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Geldstromen en Verkeersstromen in het Privaat- en Openbaar Vervoer 
 
 
1. Aanleiding van de studie: Moniek Denhaen, Touring 
 
Mobiliteit en verkeersveiligheid hebben een topscore gehaald als aandachtspunten tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen. Logisch, we leven in een maatschappij waar een vlotte mobiliteit zowel voor 
burgers, bedrijven als overheidsdiensten een essentiële voorwaarde uitmaakt om het sociale en 
economische leven te laten functioneren en floreren.  
 
We stellen vast dat die mobiliteitsbehoeften nog verder groeien. De burger heeft een drukke agenda die 
in een beperkt tijdsbestek dient afgewerkt. De auto speelt daarin een belangrijke rol om de realisatie van 
de diverse activiteiten op een flexibele manier mogelijk te maken.  
 
Ook het nationaal en internationaal vrachtvervoer over de weg groeit nog steeds. 
 
Het antwoord van de overheid op deze groeiende mobiliteitsbehoeften wordt vandaag vooral gezocht in 
de uitbreiding van het openbaar vervoer, terwijl de verzadiging van het wegennet op bepaalde plaatsen 
en tijdstippen blijft toenemen en uitdeinen.  
 
Al jaren pleiten FEBIAC en Touring voor een verstandige complementariteit tussen privaat- en openbaar 
vervoer als oplossing. Toch blijft vandaag de klemtoon liggen op dat openbaar vervoer, waarin heel wat 
belastinggeld wordt geïnvesteerd, terwijl de budgetten voor verbetering, modernisering en uitbreiding van 
de wegeninfrastructuur veelal uitblijven.  
 
Wij kunnen ons dan ook niet van de indruk ontdoen dat het politieke discours veraf staat van de reële 
mobiliteitsbehoeften van de burger en zijn gezin. Heel wat beroepsactieven starten hun dag zeer vroeg 
met een race tegen de tijd: kinderen naar de opvang of naar school brengen en dan naar de werkplek die 
meestal niet bij de deur ligt. Het gebrek aan een beleid inzake ruimtelijke ordening uit het verleden heeft 
er immers voor gezorgd dat woon- en werklocaties verspreid liggen over het grondgebied, wat heel wat 
bestemmingen moeilijk of niet bereikbaar maakt via openbaar vervoer.  
 
Aan het eind van een drukke werkdag, krijgen we de omgekeerde beweging: na het werk de kinderen 
tijdig oppikken, om nadien nog wat inkopen te doen. Na het avondeten moet er niet alleen tijd gemaakt 
worden voor huishoudelijke taken, maar wil men vaak ook nog ontspannen of deelnemen aan het 
verenigingsleven of culturele activiteiten, wat overigens ook door de overheid wordt aangemoedigd. Ook 
daarvoor wordt vaak de auto ingeschakeld. 
 
Het is deze dagdagelijkse realiteit die al te vaak wordt vergeten wanneer men vanuit de overheid 
oplossingen voor de mobiliteitsproblemen aanreikt. Men zet op dit ogenblik hoofdzakelijk in op 
het openbaar vervoer en hanteert de gratis of bijna-gratis politiek om mensen te overtuigen dat 
openbaar vervoer te gebruiken.  
 
 
 
 
 



 2

Hierbij rijzen een aantal vragen:  
- In welke mate vormt het openbaar vervoer een reëel alternatief voor de mobiliteitsbehoeften van de 

burger en zijn gezin? 
- Biedt een uitgebreid openbaar vervoeraanbod (cfr. basismobiliteit) een afdoend antwoord op die 

mobiliteitsbehoeften? En zo ja, is het performant georganiseerd? 
- Hoe gratis is gratis, of welke prijs betalen we hier uiteindelijk voor? 
- Hoe worden de openbaar vervoermaatschappijen zelf beheerd? Hoe kostenefficiënt is hun 

dienstverlening en welke kosten-batenanalyses zijn beschikbaar? 
- Hoeveel bedragen de totale overheidsuitgaven in openbaar vervoer enerzijds, en investeringen in de 

modernisering en optimalisering van het wegennet anderzijds?  
 
