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Mobiliteit is een belangrijk goed voor economie en persoonlijk welzijn. Ons

verplaatsingsgedrag is een basisvoorwaarde voor deelname aan de

arbeidsmarkt en het rijke Vlaamse leven. Diverse evoluties binnen de

economie, de distributie, de ruimtelijke ordening, de gezinnen en de

vrijetijdssfeer en vooral ook de ontwikkeling van onze koopkracht hebben

de voorbije decennia de vraag naar automobiliteit opgezweept. Maar

ondertussen is de wijzer van de economische en de externe kosten van het

wegverkeer diep in het rood gezakt.  

Een exportgerichte groei-economie die daarenboven meer arbeidsintensief wil zijn,

moet dus dringend een oplossing vinden voor het exploderend goederenvervoer

over de weg en het vastlopend woon-werkverkeer van

haar werknemers. Op het dashboard flikkeren ook diverse

maatschappelijke knipperlichten: milieu, volksgezondheid,

veiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid. Al deze aspecten

van een kwaliteitsvol leven worden op een of andere ma-

nier zwaar onder druk gezet door het steeds verder toene-

mend wegverkeer. Komt daar nog bij dat voor- en nadelen

van het autoverkeer absoluut niet gelijk verdeeld zijn over

gezinnen en burgers. Een duurzame economische groei in

combinatie met een kwaliteitsvol leven voor iedereen ver-

eist dus belangrijke actie in het mobiliteitsdossier.

Een zoektocht naar uitwegen uit de huidige verkeerspro-

blemen vergt eerst een goed inzicht in de evolutie en de

omvang van het fenomeen autoverkeer en de bijbehorende

negatieve gevolgen. Anders is het onmogelijk om in te

schatten welk soort maatregelen we zoal nodig hebben en

in welke mate deze ingrepen ook effectief een bijdrage

kunnen leveren ter oplossing van de diverse problemen die

het autoverkeer met zich meebrengt.

AUTO’S EN VRACHTWAGENS VAN HIER TOT PLUTO 

(X 11)

Het wegverkeer (personenauto’s en vrachtvervoer samen)

nam in België sinds 1970 jaarlijks toe met 2 miljard voer-

tuigkilometer tot 83 mld. voertuigkilometer in 1997. De af-

stand die de Belgische wagens samen jaarlijks afleggen be-

h
e

t
 

h
o

o
f

d
s

t
u

k
 

4

ERIC SPIESSENS is socioloog van

opleiding. Hij is een verwoed fietser

en treingebruiker. In zijn KWB-periode

werkte hij ondermeer mee aan het

KWB-jaarthema ‘Met het verkeer de

andere kant op’ (1990!). Hij is nu aan

de slag op de ACW-studiedienst en is

daar ondermeer verantwoordelijk

voor dossiers als mobiliteit, energie

en fiscaliteit. Hij coördineert voor het

ogenblik ook de inhoudelijke

voorbereiding van de volgende

Vlaamse Sociale Week, ‘Het verkeer

op andere wegen’, die plaatsvindt op

14 en 15 oktober ‘99.



5

h
e

t
 

h
o

o
f

d
s

t
u

k
 

draagt daarmee elf keer de verste afstand (4,3-7,5 mld. km.) tussen de aarde en de

verste planeet in ons zonnestelsel, Pluto. Maar bij nader inzien is die groei slechts

een beetje indrukwekkender dan de algemene economische groei die we in die pe-

riode gekend hebben. Economische groei en wegverkeer gingen dus hand in hand.

Het Belgisch wegverkeer is sinds 1970 wel sterk verschoven naar en sterk kunnen

groeien “dank zij” de nieuw aangelegde autosnelwegen. Verreden we in 1970 nog

maar  8% van onze voertuigkilometers op autosnelwegen, dan was dit in 1997 op-

gelopen tot maar liefst 30%. De rest van het verkeer verloopt over gewest-, provin-

cie- en gemeentewegen. Op sommige stukken autosnelweg krijgen we de indruk dat

de congestieproblemen niet door “ons” veroorzaakt worden, maar door het toene-

mend vrachtvervoer. Dat laatste neemt een goeie 10% van het totale aantal over het

Belgische wegennet afgelegde kilometers voor zijn rekening. Op de autosnelwegen

is dat bijna 15%.

En wat staat er ons nog te wachten? De Vlaamse administratie maakt sinds 1994 voor-

spellingen voor het autoverkeer op basis van multimodale verkeersmodellen.

