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Zullen we van al onze
wegen tunnels maken?
Europese distributie na 1992 (6)
Voorbeeld: zeldzame postzegels,
Het Europese wegverkeer envervoer kost elkjaar 65.000 men- grond aan de Champs Elysees te Pasen het Ieven en verwondt ander- rijs (j 35.000 per m2), schone Iucht in
Nederland.
half miljoen mensen. Het krijgt
Echt schaarse goederen kan men
hier geen rekening voor gepreop drie manieren verdelen:
senteerd.
a) rantsoeneren. Dit is noodzakeWat is eigenlijk rekening-rijden (road pricing)? Rekening-rij- lijk bij acute schaarste zoals in een
noodtoestand of in geval van oorlog.
den is tol betalen wanneer men
Maar in Singapore wordt ook wegebruik maakt van de weg. Tol
gruimte gerantsoeneerd en toegebetalen is zo oud als de weg naar
Rome. Tollenaars waren nimmer deeld aan auto's met tenminste drie
populair, men denke aan de klei- inzittenden. Rantsoenering is een
ne Zacheus. Nieuw bij rekening- primitief, inefficit!nt en welvaartstheoretisch ondoelmatig allocatiemerijden is dat rekening gehouden
wordt met het tijdstip waarop de chanisme;
weg gebruikt wordt en dat de hefb) op zijn beloop Iaten; dan onstaat
fing langs electronische weg
gedrang, congestie en wachttijd; dit
plaatsvindt. Het hier te schetsen is sociaal-economisch gezien puur
beeld is theoretisch van aard, po- verlies;
litiek niet haalbaar, maar toch
nuttig om als model voor ogen te 1 c) bet prijsmechanisme inschakelen: de prijzen verhogen totdat vraag
hebben.
- - - - - - - - - - - - - - en aanbod in evenwicht zijn. Dit kost
sociaal-economisch niets (behalve de
Door prof. d, r. C .B. Tilanus •) inningskosten) en is vanuit wei- .
- - - - - - - - - - - - - vaartstheoretisch oogpunt bet beste.
De kosten van het wegverkeer en Een politiek probleem is aileen, wat
-vervoer zijn in te de len in drie cate- met al dat geld te doen.
goriei!n:
1) interne kosten,
Externe kosten
2) schaarste, ·
3) externe kosten.
De belangrijkste kostencategorie
Interne kosten zijn de gewone
in het geval van verkeer en vervoer
kosten waar iedereen aan denkt: wat zijn de externe kosten. Dat zijn de
het kost om iets voor gebruik gereed kosten van de effecten die bet getemaken.
bruik van bet goed op derden heeft.
Schaarstekosten gaan een overExterne kosten zijn vaak moeilijk
heersende rol spelen als het aanpoo meetbaar, maar ret!el. In bet geval
van verkeer en vervoer worden de
van het betreffende goed niet verhoogd kan worden terwijl de vraag externe kosten gevormd door:
stijgt.

a) ruimte: men kan wel nieuwe
auto- en spoorwegen ~uwen, maar
die zijn een grotere aanslag op het
landschap dan flatgebouwen. Men
zou dus niet de prijs van woeste of
landbouwgrond moeten rekenen,
maar meer dan die van bouwgrond;
b) vervuiling: direct door het autoverkeer maar ook indirect door de
centrales die de electriciteit leveren
waar de trein op rijdt;
c) lawaai: volgens PROGNOSis
treinlawaai ongeveer even erg als
dat van het wegverkeer;
d) doden en gewonden: hiervan
veroorzaakt bet wegverkeer en -vervoer naar verhouding tachtig keer
zoveel als de spoorweg. Praktisch
niets hiervan is in de prijs van bet
autorijden begrepen. Als een kostwinner wordt gedood, wordt de gedisconteerde waarde van zijn verwachte inkomen uitgekeerd en deze
kosten zijn in de verzekeringspremie
begrepen. Maar voor een doodgereden kind of bejaarde betaalt niemandiets.
Wie durft te zeggen wat die 65.000
doden per jaar.Europa waard zijn?
Zoals het nu is: praktisch niets. De
automobilist betaalt er niets voor.
Het gevolg is dater veel te veel auto
gereden wordt.
Als aile externe kosten in de prijs
van bet autorijden zouden zijn inbegrepen, zou de prijs wellicht vertienvoudigen. Dat komtgoed uit, want
de inkomenselasticiteit van de vraag
naar autogebruik wordt op 3 geschat
(Arthur de Waele, hoofd wetenschappelijk onderzoek, ECMT). Met
andere woorden: stijgt bet inkomen
met tien procent, dan stijgt het auto-.
gebruik met dertig procent (zolang
dat mogelijk is).

liever in zijn auto naar zijn werk rijdt
of in de winkel de just-in-time aangeleverde druiven uit Griekenland
koopt. Belangrijk is alleen dat de
consument het voile pond betaalt,
voor het autorijden en voor de druiven.