Om een antwoord te vinden op deze vragen, hebben FEBIAC en Touring beslist een studie te laten 
uitvoeren die een eerste aanzet vormt om wat duidelijkheid te scheppen. De studie werd toevertrouwd 
aan Dr. Evy Crals, verbonden aan de Uhasselt, en aan de Prof. Dr. Herman Matthijs van de VUB, wiens 
geliefkoosde bezigheid bestaat in het uitspitten van de overheidsfinanciën. 
 
We laten hen eerst aan het woord vooraleer onze besluiten kenbaar te maken. 
 
2. Studie, deel 1: Overzicht van de mobiliteit in België, Dr. Evy Crals – Uhasselt (zie 

persmap: Executive Summary) 
 
3. Studie, deel 2: Openbare opbrengsten en uitgaven van het openbaar en privaat 

personenvervoer, Prof. Dr. Herman Matthijs, VUB (zie persmap: Executive Summary) 
 
Op basis van deze gegevens pleiten Touring en FEBIAC voor meer efficiënte en duurzame oplossingen 
als antwoord op de mobiliteitsbehoeften. 
 
Laat ons echter –vooraleer we onze conclusies lanceren– zeer duidelijk zijn: we hebben het openbaar 
vervoer broodnodig om de stijgende mobiliteitsbehoeften en de huidige knelpunten aan te pakken, maar 
het moet dan wel efficiënt uitgebouwd zijn. Vergeten we hierbij ook de rol niet die de tweewielers te 
spelen hebben: de fiets voor korte verplaatsingen en de gemotoriseerde tweewieler voor pendelverkeer.  
 
We kunnen evenwel niet aanvaarden dat de automobilist constant als grote boosdoener wordt gehekeld. 
Die automobilist spijsde in 2005 de Staatskas met ruim 12 miljard euro via allerhande belastingen op 
autoaankoop en -gebruik. We vragen dan ook dat ze in ruil daarvoor een veilige en moderne 
infrastructuur krijgen, waarbij de nieuwste technologieën een vlotter verkeer moeten mogelijk maken. 
 
Het is immers voor heel wat doeleinden niet aangewezen om de verplaatsingen enkel te voet, per fiets of 
met het openbaar vervoer te doen. Het is belangrijk dat men bij het aanbieden van mobiliteitsoplossingen 
vertrekt vanuit de reële verplaatsingsbehoeften van de burger. Essentieel voor Touring en FEBIAC is de 
verwezenlijking van een verstandige complementariteit tussen de vervoerwijzen, en dit via haalbare 
oplossingen tegen haalbare prijzen “voor iedereen”. 
 
Samen met FEBIAC heeft Touring een aantal stellingen geformuleerd die wij aan de drie Gewesten en 
aan hun Ministers bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, zullen overmaken. Wij vragen aan onze 
mobiliteitsministers een holistische aanpak, en niet enkel Minister te zijn van Openbaar Vervoer en van 
de Fiets. Wij vragen ook dat de Ministers bevoegd voor Openbare Werken meer middelen krijgen.  
 
De Heer Luc Bontemps, afgevaardigd bestuurder van FEBIAC, zal U de conclusies en aanbevelingen 
formuleren die onze beide organisaties onderschrijven.  
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4. Belangrijkste conclusies en aanbevelingen, Luc Bontemps - FEBIAC 
 
Touring en FEBIAC trekken de 5 belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit de studie: 
 
1. Autoafhankelijkheid van de Belgische gezinnen groeit 
De studiecijfers bevestigen dat de auto een centraal gegeven blijft in het dagelijkse leven van heel wat 
gezinnen. Tussen 1991 en 2001 is het aantal autoloze huishoudens gedaald van 28% tot 23%. Die trend 
gaat verder. Deze zomer nog overschreed het autopark de kaap van 5 miljoen. Daarnaast hebben 6 op 
10 gezinnen minstens één fiets, terwijl het aantal motorfietsbezitters op 10 jaar tijd meer dan 
verdubbelde. Hierdoor is de basismobiliteit dankzij privaatvervoer al voor heel wat mensen ingevuld.  
  