Volgens deze prognoses zou het autoverkeer in Vlaanderen op de gewone wegen

tegen 2010 met 23% toenemen (in vergelijking met 1991). Op de autosnelwegen zou

dit zelfs met 78% zijn. De cijfers van de voorbije jaren tonen aan dat de werkelijkheid

de voorspelde evolutie voorlopig zelfs overtreft. Het verkeer op de gewone wegen

kende reeds een aangroei van 18% tussen 1991 tot 1998. De toename van het ver-

keer op de autosnelwegen ‘ligt op schema’ met een aangroei van 27,5% tussen 1991

en 1998. Voor de vrachtwagens met een aanhangwagen liep de stijging zelfs op tot

33,3%.

Het goederenvervoer groeide de voorbije periode inderdaad het sterkst. Uitgedrukt

in tonkilometers werd er in 1997 maar liefst 56% meer vervoerd dan in 1980. Het goe-

derenvervoer in België groeit daarmee sneller dan het bruto binnenlands product

(BBP). Het vervoer over de weg nam praktisch de hele groei voor zijn rekening.

Daardoor steeg het marktaandeel van het wegvervoer van 55% in 1980 naar 71% in

1997;  dat van het spoor en de binnenvaart viel terug tot nog respectievelijk 16% en

13% in 1997.

Voor wat het personenvervoer betreft, legden alle Belgen samen in 1997 118 mld. ki-

lometer (reizigerskm.) af, wat gemiddeld 11.800 kilometer per inwoner is. Of ruim

35% meer dan in 1980. Het personenvervoer groeit daarmee duidelijk minder sterk

dan het goederenvervoer. Tachtig procent van die reizigerskm. werden met de auto

afgelegd, 10% met bus of tram, 6% met de trein en 4% met de fiets.

ZOU JE ER MET DE TREIN AL ZIJN?

Die vraag werd door de NMBS-klanten in het verleden blijkbaar massaal

negatief beantwoord. De trein deed het de afgelopen decennia gewoon

slecht. Ondanks de sterke globale toename van de mobiliteit, zag de trein

zijn klantenaantal jaar in jaar uit verder afkalven. Het hoogtepunt van het

treinvervoer situeert zich in de jaren ‘60. In 1963 werden 276 miljoen rei-

zigers vervoerd. Sinds het midden van de jaren ’70 doet er zich een
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sterke daling voor om in ’90 uit te komen op iets meer dan de helft van de glorieda-

gen: 142 miljoen. Sindsdien kennen we ondanks een herneming in de spoorwegin-

vesteringen toch maar een stabilisering op laag niveau. Drukt men de cijfers uit in

reizigerskilometer, dan zijn ze gunstiger omdat men het dalend aantal klanten wel

over een gemiddeld langere afstand vervoert. De gemiddelde treinrit steeg immers

van 33,5 km. in 1970 tot 48,6 km. in 1997. Enkel voor het woon-werkverkeer van en

naar Brussel op de langere afstanden heeft het spoor nog een aanzienlijk marktaan-

deel kunnen behouden. 

Ook het stads- en streekvervoer kreeg in een vergelijkbare periode

zware klappen. Sinds de regionalisering ervan (1989) kennen we ook

hier een stabilisering van het aantal vervoerde reizigers. “De Lijn” ver-

voert thans 215 miljoen reizigers.

AUTOCULTUS

Steeds meer huishoudens beschikken over een eigen auto, steeds meer gezinnen

hebben meerdere auto’s. Er zijn nu (1997) 4,430 miljoen personenwagens in België.

Dat betekent dat er voor elke 100 inwoners zo’n 42 personenwagens ter beschikking

staan. We kwamen van 32 per 100 in 1980, of alweer een stijging met 35%. Sinds 1985

neemt het aandeel van de dieselauto’s in het personenautopark sterk toe en bedraagt

nu (1997) 35%. Dieselauto’s namen de voorbije tien jaar zelfs de hele aangroei van

het autopark voor hun rekening. Deze ‘verdieseling’ gaat verder want 47% van de

nieuw in het verkeer gebrachte wagens in Vlaanderen zijn diesels.

In het Vlaamse gewest bezit 15% van de huishoudens geen eigen auto. Vijfenzestig

procent heeft één auto en 20% twee auto’s of meer. Zeven procent Vlamingen kan

daarenboven gratis (vooral vanwege de werkgever) over een auto beschikken.

Daarnaast heeft 92% van de gezinnen het genot van een auto, hetzij in eigendom,

hetzij gratis ter beschikking gesteld.

