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Het kind van de rekening 
De discussie over rekening rijden komt de komende tijd weer op 

scherp, aUereerst waarschijnlijk tijdens de kabinetsformatie. Waar 

ging het ook alweer om? Op filegevoelige plaatsen moet op filege

voelige tijdstippen geld betaald worden voor het gebruik van 

wegen. Met als verwacht resuhaat dat de files afnemen, of in elk 

geval minder snel groeien dan zonder rekening rijden. Een gevoe

lig onderwerp; immers, de heilige koe is in het geding, en er hangt 

al jaren - zij het ten onrechte - het idee dat de heilige koe ook melk

koe is. Dat de automobilist de schatkist spekt en daar maar bitter 

weinig voor terugkrijgt. En dat hij (soms ook zij) bovendien steeds 

meer moet betalen. Hup, weer een kwartje op de benzine-accijns, 

en nu weer rekening rijden ook - het is toch wat, hè buurman!? 

Gespreksstof voor verjaardagsfeestjes te over. 

Er zijn echter heel wat misverstanden. De automobilist krijgt ongeveer evenveel aan wegen 

terug als hij betaalt via allerlei' belastingen, en per saldo, gecorrigeerd voor inflatie, is de ben

zine even goedkoop als voor de eerste oliecrisis. Daarnaast: de opbrengsten van rekening rij

den worden volgens het wetsvoorstel volledig naar de automobilisten teruggesluisd; bij de 

staat blijft er niets aan de strijkstok hangen. 

De mythes zijn hardnekkig. Ze dreigen zich nu ook snel van het onderwerp rekening rijden 

meester te maken. Het zou niet helpen, het zou geld-uit-de-zak-klopperij zijn, andere oplossin

gen zouden beter zijn. Kortom: "ja, maar" en "och, heden". 

Als het over de auto gaat wordt er altijd verrassend simpel geredeneerd, in de Kamer nauwe

lijks anders dan op verjaardagsfeestjes. Iemand heeft altijd wel een oom met een bijzondere 

ziekte of een tante met een exotisch beroep of een nicht met een werkende partner die .... en wat 

dacht u nou, dat die voor vijf gulden de auto lieten staan? Dus werkt 't niet, ziet u wel, buur

vrouw?! Wat volgt is doorgaans een pleidooi voor opheffing van knelpunten in het wegennet. 

De ANWB is nu hernieuwd aanstichter van het maatschappelijk debat, met een pleidooi tegen 

rekening rijden, en voor zogenaamde betaalstroken. Want dan zou je tenminste kunnen kiezen 

of je gratis in de fiZe gaat staan of betaald gegarandeerd kunt doorstromen. Rekening rijden, 

aldus de ANWB, is immers betaald in de file staan. 

Meer wegen, betaalstroken - deze ideeën lijken voor de hand te liggen, maar op de keper 

beschouwd zijn het juist oplossingen die de automobilist meer kwaad dan goed doen. En die 

hem juist treffen in zijn achilleshiel: de portemonnee. De argumentatie voor deze stelling is 

eenvoudig, maar voor wie graag de wetenschappelijke onderbouwing wil horen: die is er ook, 

in de vorm van verschillende rapporten, onder meer van het Nederlands Economisch Instituut 

(NEl). Het komt erop neer dat wegen heel duur zijn, en maar een zeer beperkt deel van de tijd 

volledig worden benut. De rest van de tijd ligt het geld letterlijk ongebruikt op straat. Dat kost 

de belastingbetalers-automobilisten natuurlijk handenvol geld. Spreiding van de verkeers, 

drukte in de tijd is aanzienlijk goedkoper, omdat de capaciteit van de dure infrastructuur veel 

beter wordt benut. Rekening rijden is al met al gunstig voor de portemonnee van de 

Nederlanders. Zonder rekening rijden betalen we veel meer. 

Rest de vraag: werkt het systeem wel echt? We hebben als CE onlangs een discussiebijeenkomst 

gelJrganiseerd met een aantal nauw betrokkenen, maar niet direct belanghebbenden, met een 

zeer uiteenlopende achtergrond. De conclusie was eensluidend: het werkt, en is zelfs een enmis

baar ingrediënt in een filebestrijdingsbeleid. 

Veel argumenten dus voor rekening rijden. De grote vraag is: zijn ze bestand tegen de ANWB 

en de verjaardagsfeestjes, en is de Tweede Kamer daar op zijn beurt weer tegen bestand? • 
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