Verder levert de auto op heel wat fronten tijdswinst op in vergelijking met het openbaar vervoer: hij is 
dikwijls de enige optie om beroeps- en gezinsactiviteiten te combineren binnen een gegeven tijdbudget. 
Op dat vlak zal het openbaar vervoer, zelfs als dat gratis en fijnmazig wordt aangeboden, de auto nooit 
kunnen vervangen. Touring en FEBIAC zien het openbaar vervoer in de eerste plaats dus als een 
filebestrijder, die daarnaast een belangrijke meerwaarde heeft in een stedelijke context.  
 
2. Naar een efficiëntere besteding van de overheidsmiddelen in het openbaar vervoer 
Het openbaar vervoer is een must in de grootsteden en in het woon-werkverkeer, waar en wanneer de 
vervoersvraag hoog is. De studie leert dat zijn vervoersaandeel daar hoger scoort. Het openbaar vervoer 
heeft ook een rol in het aanbieden van basismobiliteit voor mensen zonder eigen vervoer. Toch rijst de 
vraag of het aanbodgericht systeem, zoals bepaald in het Vlaams decreet dat voorziet in basismobiliteit, 
niet beter wordt vervangen door een vraagafhankelijk systeem; zo kunnen  belbussen en taxi’s worden 
ingeschakeld in landelijke gebieden. Een herziening van dit decreet lijkt ons dan ook aan de orde. 
 
Uit de studie blijkt trouwens dat in Vlaanderen bijzonder veel geld gaat naar basismobiliteit, terwijl 
enquêtes leren dat weinig mensen hiervan gebruik maken, getuige de lege bussen die in landelijke 
gebieden rondrijden. Op die manier valt de kostprijs per gebruiker zeer hoog uit, een kostprijs die steeds 
meer gedragen wordt door de belastingbetaler, ongeacht of die het openbaar vervoer gebruikt of niet. 
 
Daardoor blijft minder geld over voor een beleid dat een betere bereikbaarheid en een vlotter verkeer op 
alle momenten beoogt. De mobiliteit is met andere woorden gebaat bij een heroriëntering van de 
overheidsmiddelen. Vandaag echter moeten we vaststellen dat het openbaar vervoer jaarlijks ruim 4 
miljard euro krijgt, terwijl amper 1,3 miljard wordt geïnvesteerd in de wegeninfrastructuur, dit ondanks het 
feit dat slechts 1 op 10 verplaatsingen met het openbaar vervoer gebeurt. Bovendien zijn de uitgaven 
voor wegenonderhoud inmiddels gedaald tot minder dan 1% van het BNP, waarmee België op de 
voorlaatste plaats staat in de Europese rangschikking.  
 
3. Openbaar vervoer moet autotoegankelijker gemaakt worden 
Touring en FEBIAC pleiten al lang voor een vervoersysteem waar individueel en collectief vervoer beter 
op elkaar zijn afgestemd, waar de zwaktes van de ene vervoerwijze worden aangevuld met de sterktes 
van de andere. Van investeringen in een betere complementariteit tussen auto en openbaar vervoer is op 
het terrein echter weinig te merken, wel integendeel. 
 
Heel wat beleidsinstanties zien de auto niet als instrument om het openbaar vervoer toegankelijker en 
aantrekkelijker te maken. In bepaalde middens blijft de idee leven dat de pendelaar zijn auto maar thuis 
moet laten en de bus of fiets op moet naar het station, of hem dat nu uitkomt of niet. 
 