Volgens de nationale rekeningen besteedden de Belgen in 1997 624 miljard aan ver-

voer, dat is 11,4% van de totale bestedingen (5.488 miljard). In vergelijking met 1980

blijft dit aandeel ongeveer stabiel. Van die totale vervoersuitgaven ging 92% naar

privé-vervoer; 1,8% naar streek- en stadsvervoer; 3% naar spoorvervoer en 3,1% naar

overige vervoersdiensten (taxi…). Voor het treinvervoer geven we zelfs in werkelijke

prijzen vandaag (18,9 miljard) minder uit dan in 1980 (19,2 miljard). De 30 miljard

die we vandaag besteden aan openbaar vervoer is trouwens minder dan het bedrag

dat we uitgeven aan de aankoop van nieuwe schoenen: 35 miljard.

AUTO DOMINANT BIJ HAAST ALLE SOORTEN VERPLAATSINGEN

Van alle onze verplaatsingen gebeuren er ongeveer 1/3 voor het woon-werk, woon-

school en zakelijk verkeer, 1/3 voor het winkel- en ander functioneel verkeer en 1/3

voor het vrijetijdsverkeer (Vlaanderen 1994-‘95). Meer concreet betekent dit 18,6%

voor het woon-werkverkeer; 5,0% voor het zakelijk verkeer; 9,1% voor het woon-

schoolverkeer; 25,1% om te winkelen of om zich diensten aan te schaffen; 33,0%

voor vrijetijdsmotieven zoals ontspanning, bezoeken en recreatief toeren; 6,1% voor

het vervoer van andere personen en 3,1% omwille van andere redenen.
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Van alle verplaatsingen gebeuren er 64% met de auto (als bestuurder of als passa-

gier), 17% met fiets of bromfiets, 14% te voet en 4,5% met het openbaar vervoer (2,7%

met bus, tram of metro en 1,8% met de trein). De auto is in Vlaanderen voor alle mo-

tieven het belangrijkste verplaatsingsmiddel (boven de 60%) behalve voor het recre-

atief toeren (61% met de fiets of te voet) en het woon-schoolverkeer (52% met de

fiets of te voet). Voor de woon-werkverplaatsingen haalt de auto 68%. Het aandeel

van het openbaar vervoer is het hoogst voor het woon-schoolverkeer (14%) en voor

het woon-werkverkeer (8%). Voor ontspanning (2,8%) of om te gaan winkelen

(1,9%) zakt het marktaandeel van het openbaar vervoer diep weg. Het aandeel van

de fiets is het hoogst in het woon-schoolverkeer (33,9%) en het recreatief toeren

(23,7%).

We maken heel veel korte verplaatsingen. Zesenvijftig procent van al onze ver-

plaatsingen is korter dan vijf km. Zelfs daarvoor nemen we meestal de auto. Zo vaak

zelfs dat 43% van alle autoritten korter is dan vijf km. Nochtans gaat het hier om een

typische fietsafstand want 81% van onze verplaatsingen per fiets is korter dan vijf km.

Voor de trein daarentegen is 78% van de verplaatsingen langer dan 25 km; 50% is

zelfs langer dan 40 km.

MILIEU EN VOLKSGEZONDHEID BEDREIGD

Naast de goede zijn er ook heel wat destructieve kanten aan het autorijden. De

schade aan milieu bijvoorbeeld is aanzienlijk.

De sector ‘verkeer en vervoer’ neemt 15% van de totale broeikasgasemissies voor zijn

rekening  en is verantwoordelijk voor 16% van alle verzurende stoffen. Foto-

chemische luchtverontreiniging is de pollutie van de lucht op leefniveau met chemi-

sche stoffen waarvan de bekendste ozon (O3) is. Deze stoffen ontstaan op warme

dagen met veel zon door chemische reacties op basis van stikstofoxiden en vluch-

tige organische stoffen (VOS). Het verkeer blijkt verantwoordelijk te zijn voor 50%

van de stikstofoxiden en voor 33% van de vluchtige organische stoffen. Bepaalde

zwevende deeltjes (b.v. roetdeeltjes) in de lucht kunnen diverse gezondheidspro-

blemen en aandoeningen veroorzaken (luchtwegeninfecties, vermindering van de

longfunctie, verwekking longkanker). Het verkeer veroorzaakt 31% van de uitstoot

van deze zwevende stof. Verder draagt het wegverkeer ook in hoge

mate bij tot de uitstoot van schadelijke stoffen als benzeen, lood,

cadmium, koolstofmonoxide en polyaromatische koolwater-

stoffen. Ten slotte is het ook de belangrijkste bron van tril-

lingen en geluid; het zorgt tevens voor versnippering

van en beslaglegging op de ruimte.

