
f 30 min 

Toename tekort streekvervoer f 13 min 
Aan kosten van verwerving zal uit hoofde 
van het gebruik van het streekvervoer wor
den ingebracht van naar orde van grootte 
f 70 min, zodat de fiscus derft f 26 min. 

Nog een andere mogelijkheid 
Wellicht gaat directe en totale opheffing van 
de reiskostenforfaits, ook als deze ten dele 
gecompenseerd wordt door het aftrekbaar 
maken - als kosten van verwerving -van de 
kosten van woon-werkverkeer per OV in een 
keer te ver. Maar er zijn andere mogelijkhe
den. lk denk dan met name aan een combi
natie van een door dr. T. Tieleman in E.S.B. 81 

gedane suggestie en de hierboven aangege
ven mogelijkheid. 
De idee van Tieleman is: 
- de kosten van kentekenbewijs Ill worden 

verhoogd met f 100 a f 200, waarvoor 
iedere autobezitter een vastrechtkaart 
krijgt die hem en zijn gezin ca 50% korting 
geeft op aile dag-, week- en maandkaar
ten voor het OV; 

- niet-autobezitters kunoen voor dezelfde 
prijs eveneens zo'n vastrechtkaart krijgen. 

De door mij bedoelde tussenoplossing 
houdt in halvering van de prijzen van traject
kaarten en andere abonnementen voor zo
wel autobezitters als voor anderen. Gegeven 
de afleiding van de reiskostenforfaits van de 
prijzen van de N.S.-trajectkaarten zullen die 
forfaits kunnen worden gehalveerd. Oat le
vert dan aan belastingen een meerop
brengst op van f 0,7 miljard, echter niet 
wegens het autobezit maar uit de belastin
gen op het inkomen. 
Die meeropbrengst zal moeten worden aan
gewend, geheel of ten dele, ter dekking van 
de toename van de tekorten van het OV die 
zullen ontstaan, enerzijds door de 50% re
ductie aan bestaande klanten, anderzijds als 
gevolg van de toename van het aantal klan
ten tegen een tarief ver ben eden de kost
prijs. 
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Samenvatting 
In de inleidlng stelde ik als primair probleem 
van het autogebruik de omvang van de ver
plaatsingsbehoefte. In 'Auto en Overheid' 
wordt aangegeven dat 30% van de autokilo
meters worden gemaakt in het woon-werk
verkeer. Dit verkeer wordt bevorderd door 
de forfaitaire reiskostenregeling. Afschaffing 
van die regeling en het treffen van een aantal 
daarmee samenhangende fiscale maatrege
len zal, naast een aantal financiele gevolgen, 
op vrij korte termijn leiden tot overgang van 
een aantal autoforenzen naar het OV en op 
langere termijn tot vermindering van de om
vang van het forenzen-verkeer, c.q. vermin
derde groei van dat verkeer. De overgang op 
ov zou kunnen worden bevorderd door wei 
aftrekbaar te stellen de kosten van traject
kaarten, gebruikt voor het woon-werkver
keer. 
De gevolgen voor de fiscus raam ik als volgt: 
- meeropbrengst loon- en 

inkomstenbelasting door 
vervallen forfaitaire reis
kostenaftrek, behoudens 
het minimum van f 200 + f 1 ,- miljard 

- meeropbrengst door toe
passing autokostenforfait 
ook voor de loonbelasting + f 0,1 miljard 
mindempbrengst door 
het aftrekbaar maken van 
de kosten van traject-
kaarten - f 0,1 miljard 

Saldo meeropbrengst + f 1 ,- miljard 
Daartegenover moet worden gerekend op 
een ca f 30 miljoen hoger tekort op het 
openbaar vervoer. 

Het ligt voor de hand te verwachten dat de 
overgang naar openbaar vervoer het sterkst 
zal plaats vinden bij de grotere afstanden, 
aangezien daar de fiscale maatregelen het 
zwaarst zullen aankomen. Omdat die maat
regelen komen bovenop het toch al als een 
bezwaar ervaren tijdsverlies van het woon
werkverkeer over grote afstand, mag even
eens worden verwacht dat ook de verplaat
singsbehoefte zelf op iangere afstand het 
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sterkst zal afnemen, omdat de maatregelen 
verhuizing naar de standplaats zullen bevor
deren. 
Nader onderzoek, bijv. door middel van en
quetes, zou kunnen aangeven in welke mate 
en op welke termijn een en ander zal volgen 
en in hoeverre daardoor de verkeersproble
men zouden verminderen. 
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