Dit heeft weinig uitstaans met de dagelijkse realiteit van menig pendelaar. Die wil zijn werkplek zo snel 
mogelijk bereiken met zo weinig mogelijk vervoermodi. Elke modale overstap is tijdrovend, en verhoogt 
de weerstand om de unimodale autopendel op te geven. De rol van de auto in het voor- en natransport 
ontzien, brengt de mobiliteit geen stap vooruit. Touring en FEBIAC blijven hameren op een betere 
complementariteit tussen auto en openbaar vervoer als sleutel tot een duurzame mobiliteit. 
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Om meer pendelaars naar het openbaar vervoer te lokken, is het dus niet alleen zaak om de trein-, tram-, 
metro- of busreis gratis en aangenaam te maken. Gebruikers zijn trouwens bereid te betalen als daar 
voldoende aanbod en comfort aan verbonden is. Essentieel is echter dat ook geld moet worden 
uitgetrokken om in de buurt van stations en haltes voldoende, gratis, beveiligde en vlot bereikbare 
parkings te voorzien. Dit vraagt ook:  
- Een duidelijke en tijdige signalisatie vanaf de verkeersknelpunten; 
- Correcte informatie over het aantal vrije parkeerplaatsen en de reistijd met het openbaar vervoer tot 

de eindbestemming;  
- Veiligheid, comfort en multifunctionaliteit. Wij denken hierbij aan camerabewaking, het vlot in- en 

uitrijden van de parkings, winkel- en andere voorzieningen,... 
 
Zeker voor de 120 stopplaatsen van het GEN rond Brussel is een uitgebreid parkeeraanbod cruciaal, 
maar dit geldt evenzeer voor andere stations. Zoniet zullen te weinig autopendelaars overtuigd kunnen 
worden om van de trein gebruik te maken. 
 
4. Selectieve uitbreiding en betere benutting van het wegennet blijven een must 
In een transportafhankelijke samenleving is er een directe link tussen economische bedrijvigheid en het 
auto- en vrachtverkeer. Als België economisch vooruit wil, moet het rekening houden met meer handel 
en dus meer vervoer. Bijgevolg moet het beleid deze vervoersgroei mogelijk maken. Die vervoersgroei 
hoeft niet ten koste te gaan van het milieu, wel integendeel. 
 
Ondanks de groei van het wegverkeer, is de uitstoot van vervuilende uitlaatgassen de laatste jaren sterk 
gedaald, zo leert een recente studie van Transport&Mobility Leuven. Zo is de uitstoot van fijn stof (PM10), 
stikstofoxides (NOx), koolstofmonoxide (CO) en koolwaterstoffen (VOC) sinds 1990 met 50% tot 75% 
gedaald. De daling zet zich door in de toekomst. Tussen 2005 en 2030 voorziet diezelfde studie een 
verdere daling van de uitstoot van polluenten met 40% tot 80%, dankzij permanente automobielinnovatie 
en een verdere verstrenging van de emissienormen. De autoconstructeurs slagen er dus in om deze 
reducties langs technologische weg te realiseren, waardoor ze de luchtvervuiling ten gevolge van het 
wegverkeer stilaan onder controle krijgen. Aandacht moet dus gaan naar het vlotter maken van het 
verkeer. 
 
Daartoe moeten enkele ontbrekende schakels en capaciteitsknelpunten worden weggewerkt op het 
hoofdwegennet en andere verkeerswegen. Ze zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de lokale 
en regionale economie. Een uitbreiding van het wegennet die gelijke tred houdt met de verkeersgroei, is 
echter niet meer mogelijk: ruimte is schaars geworden. Daarom hebben de overheden er alle belang bij 
om de beschikbare wegcapaciteit efficiënter te benutten.  
 
De gewestelijke overheden plannen de uitbouw van verkeersbeheercentra voor hun autosnelwegennet. 
Die moeten actuele en betrouwbare verkeersinformatie verzamelen en beschikbaar stellen over files, 
wegwerkzaamheden, ongevallen, reistijden, alternatieve routes en vervoermodi, richtsnelheden in functie 
van verkeersdrukte, … Dit is nog niet op al onze hoofdwegen gerealiseerd. Gelukkig kunnen wij al 10 
jaar rekenen op solidariteit van de automobilisten, die verkeersproblemen signaleren via Touring Mobilis.  
 
Ook op provinciaal en lokaal niveau moeten verkeerswegen voldoende capaciteit krijgen, en niet louter 
fraai ingericht of overbeveiligd worden. Daarbij kunnen doortochten door bebouwde kommen worden 
vervangen door ringwegen, opeenvolgende verkeerslichten op elkaar afgestemd en groene golven 
ingesteld, zonder op gemeentelijke grenzen te botsen: mobiliteit is immers grensoverschrijdend, en mag 
zich zeker niet beperken tot de dorpstraat.  
 