Als besluit van dit overzicht nog dit. Een recente stu-

die van de Wereldgezondheidsorganisatie becijferde dat

uitlaatgassen van het wegverkeer jaarlijks 21.000 slacht-

offers maken in Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk samen,

wat meer dan het dubbele is van de 9.950 verkeersslachtoffers

in die landen. 
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AANTAL VERKEERSSLACHTOFFERS BLIJFT ONAANVAARDBAAR HOOG

De verkeersveiligheid is ondanks het toenemend autoverkeer de voorbije 25 jaar toch

gevoelig verbeterd. In de jaren ’70 had dit ondermeer te maken met de invoering van

de algemene snelheidsbeperkingen, een strengere alcoholwetgeving en de grote ver-

schuiving van het autoverkeer naar de nieuwe veiligere autosnelwegen. Sinds 1990

kenden we opnieuw een gestage daling die dan weer te maken had met de diverse

maatregelen in de bebouwde kom en ingrepen ten voordele van fietsers en voet-

gangers (zone 30, 50 km. per uur in bebouwde kom, voorrangsregels voor fietsers en

voetgangers in het verkeersreglement, verkeersplateaus, rotondes en straatherinrich-

tingen).

Toch telde België in 1998, volgens de officiële statistieken, nog steeds 1.500 doden

en 10.909 ernstig gewonden. 1998 was trouwens een slecht jaar. Voor het eerst se-

dert geruime tijd was er opnieuw een stijging van het aantal verkeersslachtoffers. Van

de verkeersdoden is een kwart jonger dan 25 jaar. Eveneens een kwart is voetgan-

ger, fietser of bromfietser en driekwart is van het mannelijk geslacht. Ons land blijft

het met deze cijfers (134 doden per miljoen inwoners) een pak slechter doen dan bij-

voorbeeld Nederland (76 doden) (cijfers 1997).

CONGESTIE BRENGT BEREIKBAARHEID IN HET GEDRANG

Het toenemend wegverkeer in combinatie met een stabiliserende vervoersinfrastruc-

tuur, moet zich onvermijdelijk vertalen in een sterk toenemende verkeersdrukte

annex files op onze wegen. Dertig procent van de pendelaars krijgt er nu reeds mee

te maken. Files doen zich niet overal voor, maar vooral in en om de grote steden

Brussel en Antwerpen met hun concentratie van economische activiteiten en met de

zeehaven van Antwerpen en de internationale luchthaven van Zaventem vlakbij.

Nagenoeg 90% van het huidig fileverkeer rond Antwerpen en Brussel is bestem-

mingsverkeer, mensen die daar moeten zijn voor hun werk of om zakelijke redenen.

En de toestand zal nog sterk verslechteren. De hierboven reeds genoemde multimo-

dale verkeersmodellen laten tegen 2010 een dramatische toestand zien voor de ra-

diale autosnelwegen en de ringwegen rond Brussel en Antwerpen. Ten opzichte van

1991 wordt er tegen 2010 een verdrievoudiging van het aantal files verwacht en wel-

licht meer dan een verveertienvoudiging van het aantal verloren uren door files.

De files brengen de vlotte bereikbaarheid van onze steden, industrieterreinen, ha-

vens en luchthavens in het gedrang. Zij zorgen voor heel wat tijd- en geldverlies in

het goederenvervoer, het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer. Voor werkne-

mers leidt dit voornamelijk tot tijdverlies ten nadele van gezins- en vrijetijd. File rij-

den veroorzaakt ten slotte ook heel wat meer luchtverontreiniging en dus extra mi-

lieu-  en gezondheidskosten.

VERKEERSONLEEFBAARHEID

De verkeersonleefbaarheid is iets moeilijker in cijfers te vatten en moet

gezien worden als een opeenstapeling van elementen. Het heeft bij-

voorbeeld te maken met het lawaai en de stankhinder van het autover-
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keer. Ook de verkeersonveiligheid en de ruimtelijke hinder als ge-

volg van het autoverkeer tellen mee. Gezinnen tillen aan het feit dat

kinderen niet meer op straat kunnen spelen of niet meer met de fiets

en onbegeleid naar hun school of vrienden kunnen. Uit een Brits on-

derzoek blijkt dat in 1971 80% van de Britse kinderen van zeven en acht

jaar zelfstandig naar school gingen. In 1994 was dit nog amper 9%. Men

spreekt nu van de achterbankgeneratie. Maar leefbaarheid is ook een kwalitatief ele-

ment dat daarenboven sterk tijds- en cultureel gebonden is. Vandaag stellen de jon-

gere generaties zonder meer hogere eisen aan hun leefomgeving, óók op het vlak

van de verkeersleefbaarheid. 