Spoorwegen
T-principe

De spoorwegen veroorzaken ook
aanzienlijke externe kosten. Zij zouDe zegeningen van een ":erbeterden niet cesubsidieerd moeten worde allocatie van schaarse m1d~len
den, maar extra belast net als de auto.
kunnen ons deelachtig worden dank Wil men iets subsidi~ren dat geen exzij rekening-rijden. Voor rekeningterne kosten heeft, subsidieer dan
rijden moet voldaan worden aan
het thuisblijven, het telefoneren, het
twee voorwaarden:
communiceren per computer of per
1) variabilisatie van autokosten,
televisie.
een economisch gezond principe:
Mobiliteit dient, wegens de externiet het bezit van de auto telt, maar
ne kosten, nimmer gesubsidieerd te
het gebruik ervan (voor het neerzet- worden. De mobiliteit is momenteel
ten van een auto in een omgeving
in Europa onceveer 20 km per perwaar ruimte zeer schaars is moet na- soon per dag, volgens De Waele van
tuurlijk flink betaald worden: in
het ECMT. De verzadigingscraad
Boston 25 dollar per uur);
van de mobiliteit wordt geschat op 60
2) het territorialiteitsprincipe (T- km per persoon per dag en de verzaprincipe), in plaats van het nationali- digingsgraad van de vraag naar goeteitsprincipe: de kosten worden bere- derenvervoer is niet in zicht.
kend naar gelang waar gereden
wordt en niet naar gelang waar de eiInkomenspolitiek
genaar van het voertuig woont (De
Waele: causaliteitsprincipe zou een
Rekenin&-rijden is absoluut geen
juistere term zijn).
.
vorm van inkomenspolitiek en dient
Variabilisatie van autokosten 1s
dat ook niet te zijn. Inkomenspolitiek
onverenigbaar met het nationaliteit- kan men beter voeren via het stelsel
sprincipe. Hoe een minister i~ h~t.
van directe belastingen of, als die
binnenland met verve de vanablhsa- schroef lamgedraaid is, via een unitie van de autokosten kan verdediform tarief van indirecte belastingen, en in het buitenland met vuur
gen.
het nationaliteitsprincipe, is onverAutorijden geeft de mens het geklaarbaar.
voel of hij vleugels heeft, meer nog
In 1986 heeft de ECMT de kosten dan het vliegtuig. Het nut van autovan het internationale wegvervoer
rijden is voor de automobilist enorm.
gealloceerd. Dat sloeg in Den Haag ip Het 'Blij dat ik rij' en 'Mijn auto rijdt
als een born. Er bleek duidelijk uit
ook zonder bos' zit er diep in. Rekedat kleine EG-landen, Nederland
ning-rijden is alleen bedoeld om de
voorop, per saldo veel meer in grote volle kosten van het autogebruik
EG-landen rijden dan omgekeerd
voor de gebruiker voelbaar te rna(zie tabel1).
ken.

Woon-werk-verkeer
Ook het woon-werk-verkeer zou
onderworpen moeten worden aan
het prijsmechanisme. Het is niet aan
de overheid om uit te maken dat het
woon-wer k-ver keer economisch
minder belangrijk is dan het beroepsgoederenvervoer: ~ con~.u
ment en kiezer, waar u1temdehJk de
hele economie om draait, zal via het
prijsmechanisme wel uitmaken of hij

Bestemming

en veiligheidsmaatregen uitvoeren
om het aantal doden en gewonden te
verminderen. Wat zouden er een
veiligheidsmaatregelen genomen
worden als er elke week in Europa
drie Boeings met 350 mensen aan
board neerstortten, het equivalent
van het dodental van het verkeer,
eewonden niet mee«erekend!

Overtunneling
Misschien zouden van al dat geld
over de hoofdverkeersaders tunnels
gebouwd kunnen worden van lichtdoorlatende kunststof. De voordelen
zouden zijn:
1) het lawaai blijft binnen,
2) de vuile lucht ~n schoongefilterd worden,
3) verlichtinc voor 's nachts is gemakkelijk aan te brencen,
4) de capaciteit van de infraatructuur is constant en wordt niet om de
haverklap verminderd, met alle opstoppingen en ongelukken van dien,
dank zij bescherming van de weg tegen:
•mist,
eneerslac,
ewind,
•cladheid.

Conclusie
Een utopische schets is cegeven
van rekenin«-rijden, waarbij devolledige kosten van wie, waarmee,
waar, wanneer rijdt worden gelegd
op de eebruiker.l>e prijzen voor het
wecverkeer en -vervoer zouden zeer
hoog zijn, maar wat een verademing
zou het zijn als het landschap stil,
schoon en eroen zou zijn en kinderen
en fietsers veilig waren - net zo'n
verademing als een autovrije, stille,
schone binnenstad.
Llteratnr
'Intemationale distributieloeiatiek na 1912',
Studievereni&in& Industria, Faculteit Bedrijfskunde, Technische Universiteit Eindhoven,
1939.

Wat te doen met alle miljarden die
het rekening-rijden zou kunnen op'International Road Haulqe: Taxation Sysbrengen? In ieder geval kunje daar- tems', ECMT Round Table 71, Paria,1116.
mee de capaciteit van de infrastructuur zo opvoeren dater, o~danks de
hoge prijzen, ceen congestle optreedt. Aan con«estie heeft niemand
*)Deauteurishooc1eraar
iets.
bedrijfskundeaandeTechnische
Verder kun je voorzieningen trefUniversiteitEindhoven.
fen voor de gewonden en invaliden

Tabel 1.
Land

Nederland

Internationaal goederenvervoer in 1982 (miljard tonkm)
(1)

(2)

In het buitenland

In dit land

door vrachtauto's

door vrachtauto's

geregistreerd in

geregistreerd in

dit land

het buitenland

Sal do
van ( 1) en (2)

12.0

2.1

• 9.9

aelgie

7.5

4.9

• 2.6

Den-arken

3.3

0.8

+

U.K.

1.8

1.9

- 0.1

Ita lie

6.7

9.4

- 2.7

Duitsland

11.6

20.0

- 8.4

Frankrijk

5.3

15.0

- 9.7

2.5