5. Naar een meer doordachte inrichting van het bestaande wegennet 
In de realiteit stellen wij meer en meer ondoordachte capaciteitsingrepen vast op alle beleidsniveaus. De 
verkeersdoorstroming op gewestwegen en de autobereikbaarheid van steden en gemeenten wordt vaak 
bemoeilijkt. Parkeerplaatsen en wegcapaciteit moeten wijken voor publieke ruimte of openbaar vervoer. 
Op enkele grote invalswegen wordt de wegcapaciteit zelfs gehalveerd en opgeofferd aan vrije busbanen.  
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Op grote invalswegen zijn de gevolgen duidelijk: in de spits mag de bus dan wat sneller ter plaatse zijn, 
door de capaciteitshalvering van de openbare weg treden nu ook overdag files op waar er voorheen 
geen waren, zodat de geboekte tijdwinst met het openbaar vervoer meer dan teniet wordt gedaan. 
Bovendien worden omrijkilometers gereden en sluipwegen gebruikt in de omgeving, met alle gevolgen 
vandien voor het milieu en de verkeersveiligheid. Terwijl de busbaan zelf er vaak verlaten bij ligt. Voor de 
verkeersafwikkeling is deze monopolisering van de openbare weg bijzonder onefficiënt, niet duurzaam en 
dus onaanvaardbaar. 
 
Touring en FEBIAC pleiten er voor om de vrije busbanen in de spits open te stellen voor andere 
doelgroepen: denk maar aan taxi’s, collectief bedrijfsvervoer en schoolvervoer. Blijft de busbaan in de 
spits dan nog onderbenut, dan kan men ook distributietrucks toelaten voor de bevoorrading van bedrijven 
en handelszaken in de stad. Buiten de spits en in het weekend moet de busbaan alleszins weer 
openstaan voor alle verkeer.  
 
Besluit 
Als ons land er economisch op vooruit wil gaan, moet ze rekening houden met extra vervoer in de 
toekomst. Meer economische groei leidt immers tot meer tewerkstelling, maar ook tot meer handel en 
vervoer. Het is utopisch om die groei uitsluitend via het openbaar vervoer te willen opvangen. Ook in de 
toekomst zal de auto overdag een werkinstrument blijven voor menig pendelaar, zal het winkelen sterk 
autoafhankelijk zijn en zullen veel goederen en diensten enkel per (vracht-)auto kunnen geleverd 
worden. Het beleid moet met deze realiteit rekening houden in de toewijzing en besteding van de 
overheidsmiddelen.  
 
In dat verband leverden de autobelastingen de schatkist in 2005 ruim 12 miljard euro op. Dit staat in 
schril contrast met de 1,3 miljard voor het onderhoud en investeringen in wegen, waarop bijna 90% van 
de verplaatsingen gebeuren. Het openbaar vervoer, goed voor 10% van de verplaatsingen, is met ruim 4 
miljard overheidsdotaties dan ook rijkelijk bedeeld.  
 
De vraag rijst dan ook of de geldstromen naar beide vervoersectoren wel in een redelijke verhouding 
staan tot de verkeerstromen die ze te verwerken krijgen. Touring en FEBIAC roepen dan ook op om de 
werking en vervoersprestaties van de openbaar vervoermaatschappijen transparanter te maken. Daartoe 
kunnen onafhankelijke controleorganen in het leven geroepen worden die enerzijds gelast zijn met (een 
controle op) de opmaak van betrouwbare vervoergegevens, en die anderzijds moeten kunnen 
beoordelen of de besteding van de overheidsmiddelen –en dus van de belastingbetaler– doeltreffend én 
efficiënt gebeurt. Laat dit een aanzet zijn, net zoals in de privé-sector, tot een betere toepassing van het 
Corporate Governance principe in maatschappijen met een belangrijke maatschappelijke opdracht.    
 
 
 
 