VERVOERSARMOEDE EN -ONGELIJKHEID

Het afstemmen van heel de samenleving op het autoverkeer brengt onvermijdelijk

ook vervoersarmoede en -ongelijkheid met zich mee. De vervoersongelijkheid doet

zich vandaag voor ten nadele van ouderen, kinderen, mindervaliden en volwasse-

nen zonder auto. Wie zonder rijbewijs of auto is, kan niet zoals de anderen deelne-

men aan de arbeidsmarkt en het culturele en sociale leven. Veel bedrijventerreinen,

shoppingcentra, bioscoopcomplexen enz. zijn immers afgestemd op het hebben van

een auto. Mensen zonder auto moeten te voet of met de fiets of zijn afhankelijk van

het openbaar vervoer. Als de straten onveilig en onleefbaar zijn ten gevolge van het

drukke autoverkeer, dan worden deze mensen rechtstreeks getroffen in hun bewe-

gingsvrijheid. Als de overheid het openbaar vervoer verwaarloost, dan zijn zíj daar-

van het slachtoffer.

Autobezit en autogebruik zijn daarenboven zeer ongelijk verdeeld over de sociale

bevolkingsgroepen. In het laagste inkomensdeciel is 49% eigenaar van een auto; in

het hoogste 96%. Veertig procent van het rijkste inkomensdeciel beschikt over twee

of meer auto’s. In het rijkste inkomenskwartiel heeft 15% van de huishoudens gratis

een auto ter beschikking (vanwege de werkgever). Bij de bedienden heeft 96% een

rijbewijs en bij de arbeiders 90%. Bij de werklozen echter slechts 74%, bij de thuis-

werkenden 64% en bij de gepensioneerden 60%.

De laatste gezinsbudgetenquête levert ons sprekende sociale verschillen op.

Algemeen genomen geven huishoudens uit het hoogste inkomensdeciel vier keer

meer uit aan consumptie dan huishoudens uit het laagste. Nemen we alleen de ver-

voersuitgaven, dan geven de gezinnen uit het hoogste deciel evenwel acht keer meer

uit. Voor de aankoop van eigen voertuigen (auto’s, fietsen) geven ze zelfs 28 keer

meer uit. Lagere inkomens daarentegen besteden een veel groter deel van hun ver-

voersuitgaven aan het openbaar vervoer dan de hogere. 

◆◆◆

Het beheersen van de mobiliteitsgroei, het overstappen naar een duurzame mobiliteit

en het terugdringen van de negatieve maatschappelijke gevolgen van het autoverkeer

brengen mee dat het verkeers- en vervoersbeleid de komende jaren een hoge priori-

teit moet krijgen. Hieronder behandelen we een vijftal wegen uit de verkeerscrisis. Ze

situeren zich voornamelijk op het vlak van het personenvervoer. Alle vijf kunnen ze
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bijdragen tot minder schade voor milieu en volksgezondheid, meer leefbaarheid en

veiligheid en de invulling van het recht op basismobiliteit voor iedereen.

1. MOBILITEITSPLANNING AANSLUITEND OP VLAAMSE RUIMTELIJKE

STRUCTUUR

Het eerste wat nodig is, is een overkoepelend mobiliteits- en vervoersplan op Vlaams

niveau, zowat naar analogie en trouwens volledig aansluitend op het Ruimtelijk

Structuurplan Vlaanderen. Dit plan zal een mix van maatregelen moeten bevatten op

verschillende maatschappelijke domeinen: ruimtelijk beleid, fiscaal beleid, infra-

structuurbeleid, het beleid t.a.v. de diverse vervoersmodi. Honing- en azijnmaatre-

gelen zullen moeten gekoppeld worden. De federale overheid zal ondersteunend

moeten werken ondermeer inzake het fiscale beleid, het spoorwegbeleid en ver-

keersreglementering.

Vandaag werkt ongeveer 2/3 van de Vlaamse gemeenten reeds aan een gemeente-

lijk mobiliteitsplan  in het kader van het onder de vorige regering opgestarte conve-

nantenbeleid. Deze gemeentelijke plannen vormen ongetwijfeld een nieuwe start

voor het lokale mobiliteitsbeleid. Maar er is nog meer nodig. Voorlopig wordt de in-

breng en de betrokkenheid van de lokale bevolking en de middenveldorganisaties

te veel verwaarloosd. Hun betrokkenheid moet dan ook verhoogd worden. De plan-

nen zullen daarenboven nog te lokaal blijken te zijn. Zij zullen moeten ingepast wor-

den niet alleen in de hierboven genoemde Vlaamse mobiliteitsplanning, maar ook in

nog te ontwikkelen regionale verkeersplannen. Deze regioplannen zullen tot stand

moeten komen via verkeersoverleg met alle betrokkenen uit de regio: gemeenten,

sociale partners, bevolking, vervoersmaatschappijen. Op dit vlak is net zoals bij de

structuurplanning ongetwijfeld een belangrijke coördinerende rol weggelegd voor

de provincies. De Vlaamse overheid zal haar aanpak zo moeten bijsturen dat er niet

alleen convenanten met individuele gemeenten afgesloten worden, maar vooral en

gelijktijdig met álle gemeenten uit een welbepaalde vervoersregio.  De meeste auto-

wegen, buslijnen en fietswegen stoppen immers niet aan de gemeentegrenzen.

2. EXTERNE KOSTEN DOORREKENEN

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) situeert

de totale externe kosten van het vervoer in de Europese Unie (EU) (inclusief perso-

nenvervoer) gemiddeld op ongeveer 4% van het BBP, waarvan ruim 90% op het

debet van het wegvervoer komt. Ongeveer 50% komt voort uit het tijdverlies door

files, 36% uit verkeersongevallen, bijna 10% uit luchtvervuiling en 5% uit geluids-

overlast. Gezien de hoge dichtheid van het Belgisch transportwegennet liggen de ex-

terne kosten hier allicht boven het EU-gemiddelde. Het tweede wat zal moeten ge-

beuren, is dat deze externe kosten beter doorgerekend worden in de prijzen van het

vervoer. De Europese Commissie stelt in een witboek terzake voor om over te stap-

pen naar (goederen)vervoersprijzen waarin deze externe kosten volledig verrekend

zijn. Zo’n doorrekening zou er in elk geval kunnen toe leiden dat men veel ratione-

ler met vervoer zal omgaan. Een verschuiving van weg naar spoor of binnenvaart zal

echter maar mogelijk zijn in de mate dat de binnenvaart en de spoorinfrastructuur

voldoende sterk ontwikkeld worden.
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Ook voor het personenvervoer zal het gebruik van de auto moeten ontmoedigd wor-

den, mede met financiële prikkels. Een oude maar nog weinig toegepaste optie om

het gebruik van de auto te ontmoedigen, is de zogenaamde variabilisering van de au-

tokosten. Niet het aankopen of het hebben van een auto moet fiscaal belast worden,

maar wel het (veelvuldig) gebruik ervan. Concreet kan zich dat vertalen in een ver-

laging van de vaste kosten (aankoopkost, verzekeringskost en de jaarlijkse ver-

keersbelasting) en een verhoging van de gebruikskost (brandstofprijs, parkeertarie-

ven, eventueel rekeningrijden of tolheffingen…). Wat zeker ook kan, is het herzien

van de fiscale behandeling van de verplaatsingskosten van en naar het werk ten

nadele van het autogebruik en ten voordele van het fietsgebruik en het openbaar

vervoer.

Het stokpaardje van de vervoerseconomisten is ondertussen wel het rekeningrijden

geworden. Rekeningrijden maakt via een soort tolsysteem rijden in een bepaalde

zone en tijdens de spits een pak duurder. Dat zou als effect hebben dat minder nood-

zakelijke of minder efficiënte verplaatsingen zo veel mogelijk vermeden worden en

dat wie kan de spits zal ontwijken en zal uitwijken naar de vroege ochtend en de late

avond en de daluren in het algemeen. Er zou naar verwachting vooral sneller geko-

zen worden voor carpooling, minder voor het openbaar vervoer. In Nederland ver-

loopt de invoering van het rekeningrijden echter stroever dan verwacht. Men wil er

nu toch gaan experimenteren in één regio met een tolgeld van vijf gulden per door-

tocht tijdens de ochtendspits. Uiteindelijk zou het de bedoeling moeten zijn om een

dergelijk systeem op alle wegen rond de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam,

Den Haag en Utrecht, in te voeren.

Maar rekeningrijden in de Vlaamse context roept nog heel wat terechte vragen en

weerstanden op. Zal het effectief het autoverkeer ontmoedigen tijdens de spits of zal

men gewoon méér moeten betalen om uiteindelijk toch nog in de file te staan? Hoe

hoog moet de heffing zijn alvorens men om financiële redenen overstapt op een an-

dere vervoerswijze? Hoeveel pendelaars beschikken via het openbaar vervoer wer-

kelijk over een alternatief en wat zullen de inkomens- en tijdseffecten zijn voor men-

sen die geen of een zeer slecht alternatief  hebben? In welke mate zullen de

werknemers trachten deze extra kost af te wentelen op hun werkgevers? In welke

mate gaat de automobilist zoeken naar onbelaste sluipwegen en kan men die

zomaar afsluiten? Even afwachten wat de Nederlanders er van bakken

lijkt aangewezen.

3. DOELGROEPENBELEID EN BEDRIJFSVERVOERPLANNEN

Werknemers en hun woon-werkverkeer krijgen sinds enige jaren extra

aandacht. Via bedrijfsvervoerplannen wil men het autogebruik en het auto-

solisme in het woon-werkverkeer terugdringen. Dergelijk doelgroepenbeleid moet

een derde pijler van het mobiliteitsbeleid worden.

Ondanks de vier jaar geleden opgestarte mobiliteitsbureaus met dito managers op

provinciaal niveau werden de bedrijfsvervoerplannen voorlopig zeker geen succes.

Met de dit jaar goedgekeurde wet-Ansoms betreffende de bedrijfsvervoerplannen zal

veel veranderen. Bedrijven met meer dan vijftig werknemers moeten nu verplicht
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zo’n plan opstellen en dit in overleg met hun werknemers. Zij kunnen dit alleen doen

of in samenwerking met andere ondernemingen uit de buurt. De overheid voorziet

de nodige financiële prikkels en ondersteuning. Bedrijfsvervoerplannen moeten lei-

den tot minder terugbetalingen door de werkgevers van autoverplaatsingen en tot

maatregelen om carpooling, fietsen en gebruik van het openbaar vervoer te stimule-

ren.

Het bedrijfsvervoerplan is een absolute basisvoorwaarde om beweging

te krijgen in het woon-werkverkeer. Maar er is meer nodig. Al snel zal

blijken dat er bedrijfsvervoerplannen nodig zijn voor verschillende

ondernemingen in mekaars nabijheid en voor hele bedrijventerreinen.

Ook zal blijken dat er maar ingrijpende resultaten kunnen komen als

ondernemingen, werknemers, gemeenten en openbaarvervoerbedrijven samen kun-

nen onderhandelen over het woon-werkverkeer in een hele regio. We verwijzen

daarvoor naar onze hierboven genomen optie voor overleg, planning en convenan-

ten op regionaal niveau.

Een zelfde oefening zal moeten gebeuren voor het woon-schoolverkeer. Ook hier is

gezamenlijk overleg nodig met scholen, ouders, gemeentelijke overheden en ver-

voersmaatschappijen. Dit moet uitmonden in schoolvervoerplannen, -fietsroutes,

-carpooling en aan de scholen aangepast openbaar vervoer.

4. INTEGRAAL FIETSBELEID

Het uitbouwen van de fietsinfrastructuur en van het openbaarvervoersaanbod is

nodig om twee redenen. Ten eerste zullen automobilisten zonder een kwantitatieve

en kwalitatieve verbetering van deze voorzieningen nooit de overstap maken. Ten

tweede is de uitbouw van deze voorzieningen een absolute voorwaarde om ieder-

een - ook jongeren, ouderen en mensen zonder auto - een volwaardig basisrecht op

mobiliteit te kunnen waarborgen.

Het feit dat 56% van onze verplaatsingen korter is dan vijf km, is bepalend om te zeg-

gen dat de fiets een veel groter aandeel kan krijgen in ons verplaatsingsgedrag. De

fiets kan aan belang winnen zowel in het woon-werk- en het woon-school- als in het

winkelverkeer. Een globaal fietsbeleid zowel op Vlaams als op gemeentelijk niveau

dringt zich dan ook op. Het Vlaams beleid moet hier sturend optreden en ook de no-

dige (financiële) middelen ter beschikking stellen opdat de gemeenten werk zouden

maken van een dergelijk fietsbeleid. De federale overheid zal deze aanpak moeten

ondersteunen via een fietsvriendelijke fiscaliteit en verkeersreglementering. Wat in

de eerste plaats nodig is, is een planmatige en sterke opwaardering en uitbreiding

van de fietsinfrastructuur. Bij de inrichting van fietspaden en fietsroutes moet einde-

lijk gedacht worden vanuit de fietser en niet vanuit de wegbeheerder of de automo-

bilist. Goede fietsroutes brengen de mensen vlot, veilig en via de kortste afstand op

hun bestemming (bedrijf, school, cultureel centrum, winkel…). Goede en ruime

fietsstallingen vlak bij elke belangrijke bestemming zijn een absolute noodzaak.

Tijdens de vorige legislatuur kregen de provincies, in het kader van de ruimtelijke

structuurplanning, reeds de opdracht van de Verkeersminister om functionele fiets-
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routenetwerken uit te werken. Opdat deze plannen zouden lukken en ook zouden

vervolledigd worden met lokale fietsroutenetwerken, moet er opnieuw een overleg

komen per vervoersregio waarbij de provincie en de betrokken gemeenten samen-

zitten voor de uitwerking van hun plannen. Het convenantenbeleid moet deze lo-

kale en regio-fietsplannen verder ondersteunen.

5. TREIN-, TRAM- EN BUSVERVOER: INFRASTRUCTUUR- EN AANBODVERHOGING

Ten slotte is er het openbaar vervoer, wat ongelukkig gespreid over federale en ge-

westelijke overheid. Een afstemming en integratie van bus-, tram- en metro-aanbod,

enerzijds, en treinaanbod, anderzijds, is nochtans bittere noodzaak.

Wil de trein een volwaardig alternatief worden voor het autoverkeer, zijn grote bij-

komende investeringen nodig voor de uitbreiding en verbetering van de spoorweg-

infrastructuur én van het treinaanbod. De NMBS mag zich daarbij niet eenzijdig te-

rugtrekken op het woon-werkverkeer en op het personenvervoer over langere

afstanden. Integendeel, er dient een gericht aanbod te komen zowel voor het woon-

werk- en woon-schoolverkeer als voor het winkel- en vrijetijdsverkeer.

Inzake spoorweginfrastructuur zijn bijkomende investeringen nodig voor de voor-

stadsnetten rond Brussel (gewestelijk expressnet, Brusselse ringsporen) en

Antwerpen. Op de grote lijnen naar Brussel zijn overal vier sporen nodig en op heel

wat trajecten is nood aan een bijkomend spoor. Een rechtstreekse verbinding vanuit

Antwerpen, Mechelen en Leuven naar de luchthaven van Zaventem is een absolute

prioriteit. Ook een betere spoorontsluiting van Limburg, de Antwerpse Kempen en

Zuid-West-Vlaanderen blijven noodzakelijk. Kortom, ook voor het spoorwegnet zal

men werk moeten maken van de “missing links”. Waar mogelijk moeten nieuwe,

goed gesitueerde stations geopend of moeten bestaande stations aangepast worden

aan de nieuwe verplaatsingsbehoeften. Een en ander moet een hoger aanbod en een

verkorting van de reistijden op bepaalde trajecten mogelijk maken.

Wat het streek- en stadsvervoer betreft, moet in de steden het bus- en tramaanbod

op een hoger niveau getild worden zodat men zonder auto vlot op alle belangrijke

bestemmingen in de stad kan geraken. Om het stedelijk en voorstedelijk vervoers-

aanbod voldoende snel en vlot te laten verlopen, dient verder werk gemaakt van een

snelle doorstroming via eigen beddingen, eigen trajecten, verkeerslichtenbeïnvloe-

ding en een aangepast parkeer- en verkeerscirculatiebeleid op openbaarvervoertra-

jecten. Voor de woonkernen in de buitengebieden dient het openbaar busvervoer

een goede bereikbaarheid van de belangrijkste lokale en regionale bestemmingen

(gemeentehuizen, ziekenhuizen, scholen, bedrijventerreinen) te garanderen. Ook

dient meer werk gemaakt van het voor- en natransport van en naar knooppuntsta-

tions. Tevens moet men verder gaan met de ontwikkeling

van openbaarvervoervormen (type belbussen en collec-

tieve taxi's) die beter aangepast zijn aan de buitengebie-

den. Het treinaanbod, enerzijds, en het bus-, tram- en

metro-aanbod, anderzijds, dienen sterk geïntegreerd te

worden. Dit veronderstelt het optimaliseren van de over-

stapmogelijkheden, het inrichten van knooppuntstations



h
e

t
 

h
o

o
f

d
s

t
u

k
 

1 4

en het uitbouwen van mobiliteitswinkels in stations waarbij op een geïntegreerde

manier vervoersinformatie verstrekt en tickets verkocht worden.

◆◆◆

Gegeven deze prioriteiten in het beleid, besluiten we met het opsommen van nog

een aantal andere voorwaarden die absoluut moeten vervuld worden om vooruit te

kunnen komen. Het beleid van resp. de federale overheid, de Vlaamse overheid en

de gemeenten zal sterk op mekaar moeten afgestemd worden. Er moet verder werk

gemaakt worden van overleg- en afsprakensystemen waarbij alle belanghebbende

partijen betrokken worden: overheden, vervoersmaatschappijen, vervoersdeskundi-

gen, werkgevers en werknemers en middenveldorganisaties die gebruikers en be-

volking vertegenwoordigen. Enkel zó kunnen deze diverse groepen voldoende ge-

sensibiliseerd en verantwoordelijk gemaakt worden voor het te voeren beleid. En ten

slotte en niet in het minst zal men de financiële middelen moeten vrijmaken die no-

dig zijn om de alternatieven voor het wegverkeer volwaardig te kunnen ontwikke-

len.


